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ตารางสอบปลายภาค (เพิ่มเติม)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัน/เวลา/สอบ
รหัส ชื่อวิชา
จานวน นศ.
วันจันทร์ที่ 9
คอ 361 วิทยาศาสตร์เส้นใยผ้า
4
พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00 - 11.00 น.
เวลา 12.00 - 15.00 น. คพ 221 โครงสร้างข้อมูล
58
ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิต
37
คม 323 ชีวเคมี 1
42
คศ 206 พีชคณิตเชิงเส้น
4
ฟส 105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
62
วศ 301การเปลี่ยนเฟสและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
10
เวลา 15.30 - 18.30 น. คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์
58
ฟส 210 คลื่นไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
7
วันอังคารที่ 10
คพ 452 ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตร 55 และ 60)
36
พฤศจิกายน 2563 ชว 451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ
16
เวลา 12.00 - 15.00 น. ฟส 322 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5
คม 362 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
45
สต 423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
23
เวลา 15.30 - 18.30 น. คม 426 ชีวเคมีการเกษตร
6

ห้องสอบ
วิทย์ 2507-2

อาจารย์กากับห้องสอบ
อรุณี คงดี อัลเดรด
ประดิษฐ์ เวียงคา

วิทย์ 3102

วันพุธที่ 11
คศ 264 คณิตศาสตร์การเงิน
พฤศจิกายน 2563 คอ 441 เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
เวลา 08.00 - 11.00 น.
เวลา 12.00 - 15.00 น. คศ 239 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ 3
ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก
ชว 436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
ฟส 310 กลศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล
คม 361 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

21
4

วิทย์ 2105

พยุงศักดิ์ เกษมสาราญ
ศรีกาญนา คล้ายเรือง
เอกวิทย์ ตรีเนตร
อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
สุรีย์พร สราภิรมย์
นภัสถ์ จันทร์มี
สายรุ้ง เมืองพิล
กีรติญา จันทร์ผง
พยุงศักดิ์ เกษมสาราญ
มยุรา ศรีกัลยานุกูล
พัชรี กองภาค
อัจฉรา แกล้วกล้า
ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
กัญญา บุตราช
จิราภรณ์ กิติกุล
พิกุล ศรีดารัตน์
พัชรี อินธนู

42
36
4
5
45
25
60

วิทย์ 3102

คพ 438 การเข้ารหัสและความปลอดภัยในเครือข่าย (หลักสูตร 55 และ 60)

วันพฤหัสบดีที่ 12 คพ 121 ตรรกศาสตร์เชิงดิจิทัลและอุปกรณ์อัจฉริยะ
พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00 - 11.00 น.

วิทย์ 1108
วิทย์ 2105
วิทย์ 3102
วิทย์ 2105

วิทย์ 3102
วิทย์ 2105

วิทย์ 1108
วิทย์ 3102

ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
มยุรา ศรีกัลยานุกูล
มธุรส ชัยหาญ
ธีรพล ธุระกิจเสรี
สายรุ้ง เมืองพิล
สนิท สิทธิ
ปวีณ เขื่อนแก้ว
ช่อทิพย์ สิทธิ
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ตารางสอบปลายภาค (เพิ่มเติม)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัน/เวลา/สอบ
รหัส ชื่อวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 12 คศ 223 ทฤษฎีจานวน
พฤศจิกายน 2563 คพ 323 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
เวลา 12.00 - 15.00 น. คพ 462 การประมวลผลเชิงภาพ (หลักสูตร 55 และ 60)

วันศุกร์ที่ 13

จานวน นศ. ห้องสอบ
21
วิทย์ 2311
37
21
ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ
15
วิทย์ 3102
คม 300 การใช้สเปกโทรเมทรีพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมี
39
สต 201 สถิติวิเคราะห์ 1
4
คอ 442 ปฏิบัติการปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง
4
ฟส 334 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
6
คม 252 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
41
วิทย์ 3102

พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00 - 11.00 น.
เวลา 12.00 - 15.00 น. คม 331 เคมีอนินทรีย์ 1

60

วิทย์ 3102

เวลา 15.30 - 18.30 น. คพ 231 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
ฟส 109 ฟิสิกส์เบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 14
คม 251 เคมีอินทรีย์ 1
พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00 - 11.00 น.
เวลา 12.00 - 15.00 น. ฟส 111 ฟิสิกส์ 1

58
45
46

วิทย์ 3102

76

วิทย์ 3102

เวลา 15.30 - 18.30 น. คม 332 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

45

วิทย์ 3102

58

วิทย์ 2311

33
54
9

วิทย์ 2205

วันจันทร์ที่ 16

คม 311 เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.00 - 15.00 น. ชว 353 หน่วยปฏิบัตกิ ารเฉพาะทางชีวกระบวนการ 2
คม 211 เคมีวิเคราะห์ 1
สต 325 เทคนิคการชักตัวอย่าง

วิทย์ 3102

อาจารย์กากับห้องสอบ
อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
สนิท สิทธิ
ปวีณ เขื่อนแก้ว
พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
วชิระ ชุ่มมงคล
กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
พัชรี อินธนู
วิรันธชา เครือฟู
ปิยธิดา กล่าภู่
มาโนชย์ ถนอมวัฒน์
วีรินท์รดา ทะปะละ
พิมพร มะโนชัย
สนิท สิทธิ
สุรีย์พร สราภิรมย์
วชิระ ชุ่มมงคล
สมใจ ประทุมเทพ
ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สกล บุญธรรม
เพชรลดา กันทาดี
เบญญาภา หลวงจินา
สุภาพร แสงศรีจันทร์
ประทีป สุขสมัย
จุฑามาศ มณีวงศ์
ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
กฤษณะ ลาน้าเที่ยง
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ตารางสอบปลายภาค (เพิ่มเติม)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัน/เวลา/สอบ
รหัส ชื่อวิชา
จานวน นศ. ห้องสอบ
วันอังคารที่ 17
คม 210 เคมีวิเคราะห์
60
วิทย์ 2311
พฤศจิกายน 2563 คอ 461 เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอสมบัติพิเศษ
7
เวลา 12.00 - 15.00 น.
เวลา 15.30 - 18.30 น. คอ 443 การแปรรูปพอลิเมอร์
1
วิทย์ 2105
คอ 463 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์
3
วันพุธที่ 18
คม 200 การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุมีพิษ
14
วิทย์ 2311
พฤศจิกายน 2563 คม 312 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ
34
เวลา 12.00 - 15.00 น.
หมายเหตุ * ให้กรรมการกากับห้องสอบ ของห้องสอบที่มีรายวิชาสอบพร้อมกัน 2 รายวิชาขึ้นไป
กากับห้องสอบจนกว่าการสอบทุกรายวิชาจะเสร็จสิ้น

อาจารย์กากับห้องสอบ
สุภาพร แสงศรีจันทร์
อรุณี คงดี อัลเดรต
อุษารัตน์ รัตนคานวณ
พัชรี ยางยืน
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
สุภาพร แสงศรีจันทร์

