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ประกาศ 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน  
 

  เนื่องด้วยจ านวนนักศึกษาใหม่บางหมู่เรยีนมีจ านวนมาก ท าให้มผีลกระทบกับการ

จัดห้องเรียนใหแ้ก่นักศึกษาและการจัดตารางสอนให้แกอ่าจารยผ์ู้สอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

จ านวนที่นั่งเรียนของแต่ละห้องตามที่ปรากฏในตารางเรียน/ตารางสอน อีกทัง้บางรายวิชา

ไม่สามารถจัดหาอาจารย์ผูส้อนได้ ดังนั้นส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน  จึงขอ

เปลี่ยนแปลงตารางเรียนของนักศกึษาและตารางสอนของอาจารยผ์ู้สอน  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้
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นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ภาคปกต)ิ 

ล าดับ นักศึกษาสาขาวิชา/รหัส/รุ่น/หมู่ รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
กลุ่มเรียน

(Section) 
อาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน/ห้องเรียน เดิม วัน/เวลาเรียน/ห้องเรียน ใหม่ หมายเหตุ 

1 คหกรรมศาสตร์ 55/1 4 ปี 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 001 นิพนธ์ สุวรรณกูฎ พุธ 08.30 – 11.30/151007 พุธ 08.30 – 11.30/150703 เร่ิมเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ตั้งแต่

วันจันทร์ท่ี 22 มิ.ย. 2558 

(สัปดาห์ท่ี 2 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

2 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 56/1 

4 ปี 

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อ

ความหมาย 

013  เกศนี คุ้มสุวรรณ อังคาร 13.30 – 16.30/พ412 อังคาร 13.30 – 16.30/พ411 
เริ่มเปล่ียนแปลงตารางเรียน 

ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 15 มิ.ย. 2558 

(สัปดาห์ท่ี 1 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 
3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56/1 4 ปี 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อ

ความหมาย 

013  เกศนี คุ้มสุวรรณ อังคาร 13.30 – 16.30/พ412 อังคาร 13.30 – 16.30/พ411 

4 ฟิสิกส์ 56/1 4 ปี 4000111 การคิดและการตัดสินใจ 002 

เปลี่ยนเป็น 

001 

จุฬารัตน์ วชิานาติ อังคาร 08.30 – 11.30/2033 อังคาร 08.30 – 11.30/1729 เริ่มเปล่ียนแปลงตารางเรียน 

ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 15 มิ.ย. 2558 

(สัปดาห์ท่ี 1 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 58/1 4 ปี 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 013 ณัฐธพงษ์  มะลิซ้อน พฤหัสบดี 08.30 – 11.30/2031 พฤหัสบดี 08.30 – 11.30/2096 เริ่มเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ตัง้แต่วัน

จันทร์ที่ 22 ม.ิย. 2558 (สัปดาห์ที่ 2 

ของการเรียนการสอน) เป็นต้นไป 

4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 029 

เปลี่ยนเป็น 

031 

ศุภกาญจน์ วชิานาติ ศุกร์ 08.30 – 11.30/2033 ศุกร์ 08.30 – 11.30/2074 เริ่มเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ตัง้แต่วัน

จันทร์ที่ 15 ม.ิย. 2558 (สัปดาห์ที่ 1 

ของการเรียนการสอน) เป็นต้นไป 

6 เกษตรศาสตร์  58/1  4 ปี 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพฯ 024 ศรุดา นิติวรการ พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2083 พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/150707 เริ่มเปล่ียนแปลงตารางเรียน 

ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 22 มิ.ย. 2558 

(สัปดาห์ท่ี 2 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

  2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 017 ขจิตพรรณ  อมรปาน พฤหัสบดี 13.30 – 16.30/2031 พฤหัสบดี 13.30 – 16.30/2055 
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ล าดับ นักศึกษาสาขาวิชา/รหัส/รุ่น/หมู่ รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
กลุ่มเรียน

(Section) 
อาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน/ห้องเรียน เดิม วัน/เวลาเรียน/ห้องเรียน ใหม่ หมายเหตุ 

7 ท.การจัดการสุขภาพ  58/1 4ปี 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพฯ 024 ศรุดา นิติวรการ พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2083 พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/150707 เริ่มเปล่ียนแปลงตารางเรียน 

ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 22 มิ.ย. 2558 

(สัปดาห์ท่ี 2 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

  2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 019 สว่างบุญ วงก์ฟา้เลื่อน พฤหัสบดี 14.30 – 17.30/2033 พฤหัสบดี 14.30 – 17.30/2074 

8 เคมี  58/1  4ปี 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 023 เกษม ช่วยพนัง พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2073 พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2434 

9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร 58/1 4 ปี 

4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 032 

เปลี่ยนเป็น 

012 

ฉวีวรรณ เหมนาค ศุกร์ 08.30 – 11.30/2075 อังคาร 14.30 – 17.30/150907 เริ่มเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ตัง้แต่วัน

จันทร์ที่ 15 ม.ิย. 2558 (สัปดาห์ที่ 1 

ของการเรียนการสอน) เป็นต้นไป 

  2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 013 ณัฐธพงษ์  มะลิซ้อน พฤหัสบดี 08.30 – 11.30/2031 พฤหัสบดี 08.30 – 11.30/2096 เริ่มเปล่ียนแปลงตารางเรียน 

ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 22 มิ.ย. 2558 

(สัปดาห์ท่ี 2 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

10 ชีววทิยา  58/1 4ปี 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 023 เกษม ช่วยพนัง พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2073 พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2434 

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 017 ขจิตพรรณ  อมรปาน พฤหัสบดี 13.30 – 16.30/2031 พฤหัสบดี 13.30 – 16.30/2055 

11 วิทยาการคอมพิวเตอร์  58/1 4ปี 4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 032 

เปลี่ยนเป็น 

011 

ชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอตกิุล ศุกร์ 08.30 – 11.30/2075 อังคาร 14.30 – 17.30/150707 เร่ิมเปลี่ยนแปลงตาราง

เรียน ตัง้แตว่ันจันทร์ท่ี 

15 มิ.ย. 2558 (สัปดาห์

ท่ี 1 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

12 วิทยาการคอมพิวเตอร์  58/2 4ปี 4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 031 

เปลี่ยนเป็น 

007 

นพวรรณ เชาว์ด ารงสกุล ศุกร์ 08.30 – 11.30/2074 จันทร์ 12.30 – 15.30/2055 

  2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 014 พูไทย  วันหากิจ พฤหัสบดี 08.30 – 11.30/2032 พฤหัสบดี 08.30 – 11.30/2072 เร่ิมเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ม.ิย. 

2558 (สัปดาห์ที่ 2 ของการ

เรียนการสอน) เป็นต้นไป 

13 เทคโนโลยกีารจัดการการเกษตร 

58/1 4ปี 

4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพ

ของชีวติ 

 024  ศรุดา นิติวรการ  พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2083 พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/150707 

  2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 019 สว่างบุญ วงก์ฟา้เลื่อน พฤหัสบดี 14.30 – 17.30/2033 พฤหัสบดี 14.30 – 17.30/2074 
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ล าดับ นักศึกษาสาขาวิชา/รหัส/รุ่น/หมู่ รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
กลุ่มเรียน

(Section) 
อาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน/ห้องเรียน เดิม วัน/เวลาเรียน/ห้องเรียน ใหม่ หมายเหตุ 

14 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 58/1 

4ปี 

4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพ

ของชีวติ 

023  เกษม ช่วยพนัง  พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2073 พฤหัสบดี 08.30 – 12.30/2434 เร่ิมเปลี่ยนแปลงตาราง

เรียน ตัง้แตว่ันจันทร์ท่ี 

22 มิ.ย. 2558 (สัปดาห์

ท่ี 2 ของการเรียนการ

สอน) เป็นต้นไป 

  2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 019 สว่างบุญ วงก์ฟา้เลื่อน พฤหัสบดี 14.30 – 17.30/2033 พฤหัสบดี 14.30 – 17.30/2074 

15 คณิตศาสตร์ 58/1 4ปี 4000113 วทิยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 001 สาวิตร ีรุจิธนพานิช ศุกร์ 08.30 – 11.30/2061 ศุกร์ 08.30 – 11.30/150708-9 

2500108 ความจริงของชิวติ 001 ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน ศุกร์ 12.30 – 15.30/2061 ศุกร์ 12.30 – 15.30/2096 

2500108 ความจริงของชิวติ 002 ประยูร  ป้อมสุวรรณ์ ศุกร์ 12.30 – 15.30/2062 ศุกร์ 12.30 – 15.30/2055 
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จึงประกาศมาเพื่อทราบ  ทัง้นี้ตอ้งขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ทีนี้ด้วย 

 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

18 มิถุนายน 2558 


