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ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 
กลุ่มที่ 1 ID411 (9) PO411 (4) BS411 (6) CH411 (1) RT211 (10) RT411 (7) TM411 (16) ห้องเรียน 923 

ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 
วัน/เวลา 08.00- 10.00 น. 10.00- 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -15.00 น. 15.00-17.00 น. 

20 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียน 
คอมพิวเตอร ์

ห้อง CS3, CS4, CS5 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
โดยวิทยาเขตฯ 

ชีววิทยา 

21 มิถุนายน 2561 
 

ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

22 มิถุนายน 2561 
 

คณิตศาสตร ์
เคม ี

 
ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร ์
ห้อง CS3, CS4, CS5 

23 มิถุนายน 2561 
 

เคม ี เคม ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

24 มิถุนายน 2561 
 

ชีววิทยา ชีววิทยา ทดสอบ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอน  02-000-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
เคมี     ผศ.สภุามาส อินทฤทธ์ิ/ ผศ.ดร.เพญ็ศรี เพ็ญประไพ/ ดร.วนัทนา สังข์ชุม/ ดร.บญุเรือน สรรเพชร/ ผศ.สุวรรณา ผลใหม/่ อ.รัตติยา สารดิษฐ์/ ดร.กฤตยา หนสูาย/ 

   ดร.ฐิติกร จันทร์วุ่น 
คณิตศาสตร์       ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด/ ผศ.สุพดี ธรรมเพชร/ อ.สิงหา จุงศริ ิ   
ฟิสิกส์              ผศ.ส าคัญ รตันบุร/ี อ.อนิรุทธิ์ ส่งศร ี
ชีววิทยา           ผศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี/ ผศ.อมรพันธ์ แก้วศรีนวล/ อ.จรินทร์ พูดงาม/ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ/ ผศ.ดร.ธนากรณ์ ด าสุด/ อ.เปรมจิต รองสวัสดิ์/ ดร.วรวิทู มสีุข 
ภาษาอังกฤษ      ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร/ ผศ.จิราภรณ์ เลีย่มนิมติร/ อ.กัลยกร เสริมสขุ/ อ.ภัชญาภา ทองใส/ อ.คมสิทธ์ิ สิทธิประการ/ อ.รตันีกรณ์ โภชากรณ/์ อ.ลดาวลัย์ จันทวงค/์               

   Mrs.Eleanor S. Campos/ Mr.Filip Svec 
คอมพิวเตอร์      อ.ชริยา นนทกาญจน์/ อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์/ ผศ.ดร.ชัชฎา หนูสาย/ อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน/ อ.นิธิพร วรรณโสภณ/ อ.กรสิรณิัฐ โรจนวรรณ/์  

อ.สฤษดิ์ ปานจันทร/์ อ.สาวิตรี นวลสง/ อ.หทัย แก้วกรณ/์ อ.กลิ่นสุคนท์ น่ิมกาญจนา 



-2- 
 

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 
กลุ่มที่ 2 IT211 (30) IT212 (30) IT213 (32)  ห้องเรียน 921 

ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 
วัน/เวลา 08.00- 10.00 น. 10.00- 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -15.00 น. 15.00-17.00 น. 

20 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเรียน  คณิตศาสตร ์

พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
โดยวิทยาเขตฯ 

คอมพิวเตอร ์
ห้อง CS3, CS4, CS5 

21 มิถุนายน 2561 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

22 มิถุนายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ห้อง  
CS3, CS4, CS5 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

23 มิถุนายน 2561 
 

คอมพิวเตอร ์
ห้อง CS3, CS4, CS5 

คอมพิวเตอร ์
ห้อง CS3, CS4, CS5 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

24 มิถุนายน 2561 
 

คอมพิวเตอร ์
ห้อง CS3, CS4, CS5 

 ทดสอบ  

 
 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอน  02-000-002 คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
คณิตศาสตร์       ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด/ ผศ.สุพดี ธรรมเพชร/ อ.สิงหา จุงศริ ิ   
ภาษาอังกฤษ      ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร/ ผศ.จิราภรณ์ เลีย่มนิมติร/ อ.กัลยกร เสริมสขุ/ อ.ภัชญาภา ทองใส/ อ.คมสิทธ์ิ สิทธิประการ/ อ.รตันีกรณ์ โภชากรณ/์ อ.ลดาวลัย์ จันทวงค/์               

   Mrs.Eleanor S. Campos/ Mr.Filip Svec 
คอมพิวเตอร์      อ.ชริยา นนทกาญจน์/ อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์/ ผศ.ดร.ชัชฎา หนูสาย/ อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน/ อ.นิธิพร วรรณโสภณ/ อ.กรสิรณิัฐ โรจนวรรณ/์  

อ.สฤษดิ์ ปานจันทร/์ อ.สาวิตรี นวลสง/ อ.หทัย แก้วกรณ/์ อ.กลิ่นสุคนท์ น่ิมกาญจนา 
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ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 
กลุ่มที่ 3 IT411 (19) EI411 (25) ห้องเรียน 936 

ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 
วัน/เวลา 08.00- 10.00 น. 10.00- 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -15.00 น. 15.00-17.00 น. 

20 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเรียน  ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
โดยวิทยาเขตฯ 

คณิตศาสตร ์

21 มิถุนายน 2561 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
คอมพิวเตอร ์

ห้อง CS3, CS4, CS5 
คอมพิวเตอร ์

ห้อง CS3, CS4, CS5 
22 มิถุนายน 2561 
 

คอมพิวเตอร ์
ห้อง CS3, CS4, CS5 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

23 มิถุนายน 2561 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
คอมพิวเตอร ์

ห้อง CS3, CS4, CS5 
คอมพิวเตอร ์

ห้อง CS3, CS4, CS5 
24 มิถุนายน 2561 
 

ภาษาอังกฤษ  ทดสอบ  

 
 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอน  02-000-002 คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
คณิตศาสตร์       ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด/ ผศ.สุพดี ธรรมเพชร/ อ.สิงหา จุงศริ ิ   
ภาษาอังกฤษ      ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร/ ผศ.จิราภรณ์ เลีย่มนิมติร/ อ.กัลยกร เสริมสขุ/ อ.ภัชญาภา ทองใส/ อ.คมสิทธ์ิ สิทธิประการ/ อ.รตันีกรณ์ โภชากรณ/์ อ.ลดาวลัย์ จันทวงค/์               

   Mrs.Eleanor S. Campos/ Mr.Filip Svec 
คอมพิวเตอร์      อ.ชริยา นนทกาญจน์/ อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์/ ผศ.ดร.ชัชฎา หนูสาย/ อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน/ อ.นิธิพร วรรณโสภณ/ อ.กรสิรณิัฐ โรจนวรรณ/์  

อ.สฤษดิ์ ปานจันทร/์ อ.สาวิตรี นวลสง/ อ.หทัย แก้วกรณ/์อ.กลิ่นสคุนท์ น่ิมกาญจนา 
 

 

 


