คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ที่ 74 / 2557
เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบกลางภาค ประจําภาคต้น ปี การศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
----------------------อ้างถึงคําสั่งที่ 70/2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่ อง แต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค
ประจําภาคต้น ปี การศึกษา 2557 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จึงใคร่ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบกลางภาค ประจําภาคต้น
ปี การศึกษา 2557 ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ดังนี้
รายวิชาที่ขอเปลีย่ นแปลง (จากเดิม)
วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
วิชา 01201111 หลักการวิศวกรรมเกษตร หมู่ 700,830 จํานวนนิสิต
44 คน ห้องสอบ E8210 กรรมการคุมสอบ นายศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และ
จํานวนนิสิต 44 คน ห้องสอบ 44 คน ห้องสอบ E8212 กรรมการคุมสอบ
นายอาทิตย์ พวงสมบัติ และ นางสาวอรุ ณรัตน์ บุญปองหา

รายวิชาที่ขอเปลีย่ นแปลง (ใหม่ )
สอบนอกตาราง

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
วิชา 02204212 โครงสรางขอมู
วชา
โครงสร้างข้อมลและขั
ลและขนตอนวธ
หม่ 700,841
700 841
้ นตอนวิธี I หมู
จํานวนนิสิต 52 คน ห้องสอบ E4401 กรรมการคุมสอบ นางสาวดวงเพ็ญ
เจตน์พิพฒั นพงษ์ และ นางสาวอนัญญา ไขรัมย์ และ จํานวนนิสิต 52 คน
ห้องสอบ E4402 กรรมการคุมสอบ นายอมรฤทธิ์ พุทธิพิพฒั น์ขจร
และ นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต

วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
วิชา 02204212 โครงสรางขอมู
วชา
โครงสร้างข้อมลและขั
ลและขนตอนวธ
หม่ 700,841
700 841
้ นตอนวิธี I หมู
จํานวนนิสิต 52 คน ห้องสอบ E4401 กรรมการคุมสอบ นางสาวดวงเพ็ญ
เจตน์พิพฒั นพงษ์ และ นางสาวอนัญญา ไขรัมย์ และ จํานวนนิสิต 52 คน
ห้องสอบ E4402 กรรมการคุมสอบ นายอมรฤทธิ์ พุทธิพิพฒั น์ขจร
และ นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต
ขอเปลีย่ นแปลงห้ องสอบ
จากเดิม ห้องสอบ E4401 และ E4402
เปลีย่ นเป็ น ห้องสอบ E9401 กรรมการคุมสอบ คงเดิม

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชา 01203211 การสํารวจ หมู่ 700,833 จํานวนนิสิต 55 คน
ห้องสอบ E4401 กรรมการคุมสอบ นายบัญชา ขวัญยืน และ
นายชาญ ดีไสว และ จํานวนนิสิต 56 คน ห้องสอบ E4402
กรรมการคุมสอบ นายธัญดร ออกวะลา และ นายระวี อยูส่ าํ ราญ

วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
วิชา 01203211 การสํารวจ หมู่ 700,833 จํานวนนิสิต 55 คน
ห้องสอบ E4401 กรรมการคุมสอบ นายบัญชา ขวัญยืน และ
นายชาญ ดีไสว และ จํานวนนิสิต 56 คน ห้องสอบ E4402
กรรมการคุมสอบ นายธัญดร ออกวะลา และ นายระวี อยูส่ าํ ราญ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. และ 16.15-19.15 น.
วิชา 02201449 พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร (บรรยาย)
หมู่บรรยาย 700,701,830 และหมู่ปฏิบตั ิการ 711,712,835
จํานวนนิสิต 16 คน กรรมการคุมสอบ นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
และ นายศักดา จันทร์ทอง

วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.15-19.15 น.
วิชา 02201449 พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร (บรรยาย)
หมู่บรรยาย 700,701,830 และหมู่ปฏิบตั ิการ 711,712,835
จํานวนนิสิต 16 คน กรรมการคุมสอบ นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
และ นายศักดา จันทร์ทอง

-2รายวิชาที่ขอเปลีย่ นแปลง (จากเดิม)
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชา 02201311 ทฤษฎีของเครื่ องจักรกลเกษตร หมู่ 700,830
จํานวนนิสิต 35 คน ห้องสอบ E4403 กรรมการคุมสอบ
นายอนุพนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ นายวิชยั หมอยาดี และ
จํานวนนิสิต 35 คน ห้องสอบ E4404 กรรมการคุมสอบ
นางสาวสิ รินาฏ น้อยพิทกั ษ์ และ นางสาวอรุ ณรัตน์ บุญปองหา

รายวิชาที่ขอเปลีย่ นแปลง (ใหม่ )
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00-19.00 น.
วิชา 02201311 ทฤษฎีของเครื่ องจักรกลเกษตร หมู่ 700,830
จํานวนนิสิต 35 คน ห้องสอบ E4403 กรรมการคุมสอบ
นายอนุพนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ นายวิชยั หมอยาดี และ
จํานวนนิสิต 35 คน ห้องสอบ E4404 กรรมการคุมสอบ
นางสาวสิ รินาฏ น้อยพิทกั ษ์ และ นางสาวอรุ ณรัตน์ บุญปองหา

สัง่ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

