ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า ฟิ สิก ส์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ทศวรรษ/ทศวรรษ

01/05/2560

09.00-12.00

14013207-01

( )ฟิ สกิ ส์เชิงสถิติ

9104

-วท -ฟิ สกิ ส์-

1. ธีราธาร/ธีราธาร

01/05/2560

09.00-11.00

14011504-01

( )ฟิ สกิ ส์ในชีวติ ประจําวัน

1083

%-คบ -ฟิ สกิ ส์-

หน้า:

1 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า เคมี
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ทิตยิ า/ทิตยิ า

02/05/2560

09.00-11.00

14022601-02

(% )เคมีวเิ คราะห์

822

-วท -ชีวะ-

2. ทิตยิ า/ทิตยิ า

03/05/2560

09.00-12.00

14022602-02

( 0)ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห์

851

-วท -ชีวะ-

3. ทิตยิ า/ทิตยิ า

08/05/2560

09.00-12.00

14021118-01

( )เคมีพน4ื ฐาน

1065

0-วท -ฟิ สกิ ส์-

4. ทิตยิ า/ทิตยิ า

08/05/2560

09.00-12.00

14021118-02

( %)เคมีพน4ื ฐาน

1065

0-วท -ฟิ สกิ ส์-

5. ทิตยิ า/ทิตยิ า

08/05/2560

13.00-16.00

14021119-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพน4ื ฐาน

1061

0-วท -ฟิ สกิ ส์-

6. ทิตยิ า/ทิตยิ า

08/05/2560

13.00-16.00

14021121-02

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพน4ื ฐาน

1061

0-วท -สิง6 แวดล้อม-

1. ธงจุฑา/ธงจุฑา

02/05/2560

09.00-12.00

14023603-02

( )การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครือ6 งมือ

9104

-วท -เคมี-

2. ธงจุฑา/ธงจุฑา

02/05/2560

09.00-12.00

14023603-01

( )การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครือ6 งมือ

9104

-วท -เคมี-

3. ธงจุฑา/ธงจุฑา

02/05/2560

13.00-16.00

14023604-02

( )ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครือ6 งมือ

9104

-วท -เคมี-

4. ธงจุฑา/ธงจุฑา

02/05/2560

13.00-16.00

14023604-01

( )ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครือ6 งมือ

9104

-วท -เคมี-

1. นิยม/นิยม

01/05/2560

13.00-16.00

14022601-01

( )เคมีวเิ คราะห์

833

-วท -เคมี-

2. นิยม/นิยม

02/05/2560

13.00-16.00

14022602-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห์

833

-วท -เคมี-

3. นิยม/นิยม

03/05/2560

13.00-16.00

14023702-01

( %)เคมีสภาวะแวดล้อม

833

%-คบ -เคมี-

1. บํารุง/บํารุง

01/05/2560

09.00-12.00

14022215-01

( )เคมีอนิ ทรียพ์ น4ื ฐาน

19207

0-วท -การอาหาร-

2. บํารุง/บํารุง

02/05/2560

09.00-12.00

14022303-01

( )เคมีอนิ ทรีย์

1066

หน้า:
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

-วท -เคมี-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า เคมี
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

3. บํารุง/บํารุง

03/05/2560

13.00-16.00

14022304-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์

1077

-วท -เคมี-

1. พรกมล/พรกมล

03/05/2560

09.00-12.00

14024301-01

( 0)เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1067

%-วท -เคมี-

2. พรกมล/พรกมล

04/05/2560

09.00-12.00

14023702-02

( )เคมีสภาวะแวดล้อม

1067

-วท -เคมี-

1. วุฒชิ ยั /วุฒชิ ยั

05/05/2560

09.00-12.00

14023401-01

( )เคมีเชิงฟิ สกิ ส์

19209

-วท -เคมี-

2. วุฒชิ ยั /วุฒชิ ยั

05/05/2560

09.00-12.00

14023401-02

( C)เคมีเชิงฟิ สกิ ส์

19209

-วท -เคมี-

3. วุฒชิ ยั /วุฒชิ ยั

05/05/2560

13.00-16.00

14023402-02

( C)ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟิ สกิ ส์

19207

-วท -เคมี-

4. วุฒชิ ยั /วุฒชิ ยั

05/05/2560

13.00-16.00

14023402-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟิ สกิ ส์

19207

-วท -เคมี-

1. ศุภกร/ศุภกร

08/05/2560

09.00-12.00

14021102-01

( )เคมีพน4ื ฐาน

1064

0-วท -ประมง-

2. ศุภกร/ศุภกร

09/05/2560

09.00-12.00

14021107-01

( )เคมีทวไป
ั6

19209

0-คบ -วิทย์-

3. ศุภกร/ศุภกร

09/05/2560

09.00-12.00

14021107-02

( )เคมีทวไป
ั6

19209

0-วท -เคมี-

4. ศุภกร/ศุภกร

10/05/2560

09.00-12.00

14021108-03

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั6

19209

0-วท -เคมี-

5. ศุภกร/ศุภกร

10/05/2560

09.00-12.00

14021108-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั6

19209

0-คบ -วิทย์-

1. สุดกมล/สุดกมล

04/05/2560

09.00-12.00

14023702-03

( C)เคมีสภาวะแวดล้อม

19206

-วท -เคมี-

2. สุดกมล/สุดกมล

05/05/2560

09.00-12.00

14022402-01

( )เคมีเชิงฟิ สกิ ส์

19206

-วท -เคมี-

3. สุดกมล/สุดกมล

05/05/2560

13.00-16.00

14022403-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟิ สกิ ส์

19206

-วท -เคมี-

หน้า:

3 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า เคมี
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. อนุ รตั น์/อนุ รตั น์

02/05/2560

09.00-11.00

14022501-01

( )ชีวเคมีพน4ื ฐาน

19209

-วท -สัตวแพทย์-

2. อนุ รตั น์/อนุ รตั น์

03/05/2560

09.00-12.00

14023503-02

( C)ชีวเคมี

19209

-วท -เคมี-

3. อนุ รตั น์/อนุ รตั น์

03/05/2560

09.00-12.00

14023503-01

( )ชีวเคมี

19209

-วท -เคมี-

4. อนุ รตั น์/อนุ รตั น์

03/05/2560

13.00-16.00

14023504-02

( C)ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี

19209

-วท -เคมี-

5. อนุ รตั น์/อนุ รตั น์

03/05/2560

13.00-16.00

14023504-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี

19209

-วท -เคมี-

1. อรุณฉาย/อรุณฉาย

01/05/2560

13.00-16.00

14024721-01

( )มาตรฐานสากลในห้องปฏิบตั กิ ารเคมี

19210

-วท -เคมี-

2. อรุณฉาย/อรุณฉาย

01/05/2560

13.00-16.00

14024721-02

( C)มาตรฐานสากลในห้องปฏิบตั กิ ารเคมี

19210

-วท -เคมี-

3. อรุณฉาย/อรุณฉาย

08/05/2560

09.00-12.00

14021120-01

( )เคมีพน4ื ฐาน

1061

0-วท -สัตวแพทย์-

4. อรุณฉาย/อรุณฉาย

08/05/2560

09.00-12.00

14021120-02

( )เคมีพน4ื ฐาน

1061

0-วท -สิง6 แวดล้อม-

5. อรุณฉาย/อรุณฉาย

08/05/2560

09.00-12.00

14021107-03

( )เคมีทวไป
ั6

1061

0-วท -เคมี-

6. อรุณฉาย/อรุณฉาย

08/05/2560

13.00-16.00

14021108-02

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั6

1064

0-วท -เคมี-

7. อรุณฉาย/อรุณฉาย

08/05/2560

13.00-16.00

14021119-02

( %)ปฏิบตั กิ ารเคมีพน4ื ฐาน

1064

0-วท -ฟิ สกิ ส์-

8. อรุณฉาย/อรุณฉาย

08/05/2560

13.00-16.00

14021121-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพน4ื ฐาน

1064

0-วท -สัตวแพทย์-

หน้า:
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า ชีววิท ยา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. กฤษณ์/กฤษณ์

01/05/2560

09.00-11.00

14031108-01

( )ชีววิทยาพืน4 ฐาน

623

0-วท -เคมี-

1. จิราภรณ์ ส/จิราภรณ์ ส

01/05/2560

09.00-12.00

14034207-01

( %)การเพาะเลีย4 งเนื4อเยือ6 พืช

1084

-วท -ชีวะ-

2. จิราภรณ์ ส/จิราภรณ์ ส

02/05/2560

09.00-12.00

14031104-02

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
6

861

0-วท -ชีวะ-

3. จิราภรณ์ ส/จิราภรณ์ ส

02/05/2560

09.00-12.00

14031104-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
6

861

0-วท -ชีวะ-

4. จิราภรณ์ ส/จิราภรณ์ ส

04/05/2560

09.00-12.00

14034503-02

( %)เทคนิคทางชีววิทยา

1065

-คบ -วิทย์-

5. จิราภรณ์ ส/จิราภรณ์ ส

04/05/2560

09.00-12.00

14034503-01

( )เทคนิคทางชีววิทยา

1065

-คบ -วิทย์-

1. เพิม6 ศักดิ I/เพิม6 ศักดิ I

03/05/2560

09.00-11.00

14031108-02

( )ชีววิทยาพืน4 ฐาน

9104

หน้า:

5 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

0-วท -พืชศาสตร์-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า วิท ยาศาสตร์ ส ิงแวดล้ อ ม
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ณัฐพร/ณัฐพร

04/05/2560

13.00-16.00

14063420-01

( )สิง6 แวดล้อมกับการพัฒนา

1075

-วท -สิง6 แวดล้อม-

1. ทรงพล ป/ทรงพล ป

01/05/2560

09.00-12.00

14063416-01

( )การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสันสะเทื
6
อน

1085

-วท -สิง6 แวดล้อม-

2. ทรงพล ป/ทรงพล ป

02/05/2560

09.00-12.00

14064402-01

( )สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

1077

-วท -สิง6 แวดล้อม-

3. ทรงพล ป/ทรงพล ป

03/05/2560

09.00-12.00

14064406-01

( )หลักและวิธกี ารทางอานามัยสิง6 แวดล้อม

1084

-วท -สิง6 แวดล้อม-

1. ประวิทย์/ประวิทย์

08/05/2560

09.00-11.00

14063407-01

( )การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิง6 แวดล้อม 821

-วท -สิง6 แวดล้อม-

2. ประวิทย์/ประวิทย์

08/05/2560

13.00-15.00

14064404-01

( )การดูและและควบคุม ระบบบําบัดนํ4าเสีย

-วท -สิง6 แวดล้อม-

3. ประวิทย์/ประวิทย์

09/05/2560

09.00-11.00

14064412-01

( )การใช้แผนทีแ6 ละการสํารวจระยะไกลเพือ6 การจัดการสิง6 821
แวดล้อม

-วท -สิง6 แวดล้อม-

1. ภัทรลภา/ภัทรลภา

01/05/2560

13.00-15.00

14063408-01

( )การจัดการขยะมูลฝอยและสิง6 ปฎิกูล

1054

-วท -สิง6 แวดล้อม-

1. วิจติ รา ส/วิจติ รา ส

01/05/2560

13.00-15.00

14063206-01

( )การวิเคราะห์คุณภาพนํ4า

9104

-วท -สิง6 แวดล้อม-

2. วิจติ รา ส/วิจติ รา ส

03/05/2560

13.00-15.00

14064418-01

( )การจัดการคุณภาพนํ4าในโรงงานอุตสาหกรรม

9104

-วท -สิง6 แวดล้อม-

หน้า:
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

821

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า วิท ยาศาสตร์ ส ุข ภาพ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. กาญจนา ว/กาญจนา ว

01/05/2560

09.00-12.00

14074102-01

( )สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาสาธารณสุข

737-38

-วท -สาธารสุข-

2. กาญจนา ว/กาญจนา ว

01/05/2560

09.00-12.00

14074102-02

( )สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาสาธารณสุข

737-38

-วท -สาธารสุข-

3. กาญจนา ว/กาญจนา ว

01/05/2560

13.00-16.00

14071105-01

( 0)การสาธารณสุขเบือ4 งต้น

821

0-วท -สาธารสุข-

4. กาญจนา ว/กาญจนา ว

01/05/2560

13.00-16.00

14071105-02

( %)การสาธารณสุขเบือ4 งต้น

821

0-วท -สาธารสุข-

1. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

01/05/2560

13.00-16.00

14072601-01

( )อนามัยสิง6 แวดล้อม

737-38

-วท -สาธารสุข-

2. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

01/05/2560

13.00-16.00

14072601-02

( )อนามัยสิง6 แวดล้อม

737-38

-วท -สาธารสุข-

3. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

13.00-16.00

14073101-02

( )กฎหมายและจริยธรรมด้านสาธารณสุข

737-38

-วท -สาธารสุข-

4. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

13.00-16.00

14073101-01

( )กฎหมายและจริยธรรมด้านสาธารณสุข

737-38

-วท -สาธารสุข-

1. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

01/05/2560

09.00-12.00

14071103-02

( )จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

822

0-วท -สาธารสุข-

2. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

01/05/2560

09.00-12.00

14071103-01

( )จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

822

0-วท -สาธารสุข-

3. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

01/05/2560

13.00-16.00

14072501-02

( )วิทยาการระบาด

832

-วท -สาธารสุข-

4. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

01/05/2560

13.00-16.00

14072501-01

( )วิทยาการระบาด

832

-วท -สาธารสุข-

5. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

13.00-16.00

14072102-02

( )พยาธิสรีรวิทยา

831

0-วท -สาธารสุข-

6. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

13.00-16.00

14072102-01

( 0)พยาธิสรีรวิทยา

831

0-วท -สาธารสุข-

1. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

01/05/2560

09.00-12.00

14072401-01

( )การปฐมพยาบาลเบือ4 งต้น

831

-วท -สาธารสุข-

หน้า:
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า วิท ยาศาสตร์ ส ุข ภาพ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

2. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

01/05/2560

09.00-12.00

14072401-02

( )การปฐมพยาบาลเบือ4 งต้น

831

-วท -สาธารสุข-

3. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

02/05/2560

09.00-12.00

14072504-02

( )อนามัยเจริญพันธุ์

737-38

-วท -สาธารสุข-

4. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

02/05/2560

09.00-12.00

14072504-01

( )อนามัยเจริญพันธุ์

737-38

-วท -สาธารสุข-

5. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

03/05/2560

09.00-12.00

14073402-02

( )การดูแลรักษาเบือ4 งต้น

737-38

-วท -สาธารสุข-

6. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

03/05/2560

09.00-12.00

14073402-01

( )การดูแลรักษาเบือ4 งต้น

737-38

-วท -สาธารสุข-

7. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

03/05/2560

13.00-16.00

14073503-02

( )สุขภาพผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ

737-38

-วท -สาธารสุข-

8. ณีรนุ ช/ณีรนุ ช

03/05/2560

13.00-16.00

14073503-01

( )สุขภาพผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ

737-38

-วท -สาธารสุข-

1. วิบลู ย์สุข/วิบลู ย์สุข

02/05/2560

09.00-12.00

14073703-02

( )ชีวสถิตทิ างสาธารณสุข

831

-วท -สาธารสุข-

2. สุวสั สา/วิบลู ย์สุข

02/05/2560

09.00-12.00

14073703-01

( )ชีวสถิตทิ างสาธารณสุข

831

-วท -สาธารสุข-

3. วิบลู ย์สุข/วิบลู ย์สุข

02/05/2560

13.00-16.00

14074501-02

( )การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

832

-วท -สาธารสุข-

4. วิบลู ย์สุข/วิบลู ย์สุข

02/05/2560

13.00-16.00

14074501-01

( )การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

832

-วท -สาธารสุข-

5. วิบลู ย์สุข/วิบลู ย์สุข

04/05/2560

09.00-12.00

14073201-01

( )สุขภาพจิตชุมชน

737-38

-วท -สาธารสุข-

6. วิบลู ย์สุข/วิบลู ย์สุข

04/05/2560

09.00-12.00

14073201-02

( )สุขภาพจิตชุมชน

737-38

-วท -สาธารสุข-

1. สุวสั สา/สุวสั สา

03/05/2560

09.00-12.00

14072202-01

( )พฤติกรรมสุขภาพ

831

-วท -สาธารสุข-

2. สุวสั สา/สุวสั สา

03/05/2560

09.00-12.00

14072202-02

( )พฤติกรรมสุขภาพ

831

-วท -สาธารสุข-

หน้า:
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า วิท ยาศาสตร์ ส ุข ภาพ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

3. สุวสั สา/สุวสั สา

03/05/2560

13.00-16.00

14072701-02

( )การวางแผนและการประเมินโครงการด้านสาธารณสุข821

-วท -สาธารสุข-

4. สุวสั สา/สุวสั สา

03/05/2560

13.00-16.00

14072701-01

( )การวางแผนและการประเมินโครงการด้านสาธารณสุข821

-วท -สาธารสุข-

5. สุวสั สา/สุวสั สา

04/05/2560

13.00-16.00

14074301-01

( )การจัดการสาธารณสุขในชุมชน

737-38

-วท -สาธารสุข-

6. สุวสั สา/สุวสั สา

04/05/2560

13.00-16.00

14074301-02

( )การจัดการสาธารณสุขในชุมชน

737-38

-วท -สาธารสุข-

หน้า:
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า คณิต ศาสตร์ แ ละสถิต ิ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้อ งสอบ

นัก ศึก ษา

1. ชัยณรงค์ เพียร/ชัยณรงค์ เพียร 05/05/2560

09.00-12.00

14091502-03

( )แคลคูลสั

1061

0-วท -ชีวะ-

2. ชัยณรงค์ เพียร/ชัยณรงค์ เพียร 05/05/2560

09.00-12.00

14091502-06

( )แคลคูลสั

1061

0-วท -ชีวะ-

3. ชัยณรงค์ เพียร/ชัยณรงค์ เพียร 05/05/2560

09.00-12.00

14091502-02

( )แคลคูลสั

1061

0-วท -เคมี-

4. ชัยณรงค์ เพียร/ชัยณรงค์ เพียร 05/05/2560

09.00-12.00

14091502-08

( )แคลคูลสั

1061

0-วท -เคมี-

1. พงษ์พนั ธ์/พงษ์พนั ธ์

02/05/2560

09.00-12.00

14092221-01

( %)ทฤษฎีจาํ นวน

13212

2. พงษ์พนั ธ์/พงษ์พนั ธ์

03/05/2560

09.00-12.00

14093641-02

( )วิยตุ คณิต

13212

0-วท -วิทย์คอมฯ-

3. พงษ์พนั ธ์/พงษ์พนั ธ์

05/05/2560

09.00-12.00

14091502-04

( )แคลคูลสั

13306

0-วท -ฟิ สกิ ส์-

4. พงษ์พนั ธ์/พงษ์พนั ธ์

05/05/2560

09.00-12.00

14091502-07

( %)แคลคูลสั

13306

0-วท -ฟิ สกิ ส์-

1. มาลี ศ/มาลี ศ

02/05/2560

09.00-11.00

14092301-01

( C)พีชคณิตเชิงเส้น

13213

-คบ -คณิต-

2. มาลี ศ/มาลี ศ

02/05/2560

09.00-11.00

14092301-02

( )พีชคณิตเชิงเส้น

13213

-คบ -คณิต-

1. ศรีจนั ทร์/ศรีจนั ทร์

04/05/2560

09.00-12.00

14093304-01

( C)พีชคณิตนามธรรม

19208

-คบ -คณิต-

2. ศรีจนั ทร์/ศรีจนั ทร์

04/05/2560

09.00-12.00

14093304-02

( )พีชคณิตนามธรรม

19208

-คบ -คณิต-

3. ศรีจนั ทร์/ศรีจนั ทร์

08/05/2560

09.00-12.00

14093621-02

( )ทฤษฎีกราฟเบือ4 งต้น

19208

-วท -คณิต-

4. ศรีจนั ทร์/ศรีจนั ทร์

09/05/2560

09.00-12.00

14091202-01

( )รากฐานเรขาคณิต

19207

0-วท -คณิต-

1. สมจิตต์/สมจิตต์

05/05/2560

09.00-12.00

14092702-01

( C)ความน่าจะเป็ นและสถิติ

13212

-คบ -คณิต-

หน้า: 10 / 27

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

-วท -คณิต-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า คณิต ศาสตร์ แ ละสถิต ิ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

2. สมจิตต์/สมจิตต์

05/05/2560

09.00-12.00

14092702-02

( )ความน่าจะเป็ นและสถิติ

13212

-คบ -คณิต-

1. สมจิตร/สมจิตร

05/05/2560

09.00-12.00

14091502-05

( )แคลคูลสั

13214

0-วท -คณิต-

2. สมจิตร/สมจิตร

05/05/2560

09.00-12.00

14091502-01

( %)แคลคูลสั

13214

0-คบ -คณิต-

3. สมจิตร/สมจิตร

09/05/2560

09.00-12.00

14093203-01

( )เรขาคณิตเบือ4 งต้น

13214

0-คบ -คณิต-

1. สมบูรณ์ ช/สมบูรณ์ ช

03/05/2560

09.00-12.00

14091101-01

( )คณิตศาสตร์พน4ื ฐาน

13213

0-วท -สัตวแพทย์-

2. สมบูรณ์ ช/สมบูรณ์ ช

03/05/2560

09.00-12.00

14091101-02

( )คณิตศาสตร์พน4ื ฐาน

13213

0-วท -สัตวศาสตร์-

1. สุพรรณี/สุพรรณี

04/05/2560

09.00-12.00

14093411-01

( )ตัวแปรเชิงซ้อน

19210

-วท -คณิต-

2. สุพรรณี/สุพรรณี

05/05/2560

09.00-12.00

14093621-01

( )ทฤษฎีกราฟเบือ4 งต้น

19210

%-คบ -คณิต-

1. สุววิ รรธน์/สุววิ รรธน์

03/05/2560

09.00-11.00

14092131-01

( %)ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร์

16203

-วท -คณิต-

2. สุววิ รรธน์/สุววิ รรธน์

03/05/2560

13.00-16.00

14092301-03

( %)พีชคณิตเชิงเส้น

16203

-วท -คณิต-
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า คอมพิวเตอร์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. กรกช/กรกช

03/05/2560

09.00-11.00

14122210-01

( )เครือข่ายและความมันคง
6

1062

-วท -วิทย์คอมฯ-

2. กรกช/กรกช

03/05/2560

09.00-11.00

14122210-02

( C)เครือข่ายและความมันคง
6

1062

-วท -วิทย์คอมฯ-

3. กรกช/กรกช

03/05/2560

13.00-16.00

14123325-01

( %)การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ

1064

-วท -วิทย์คอมฯ-

1. กรรณิการ์/กรรณิการ์

02/05/2560

09.00-11.00

14121302-01

( C)การเขียนโปรแกรมขัน4 พืน4 ฐาน

824

0-วท -วิทย์คอมฯ-

2. กรรณิการ์/กรรณิการ์

02/05/2560

09.00-11.00

14121302-02

( %)การเขียนโปรแกรมขัน4 พืน4 ฐาน

824

0-วท -วิทย์คอมฯ-

3. กรรณิการ์/กรรณิการ์

02/05/2560

13.00-15.00

14121401-01

( )วิทยาการคอมพิวเตอร์พน4ื ฐาน

1066

0-วท -คณิต-

1. เกวลี/เกวลี

01/05/2560

13.00-15.00

21032102-01

( 0)การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา

1067

0-คบ -นวัตฯคอมฯ-

2. เกวลี/เกวลี

08/05/2560

09.00-11.00

14121303-03

( )การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

9104

0-วท -ไอที-

3. เกวลี/เกวลี

08/05/2560

09.00-11.00

14121303-02

( )การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

9104

0-วท -ไอที-

1. ชายแดน/ชายแดน

03/05/2560

09.00-11.00

14123208-01

( %)โปรแกรมประยุกต์ดา้ นเครือข่าย

822

-วท -วิทย์คอมฯ-

2. ชายแดน/ชายแดน

03/05/2560

09.00-11.00

14123208-02

( )โปรแกรมประยุกต์ดา้ นเครือข่าย

822

-วท -วิทย์คอมฯ-

3. ชายแดน/ชายแดน

03/05/2560

13.00-15.00

14123319-02

( )การสือ6 สารในระบบไร้สายและระบบเคลือ6 นที6

1067

-วท -วิทย์คอมฯ-

1. ธิดารัตน์/ธิดารัตน์

01/05/2560

13.00-09.30

14123804-02

( )เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์การ

1063

-วท -ไอที-

2. ธิดารัตน์/ธิดารัตน์

01/05/2560

13.00-09.30

14123804-01

( )เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์การ

1063

-วท -ไอที-

1. นิภาพร/นิภาพร

01/05/2560

13.00-15.00

14123320-02

( )การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

1063

-วท -วิทย์คอมฯ-

หน้า: 12 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า คอมพิวเตอร์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

2. นิภาพร/นิภาพร

01/05/2560

3. นิภาพร/นิภาพร

13.00-15.00

14123320-01

( %)การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

1063

-วท -วิทย์คอมฯ-

02/05/2560

13.00-15.00

14123324-02

( C)ประเด็นคัดสรรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

1063

-วท -วิทย์คอมฯ-

4. นิภาพร/นิภาพร

02/05/2560

13.00-15.00

14123324-01

( )ประเด็นคัดสรรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

1063

-วท -วิทย์คอมฯ-

1. ปิ ยวรรณ/ปิ ยวรรณ

01/05/2560

13.00-15.00

14122309-01

( %)การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1073

-วท -ไอที-

2. ปิ ยวรรณ/ปิ ยวรรณ

01/05/2560

13.00-15.00

14122309-02

( %)การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1073

-วท -ไอที-

3. ปิ ยวรรณ/ปิ ยวรรณ

03/05/2560

09.00-11.00

14121213-01

( )หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล

1055

0-วท -ไอที-

1. พิเชนทร์/พิเชนทร์

02/05/2560

09.00-12.00

14121503-01

( )ระบบปฏิบตั กิ ารและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

821

0-วท -ไอที-

2. พิเชนทร์/พิเชนทร์

02/05/2560

09.00-12.00

14121503-02

( )ระบบปฏิบตั กิ ารและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

821

0-วท -ไอที-

3. พิเชนทร์/พิเชนทร์

04/05/2560

09.00-12.00

14121903-03

( )ทฤษฎีการคํานวณ

1064

0-วท -ไอที-

1. แพรตะวัน/แพรตะวัน

02/05/2560

13.00-15.00

14123805-01

( )การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์

1073

-วท -ไอที-

2. แพรตะวัน/แพรตะวัน

02/05/2560

13.00-15.00

14123805-02

( )การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์

1073

-วท -ไอที-

1. สุขสถิต/สุขสถิต

02/05/2560

09.00-11.00

14123319-01

( %)การสือ6 สารในระบบไร้สายและระบบเคลือ6 นที6

19206

-วท -วิทย์คอมฯ-

2. สุขสถิต/สุขสถิต

04/05/2560

13.00-16.00

14122207-01

( )การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

19204

-วท -วิทย์คอมฯ-

3. สุขสถิต/สุขสถิต

04/05/2560

13.00-16.00

14122207-02

( C)การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

19204

-วท -วิทย์คอมฯ-

1. สุทศิ า/สุทศิ า

01/05/2560

09.00-11.00

14123203-02

( )กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

19203

-วท -วิทย์คอมฯ-

หน้า: 13 / 27

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช า คอมพิวเตอร์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

2. สุทศิ า/สุทศิ า

01/05/2560

09.00-11.00

14123203-01

( %)กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

19203

-วท -วิทย์คอมฯ-

3. สุทศิ า/สุทศิ า

01/05/2560

13.00-15.00

14122209-02

( C)การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

19203

-วท -วิทย์คอมฯ-

4. สุทศิ า/สุทศิ า

01/05/2560

13.00-15.00

14122209-01

( )การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

19203

-วท -วิทย์คอมฯ-

1. สุธาสินี ค/สุธาสินี ค

02/05/2560

13.00-16.00

14121303-01

( )การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

1054

0-วท -ไอที-

2. สุธาสินี ค/สุธาสินี ค

03/05/2560

09.00-11.00

14121213-02

( )หลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล

1054

0-วท -ไอที-

1. สุรสิทธิ I/สุรสิทธิ I

04/05/2560

09.00-11.00

14123207-02

( )ทฤษฎีการคํานวณ

19203

-วท -วิทย์คอมฯ-

2. สุรสิทธิ I/สุรสิทธิ I

04/05/2560

09.00-11.00

14123207-01

( %)ทฤษฎีการคํานวณ

19203

-วท -วิทย์คอมฯ-

1. อุบลศิลป์ /อุบลศิลป์

02/05/2560

09.00-11.00

14122904-02

( )สถิตแิ ละการวิจยั สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19203

-วท -ไอที-

2. อุบลศิลป์ /อุบลศิลป์

02/05/2560

09.00-11.00

14122904-01

( %)สถิตแิ ละการวิจยั สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19203

-วท -ไอที-

หน้า: 14 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า สังคมศึก ษา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. นนทวรรณ/นนทวรรณ

05/05/2560

09.00-11.00

22544205-01

( )ชาติพนั ธุว์ ทิ ยา

16203

%-คบ -สังคม-

2. นนทวรรณ/นนทวรรณ

05/05/2560

13.00-15.00

22541202-01

( 0)ภูมศิ าสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

16203

0-คบ -สังคม-

1. เพ็ญพรรษา/เพ็ญพรรษา

04/05/2560

09.00-11.00

22500305-01

( )ปั ญหาสังคม

16201

-คบ -สังคม-

2. เพ็ญพรรษา/เพ็ญพรรษา

04/05/2560

09.00-11.00

22500305-02

( )ปั ญหาสังคม

16201

-คบ -สังคม-

3. เพ็ญพรรษา/เพ็ญพรรษา

04/05/2560

13.00-15.00

22504502-01

( )สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

16202

%-คบ -สังคม-

1. ลดาวัลย์/ลดาวัลย์

03/05/2560

13.00-15.00

22502304-01

( )เศรษฐศาสตร์เบือ4 งต้น

16202

-คบ -สังคม-

2. ลดาวัลย์/ลดาวัลย์

03/05/2560

13.00-15.00

22502304-02

( )เศรษฐศาสตร์เบือ4 งต้น

16202

-คบ -สังคม-

3. ลดาวัลย์/ลดาวัลย์

08/05/2560

09.00-11.00

21644105-01

( 0)การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์

16202

-คบ -สังคม-

4. ลดาวัลย์/ลดาวัลย์

08/05/2560

13.00-15.00

22503604-01

( )พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

16202

%-คบ -สังคม-

1. ศตวรรษ/ศตวรรษ

04/05/2560

09.00-11.00

21524401-01

( )ศาสนศึกษา

1062

%-คบ -สังคม-

2. ศตวรรษ/ศตวรรษ

04/05/2560

13.00-15.00

22503602-01

( 0)กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรูส้ งั คมศึกษาในโรงเรียน19207

1. อนรรฆ/อนรรฆ

09/05/2560

09.00-11.00

21641102-01

( 0)ประวัตศิ าสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

16202

0-คบ -สังคม-

2. อนรรฆ/อนรรฆ

09/05/2560

13.00-15.00

22504307-01

( )อาเซียนศึกษา

16202

%-คบ -สังคม-

1. อําพร/อําพร

05/05/2560

09.00-11.00

22542203-01

16201
( )แผนที6 การแปลความหมายจากแผนทีแ6 ละภาพถ่ายระยะไกล

-คบ -สังคม-

2. อําพร/อําพร

05/05/2560

09.00-11.00

22542203-02

16201
( )แผนที6 การแปลความหมายจากแผนทีแ6 ละภาพถ่ายระยะไกล

-คบ -สังคม-
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

-คบ -สังคม-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า การสอนภาษาอังกฤษ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. กิตติกร/กิตติกร

01/05/2560

09.00-11.00

21530103-01

( )ภาษาศาสตร์สงั คมสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ

2. กิตติกร/กิตติกร

01/05/2560

13.00-15.30

21552403-01

16202
( )สังคมและวัฒนธรรมของประเทศทีใ6 ช้ภาษาอังกฤษสําหรั
บครูภาษาอังกฤษ -คบ -อังกฤษ-

3. กิตติกร/กิตติกร

01/05/2560

13.00-15.30

21552403-02

16202
( C)สังคมและวัฒนธรรมของประเทศทีใ6 ช้ภาษาอังกฤษสําหรั
บครูภาษาอังกฤษ -คบ -อังกฤษ-

1. ธเนศพล/ธเนศพล

01/05/2560

13.00-16.00

21074211-01

( )ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย

2. ธเนศพล/ธเนศพล

02/05/2560

09.00-12.00

21034209-01

( 0)ภาษาอังกฤษสําหรับครูนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ 16201
ษา

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

3. ธเนศพล/ธเนศพล

02/05/2560

09.00-12.00

21034209-02

( )ภาษาอังกฤษสําหรับครูนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ 16201
ษา

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

4. ธเนศพล/ธเนศพล

02/05/2560

13.00-16.00

21553607-01

( )กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในโรงเรีย16202
น

-คบ -อังกฤษ-

1. นวพร/นวพร

02/05/2560

09.00-11.00

21554503-01

( )การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

16202

%-คบ -อังกฤษ-

2. นวพร/นวพร

03/05/2560

09.00-12.00

31552122-01

( )การอ่านภาษาอังกฤษ

16202

-คบ -อังกฤษ-

3. นวพร/นวพร

03/05/2560

09.00-12.00

31552122-02

( C)การอ่านภาษาอังกฤษ

16202

-คบ -อังกฤษ-

1. สุรยิ ะ ป/สุรยิ ะ ป

01/05/2560

09.00-11.00

21552303-02

16203
( C)วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเพือ6 การสอนภาษาอั
งกฤษ

-คบ -อังกฤษ-

2. สุรยิ ะ ป/สุรยิ ะ ป

01/05/2560

09.00-11.00

21552303-01

16203
( )วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเพือ6 การสอนภาษาอั
งกฤษ

-คบ -อังกฤษ-

1. อนงลักษณ์/อนงลักษณ์

02/05/2560

09.00-11.00

21553605-01

( )ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์

2. อนงลักษณ์/อนงลักษณ์

02/05/2560

13.00-16.00

21554604-01

( )พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 16203

%-คบ -อังกฤษ-

1. อรรถสิทธิ I ก/อรรถสิทธิ I ก

01/05/2560

09.00-11.00

21531103-02

( %)สัทศาสตร์และวิทยาหน่วยคําภาษาอังกฤษสําหรับครูภ13213
าษาอังกฤษ

0-คบ -กศ.พิเศษEng-1

หน้า: 16 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

16202

16201

16203

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา
-คบ -กศ.พิเศษEng-1

0-คบ -ปฐว.-

0-คบ -คณิต-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า การสอนภาษาอังกฤษ
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

2. อรรถสิทธิ I ก/อรรถสิทธิ I ก

01/05/2560

09.00-11.00

21531103-01

( )สัทศาสตร์และวิทยาหน่วยคําภาษาอังกฤษสําหรับครูภ13213
าษาอังกฤษ

3. อรรถสิทธิ I ก/อรรถสิทธิ I ก

01/05/2560

13.00-16.00

21553501-01

( )การวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ างภาษา

13209

-คบ -อังกฤษ-

4. อรรถสิทธิ I ก/อรรถสิทธิ I ก

01/05/2560

13.00-16.00

21553501-02

( )การวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ างภาษา

13209

-คบ -กศ.พิเศษEng-1

1. อิสฬิยาภรณ์/อิสฬิยาภรณ์

02/05/2560

09.00-11.00

31551145-01

( )รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ

13210

หน้า: 17 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา
0-คบ -อังกฤษ-

0-คบ -อังกฤษ-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า หลัก สูต รและการสอน
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ก้องภพ ศ/ก้องภพ ศ

01/05/2560

09.00-11.00

14093641-01

( C)วิยตุ คณิต

16201

0-วท -วิทย์คอมฯ-

1. ผกาพรรณ/ผกาพรรณ

03/05/2560

09.00-11.00

21021101-01

( )การวิจยั การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

16201

%-คบ -คณิต-

หน้า: 18 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า นวัต กรรมและคอมพิวเตอร์ ศึก ษา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ปิ ยะนันท์ ป/ปิ ยะนันท์ ป

08/05/2560

09.00-11.00

21032208-01

( )การออกแบบสือ6 การเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์13306

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

2. ปิ ยะนันท์ ป/ปิ ยะนันท์ ป

08/05/2560

13.00-16.00

21034101-01

( )การผลิตสือ6 คอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย

13306

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

3. ปิ ยะนันท์ ป/ปิ ยะนันท์ ป

09/05/2560

09.00-11.00

21033101-01

( 0)คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพือ6 การศึกษา

13306

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

4. ปิ ยะนันท์ ป/ปิ ยะนันท์ ป

09/05/2560

09.00-11.00

21033101-02

( )คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพือ6 การศึกษา

13306

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

5. ปิ ยะนันท์ ป/ปิ ยะนันท์ ป

09/05/2560

13.00-16.00

21034008-06

( )เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

13306

-คบ -คณิต-

6. ปิ ยะนันท์ ป/ปิ ยะนันท์ ป

09/05/2560

13.00-16.00

21034008-05

( )เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

13306

-คบ -พละฯ-

หน้า: 19 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า พลศึก ษาและวิท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ า
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. อภิวฒ
ั น์/อภิวฒ
ั น์

01/05/2560

09.00-11.00

24082101-01

( )สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

17108

-คบ -พละฯ-

2. อภิวฒ
ั น์/อภิวฒ
ั น์

01/05/2560

09.00-11.00

24082101-02

( C)สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

17108

-คบ -พละฯ-

3. อภิวฒ
ั น์/อภิวฒ
ั น์

01/05/2560

13.00-15.00

24083103-01

( C)วิทยาศาสตร์การเคลือ6 นไหว

17108

-คบ -พละฯ-

4. อภิวฒ
ั น์/อภิวฒ
ั น์

02/05/2560

09.00-11.00

24084103-01

17108
( )สัมมนาการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกี
ฬา

%-คบ -พละฯ-

หน้า: 20 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ ครุ ศาสตร์ สาขาวิช า การศึก ษาปฐมวัย
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ธราเทพ/ธราเทพ

02/05/2560

13.00-16.00

21073210-02

( )สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

16201

-คบ -ปฐว.-

1. บุญส่ง ว/บุญส่ง ว

01/05/2560

09.00-11.00

21073106-01

( C)การให้การศึกษาแก่ผปู้ กครองเด็กปฐมวัย

19207

-คบ -ปฐว.-

2. บุญส่ง ว/บุญส่ง ว

01/05/2560

13.00-15.30

21073211-01

1062
( )พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม

%-คบ -ปฐว.-

3. บุญส่ง ว/บุญส่ง ว

02/05/2560

13.00-15.00

21074203-01

( )การวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย

1062

%-คบ -ปฐว.-

1. พจมาน/พจมาน

01/05/2560

09.00-11.00

21073102-01

( )การจัดการและบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย

1086

%-คบ -ปฐว.-

2. พจมาน/พจมาน

01/05/2560

13.00-15.00

21072211-02

( )สือ6 และของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย

1065

-คบ -ปฐว.-

3. พจมาน/พจมาน

01/05/2560

13.00-15.00

21072211-01

( C)สือ6 และของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย

1065

-คบ -ปฐว.-

4. พจมาน/พจมาน

02/05/2560

09.00-11.00

21072206-01

( )ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย

1065

0-คบ -ปฐว.-

1. สรินดา/สรินดา

04/05/2560

09.00-12.00

21074212-01

( C)การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

16202

-คบ -ปฐว.-

2. สรินดา/สรินดา

04/05/2560

09.00-12.00

21074212-02

( )การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

16202

-คบ -ปฐว.-

3. สรินดา/สรินดา

04/05/2560

13.00-16.00

21071203-01

( )นิทานและหุน่ สําหรับเด็กปฐมวัย

16201

0-คบ -ปฐว.-

1. สุจติ รา/สุจติ รา

05/05/2560

09.00-12.00

21074215-01

( )การจัดการเรียนรูว้ ชิ าเฉพาะการศึกษาปฐมวัย

16202

%-คบ -ปฐว.-

2. สุจติ รา/สุจติ รา

05/05/2560

13.00-16.00

21073203-01

( 0)การจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย

16201

-คบ -ปฐว.-

หน้า: 21 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาการจัด การ สาขาวิช า เศรษฐศาสตร์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. จิตติ/จิตติ

01/05/2560

09.00-12.00

43593601-01

( )เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

821

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

1. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

01/05/2560

09.00-12.00

43591106-03

( )หลักเศรษฐศาสตร์

442-43

-บช -บัญชี-

2. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

01/05/2560

13.00-16.00

43593211-01

( %)เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

442-43

-บธ -โลจิสฯ-

3. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

02/05/2560

09.00-12.00

43591104-01

( )คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

851

4. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

02/05/2560

13.00-16.00

43593301-01

( )การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

444-45

5. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

03/05/2560

09.00-11.00

43591601-06

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

824

6. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

03/05/2560

13.00-16.00

43593603-01

( )เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ

442-43

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

7. ชัยณรงค์ พ/ชัยณรงค์ พ

04/05/2560

13.00-16.00

43593605-01

( )ทฤษฏีและนโยบายการเงิน

442-43

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

1. ภคพล/ภคพล

01/05/2560

13.00-16.00

43591202-01

( 0)เศรษฐศาสตร์มหภาค

824

0-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

2. ภคพล/ภคพล

02/05/2560

09.00-11.00

43592220-01

( )เศรษฐศาสตร์มหภาค

833

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

3. ภคพล/ภคพล

03/05/2560

09.00-12.00

43593602-01

( )เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ

833

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

4. ภคพล/ภคพล

04/05/2560

09.00-12.00

43592301-01

( 0)ประวัตแิ นวคิดทางเศรษฐศาสตร์

444-45

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

5. ภคพล/ภคพล

05/05/2560

09.00-11.00

43592108-01

( )การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

833

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

1. ศศิกานต์/ศศิกานต์

05/05/2560

09.00-11.00

43591601-03

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

822

0-บธ -การเงิน-

2. ศศิกานต์/ศศิกานต์

05/05/2560

09.00-11.00

43591601-08

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

824

0-บธ -คอมฯธก-

หน้า: 22 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

0-ศบ -เศรษฐศาสตร์-บธ -กจก.ทัวไป6
0-บธ -โลจิสฯ-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาการจัด การ สาขาวิช า เศรษฐศาสตร์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

3. ศศิกานต์/ศศิกานต์

05/05/2560

4. ศศิกานต์/ศศิกานต์

09.00-11.00

43591601-01

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

821

0-บธ -การตลาด-

05/05/2560

09.00-11.00

43591601-09

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

823

0-บธ -คอมฯธก-

5. ศศิกานต์/ศศิกานต์

05/05/2560

09.00-11.00

43591601-05

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

824

0-บธ -กจก.ทัวไป6

6. ศศิกานต์/ศศิกานต์

05/05/2560

09.00-11.00

43591601-04

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

822

0-บธ -กจก.ทัวไป6

7. ศศิกานต์/ศศิกานต์

05/05/2560

09.00-11.00

43591601-02

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

821

0-บธ -การเงิน-

1. อรรฆเดช/อรรฆเดช

03/05/2560

09.00-11.00

43591601-07

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

824

0-บธ -คอมฯธก-

2. อรรฆเดช/อรรฆเดช

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-07

( )การเงินธุรกิจ

19213

0-บธ -กจก.ทัวไป6

3. อรรฆเดช/อรรฆเดช

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-14

( 0)การเงินธุรกิจ

19212

0-บธ -คอมฯธก-

4. อรรฆเดช/อรรฆเดช

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-13

( )การเงินธุรกิจ

19213

0-บธ -คอมฯธก-

5. อรรฆเดช/อรรฆเดช

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-01

( C)การเงินธุรกิจ

19213

-บธ -การตลาด-

6. อรรฆเดช/อรรฆเดช

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-10

( )การเงินธุรกิจ

19213
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

0-บธ -ค้าปลีก-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาการจัด การ สาขาวิช า การตลาด
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

1. Philip/Philip

หน้า: 24 / 27

วัน ที

เวลา

03/05/2560

09.00-11.00

รหัส วิ ชา/Sec

43544103-01

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

( )การตลาดระหว่างประเทศ

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

821

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา
0-ศศ -อังกฤษฯธก.-

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาการจัด การ สาขาวิช า รั ฐประศาสนศาสตร์
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ชาญชัย/ภคพล

01/05/2560

09.00-11.00

43592102-02

( )เศรษฐศาสตร์มหภาค

824

-บธ -คอมฯธก.-

2. ชาญชัย/ภคพล

01/05/2560

09.00-11.00

43592102-01

( )เศรษฐศาสตร์มหภาค

824

-บธ -คอมฯธก.-
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาการจัด การ สาขาวิช า การเงิน การธนาคาร
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ปิ ยะวดี/ปิ ยะวดี

02/05/2560

09.00-11.00

43524301-03

( %)การบัญชีเพือ6 การจัดการ

13209

-บธ -การเงิน-

2. ปิ ยะวดี/ปิ ยะวดี

02/05/2560

09.00-11.00

43524301-04

( )การบัญชีเพือ6 การจัดการ

13209

-บธ -การเงิน-

3. ปิ ยะวดี/ปิ ยะวดี

02/05/2560

09.00-11.00

43524301-02

( )การบัญชีเพือ6 การจัดการ

13209

-บธ -คอมฯธก.-

4. ปิ ยะวดี/ปิ ยะวดี

02/05/2560

09.00-11.00

43524301-05

( )การบัญชีเพือ6 การจัดการ

13209

-บธ -คอมฯธก.-

5. ปิ ยะวดี/ปิ ยะวดี

02/05/2560

09.00-11.00

43524301-01

( )การบัญชีเพือ6 การจัดการ

13209

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

1. พิมพิกา/พิมพิกา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-08

( )การเงินธุรกิจ

19213

0-บธ -กจก.ทัวไป6

2. พิมพิกา/พิมพิกา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-16

( )การเงินธุรกิจ

19213

0-วท -ธรก.เกษตร-

3. พิมพิกา/พิมพิกา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-04

( )การเงินธุรกิจ

19213

0-บธ -การตลาด-

1. วราธร/วราธร

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-11

(0)การเงินธุรกิจ

19213

0-บธ -ค้าปลีก-

2. วราธร/วราธร

09/05/2560

09.00-11.00

43524301-07

( )การบัญชีเพือ6 การจัดการ

824

-บธ -กจก.ทัวไป6

3. วราธร/วราธร

09/05/2560

09.00-11.00

43524301-06

( C)การบัญชีเพือ6 การจัดการ

824

-บธ -กจก.ทัวไป6

1. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-12

( )การเงินธุรกิจ

19212

0-บธ -คอมฯธก-

2. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-03

( )การเงินธุรกิจ

19212

0-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

3. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-09

( )การเงินธุรกิจ

19212

0-บธ -โลจิสฯ-

4. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-06

( )การเงินธุรกิจ

19212

0-บธ -การเงิน-
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รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บ อาจารย์ ประจําภาคเรี ยนที /
คณะ วิท ยาการจัด การ สาขาวิช า การเงิน การธนาคาร
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

5. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-02

( )การเงินธุรกิจ

19212

-บช -บัญชี-

6. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-15

(% )การเงินธุรกิจ

19212

0-บช -บัญชี-

7. อิรยา/อิรยา

08/05/2560

09.00-11.00

43531101-05

( )การเงินธุรกิจ

19212

0-บธ -การเงิน-

หน้า: 27 / 27

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

