~1~
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติแจ้งสอบซ้อนกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอให้ผู้ที่แจ้งสอบซ้อนตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปสอบวิชาที่มีเวลาสอบซ้อนกัน หรือคาบเกี่ยวกับทุก
รายวิชาที่ ห้องประชุม SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และกรุณาไปรายงานตัว
ก่อนเวลาสอบ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษามารายงานตัวก่อนก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อผู้สอบ
หมู่เรียน
เวลา
นายธนพนร์
สิรสุนาร
59/50 13.00-15.00
14.40-15.40
นายณัฐวุฒิ
นายชัยวัฒน์
นายชินกร
นายกรกช
นายสุรศักดิ์
นายณัณพงศ์
นายธนกร
นางสาววราภรณ์
นางสาวอาภาพัชร์

เปลาเล
คล้ายเจ๊ก
สําราญ
อีมานุษย์
เสมเสวตส์
เมฆหมอก
รักไพบูลย์ภรณ์
แจ่มจํารัส
ถั่วทอง

รหัสวิชา/ชื่อวิชาที่สอบซ้อน
4000116 การคิดและการตัดสินใจ
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4000006 การคิดและการตัดสินใจ
7103102 กฎหมายและจริยธรรม
สําหรับคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน
อ.ขนิษฐา
ผศ.นันทิยา

อ.ดร.วันเพ็ญ

58/28

13.00-15.00
13.30-14.00

55/15

8.30-10.30

4093608

56/11

10.10-12.10
8.30-9.30

4093310
4092701

8.30-10.30

4093602

10.10-12.10
13.00-15.00
13.00-14.30
13.00-15.00
14.40-15.40

4093301
4113105
4000116
4000116
4000117

13.00-15.00
14.40-15.40

4000116
4000117

นายกิตติพร

แสงทวี

56/25

นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวนพมาส
นายธนฤตย
นางสาวปาริฉัตร

พรหมชนะ
มูลประหัด
เฮงมัค
บัวผัน

59/44
59/44

ภาษาอังกฤษสําหรับ
คณิตศาสตร์ 2
พีชคณิตนามธรรม
โปรแกรมสําเร็จรูปด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษสําหรับ
คณิตศาสตร์ 2
พีชคณิตนามธรรม
สถิติเพื่อการวิจัย
การคิดและการตัดสินใจ
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อ.ขนิษฐา
อ.แก้วใจ

อ.สุภารัตน์
อ.ดร.เกียรติยศ
อ.ดร.วันเพ็ญ
อ.สุภารัตน์
อ.กฤษดา
อ.อกนิษฐ์
อ.ขนิษฐา
อ.โกวิทย์
อ.ขนิษฐา
ผศ.นันทิยา

~2~
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ต่อ)
ชื่อผู้สอบ
หมู่เรียน
นางสาวจรินรัตน์
นางสาวธิดากานต์
นางสาวขวัญจิรา
นายสุทธิพงษ์
นายสําราญ
นายปฎก
นางสาวสาวิตรี
นางสาวนิรชา
นายอภิลักษณ์
นายบูรพา
นางสาวโชติรส
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวกษมาพร
นางสาวรวงข้าว
นางสาววิจันทร
นางสาวสิริรัตน์
นายอุทัย
นายขวัญชัย
นายปองชัย
นางสาววริฏฐา
นางสาวชนิสร
นางสาวฉัตฑริกา
นางสาวทัดดาว
นางสาววิสุภา
นางสาวเสาวภาคย์
นางสาวกัลยารัตน์

ศรีภิรมย์
เป้าสุวรรณ
สุขศรี
เทพเทียนทัศน์
เหลืองพวงเพชร
ชูวงศ์วาน
เขียนเจริญ
ธาตุทอง
เชื้อทอง
เอี่ยมเอกสุวรรณ
ชูกําลัง
องค์ยะรา
ชาวบางพรม
พูลสวัสดิ์
เถื่อนกี๋
พูลสวัสดิ์
เอกจีน
เย็นจิต
แสงน้ํารัก
ดวงสาย
แย้มมณฑา
เตาวโรดม
คุ้นเจริญ
มั่นยา
บุญรัชกุล
เศรษกระโทก

เวลา

รหัสวิชา/ชื่อวิชาที่สอบซ้อน

อาจารย์
ผู้สอน
การคิดและการตัดสินใจ อ.ขนิษฐา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.สุธารัตน์
และการสื่อสาร

59/44

13.00-15.00
14.40-15.40

4000116
4000117

57/29

13.00-14.30
13.00-14.30

4000116
7113101

การคิดและการตัดสินใจ อ.บุญชะนะ
การประกอบธุรกิจ
อ.โสภณ
คอมพิวเตอร์

56/12

10.10-12.10
10.30-12.00

4093301
4093402

พีชคณิตนามธรรม
อ.สุภารัตน์
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อ.ดร.วรินทร์

54/49

8.30-10.00

7113509

8.30-10.00

7112407

13.00-15.00
14.40-15.40

4000116
4000117

การจัดการและ
บํารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย
ระบบปฏิบัติการ
เครือข่าย
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

59/45

อ.มงคล
อ.มงคล
อ.ขนิษฐา
อ.สมเกียรติ

~3~
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
ชื่อผู้สอบ
นางสาวนลินี
ภู่สุรัตน์
นางสาวจรีภรณ์
พึ่งเจริญ
นายณัฐพล
พันธุ์แดง
นางสาวสุพิมล
อุบลรัตน์
นางสาวณัฐทิชา
ภักดี
นายมานะศักดิ์
โจทย์พิมาย
นางสาวนันทวดี
บัวจันทร์
นางสาวสุทธิดา
ตาทิพย์
นางสาวศิริวรรณ
บุญขันธ์
นายณัฐพงศ์
ดอกมะสังข์
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่นตั้น
นางสาวสุดาพิมล
หงส์เวียงจันทร์
นางสาวสุธีกานต์
พรหมจรรย์
นางสาวศิริพร
เทพปราณี
นางสาวสุธิตา
ค่ํามาก
นายวุฒิไกร
ช่ําปรีชา
นางสาวสุนิตา
เทพเทียน
นางสาวสุพรรณี
จิตเขม้น
นางสาวรักชนก
พงษ์พยัคม์
นายชัยธวัช
เขมนรากร
นางสาวกัญญาภรณ์ ขุนจันทร์จี
นายเฉลิมเกียรติ
คงสกุลถาวร
นางสาวชลธิชา
โบวิเชียร
นางสาวณัชชา
นาเวช
นายสุทชวีย์
ปทุมสูติ
นายกิตติภพ
ประสมศรี
นางสาวสุธาภรณ์
มะนาวหวาน
นางสาวทสิฎฐี
รอดพลอย
นางสาวฉัตรเกล้า
เพ็งภาค
นางสาวกชวรรณ
ศรีวลีรัตน์
นายเกียรติศักดิ์
เกษตรสามพราน

หมู่เรียน
เวลา
รหัสวิชา/ชื่อวิชาที่สอบซ้อน
54/29 8.30-10.00 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ
55/16
เบื้องต้น
55/13 8.30-10.30 4094302 พีชคณิตเชิงเส้น
55/16 8.30-10.00 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น
54/29 8.30-10.30 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น
54/27
58/6

55/13
58/5

55/14

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ธีระศักดิ์
อ.อารีย์
ผศ.ธีระศักดิ์
อ.จิตตรา

~4~
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 (ต่อ)
ชื่อผู้สอบ
หมู่เรียน
เวลา
รหัสวิชา/ชื่อวิชาที่สอบซ้อน
นายสุรศักดิ์
บางแวก
52/7
8.30-10.30 4094302 พีชคณิตเชิงเส้น
นายศิริชัย
เอกจีน
55/15 8.30-10.30 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น
นางสาวรุจิรา
พานิช
55/13 8.30-10.00 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น
8.30-10.30 4094302 พีชคณิตเชิงเส้น
8.30-10.30 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน
อ.อารีย์
อ.จิตตรา
ผศ.ธีระศักดิ์
อ.อารีย์
อ.จิตตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรณิกา โทร.034-261065

