รายนามกรรมการดาเนินการสอบกลางภาค
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการอานวยการสอบ
1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3 หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
1 นายเอกไท
2 นายธเนศ
3 น.ส.อมรรัตน์
4 นางเพ็ญจิตร
5 นายกิตติพศ
6 นายมนต์ชัย
7 นายยุทธศักดิ์
8 น.ส.จุฑา
9 นายธงชัย
10 นางนภาพร
11 น.ส.พีรกานติ์
12 น.ส.รติพร
13 นายปวเรศ
14 นางบังอร
15 น.ส.จุฑาวดี
16 นางเบญจา
17 น.ส.เพชรชรินทร์
18 น.ส.สุชาดา
19 น.ส.นบชุลี
20 น.ส.วรัชดา
21 นายจักรชัย
22 นายทวิเดช
23 นายชูศรี

วิโรจน์สกุลชัย
อรุณศรีโสภณ
เลิศวรสิริกุล
ศรีนพคุณ
ประภัศร
โศภิษฐกมล
อุราธรรมกุล
พิชิตลาเค็ญ
หฤทัยสดใส
เปี่ยมสง่า
บรรเจิดกิจ
มั่นพรหม
ชมเดช
เจริญกิจพูลผล
จันทรพักตร์
ภู่ภูสิทธิ
ทองสมบูรณ์
ภู่ระหงษ์
พิพัธนัมพร
ป๊อกเทิง
นาคแก้ว
เอี่ยมอานวย
ทะรารัมย์

กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมเคมี
1 นายธงไชย
โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
2 นายโกสุม
ขุมเพ็ชร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คม.
ยธ.
คต
ฟฟ
อก
คก
ทน.
สวล
วส.
กบอ.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ

2

กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมเคมี
1 หัวหน้าภาควิชา (นางเมตตา เจริญพานิช )
2 น.ส.อภิญญา
3 นายธงไชย
โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
4 น.ส.สุนันท์
5 นางเพ็ญจิตร
ศรีนพคุณ
6 นางปวีนา
7 นายผึง่ ผาย
พรรณวดี
8 นายสิริพล
9 น.ส.นันทิยา
หาญศุภลักษณ์
10 นายอรรถศักดิ์
11 นายอนุสิษฐ์
ธนะพิมพ์เมธา
12 นายชนินทร์
13 นายธงไทย
วิฑูรย์
14 นายเมธี
15 น.ส.ชลิดา
เนียมนุ้ย
16 น.ส.ศุภพัชรี
17 น.ส.วลีพร
ดอนไพร
18 น.ส.ภีรพรรณ
19 นายอนุสรณ์
สืบสาย
20 น.ส.วิกานดา
21 นายบุญธรรม
ปวีณ์วรรณ (อาจารย์พิเศษ)
22 นายไพศาล
23 นายเทอดไทย
วัฒนธรรม (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
24 Mr. Benjamin
Embley (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1 นายอนุเผ่า
อบแพทย์
2 น.ส.พลอยเครือ
แจ่มวิถีเลิศ
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1 หัวหน้าภาควิชา (นายวันชัย ยอดสุดใจ)
3 นายวิโรจน์
รุโจปการ
5 ร.อ.พิพัฒน์
สอนวงษ์
7 นางสุธาริน
สถาปิตานนท์
9 นายดีบุญ
เมธากุลชาติ
11 นายกิตติพศ
ประภัศร
13 นายก่อโชค
จันทวรางกูร
15 นายทรงพล
จารุวิศิษฏ์
17 นายวราเมศวร์
วิเชียรแสน
19 นายอภินิติ
โชติสังกาศ
21 นายวีระเกษตร
สวนผกา
23 นายทวีศักดิ์
ปิติคุณพงศ์สุข
25 น.ส.เหมือนมาศ
วิเชียรสินธุ์
27 นายรังสรรค์
วงศ์จีรภัทร
29 นายจักรพันธ์
เทือกต๊ะ
31 นายสโรช
บุญศิริพันธ์
33 ว่าที่ร้อยตรีธนัช
สุขวิมลเสรี
35 นายสุริยน
เปรมปราโมทย์
37 นายอนุเผ่า
อบแพทย์
39 นายประทีป
ดวงเดือน (อาจารย์พิเศษ)

ดวงจันทร์
ลิม้ ตระกูล
ประไพนัยนา
อนันตวรสกุล
จารีย์
ปัญจพรผล
สายศรีหยุด
รอดเดชา
ดิษฐเนตร
วราห์บัณฑูรวิทย์
คงคาฉุยฉาย

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

นายศุภกิจ
นายสันติ
นายอมร
นางสุนีรัตน์
นายสมศักดิ์
นายสุทธิศักดิ์
นายกิจพัฒน์
นางปิยนุช
นายปิยะ
นายศุภวุฒิ
นายบารเมศ
น.ส.สุวิมล
นายเอกชัย
นางธิดารัตน์
พันโท สรวิศ
นายสุสิทธิ์
น.ส.ฆนิศา
นายศิรเดช
นายวัชรินทร์

นนทนานันท์
ชินานุวัติวงศ์
พิมานมาศ
กุศลาศัย
โชติชนาทวีวงศ์
ศรลัมพ์
ภู่วรวรรณ
เวทย์วิวรณ์
โชติกไกร
มาลัยกฤษณะชลี
วรรธนะภูติ
สัจจวาณิชย์
ศิริกิจพาณิชย์กูล
วิสุทธิ์เสรีวงศ์
สุภเวชย์
ฉายประกายแก้ว
รุ่งแจ้ง
สุริต (อาจารย์พิเศษ)
วิทยกุล (อาจารย์พิเศษ)

3

กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อ)
40 นายธีรธร
อัศวรุจานนท์ (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
41 นายตระกูล
อร่ามรักษ์ (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
42 นายชวเลข
วณิชเวทิน (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
43 นายประเสริฐ
สุวรรณวิทยา (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
44 นายจิรพัฒน์
โชติกไกร (ผูท้ รงคุณวุฒพิ ิเศษ) 45 นายสมโพธิ์
46 นายอารย์
นวลอินทร์ (อาจารย์พิเศษ)
47 นายต่อกุล
48 นายวรากร
ไม้เรียง (ผูท้ รงคุณวุฒพิ ิเศษ)
49 นายเบญจพล
กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 นายจเร
เลิศสุดวิชัย
2 นางลักษณา
อุณหรัตน์
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 หัวหน้าภาควิชา (นายพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า)
3 นายพีรวัฒน์
วัฒนพงศ์
5 นายอานนท์
รุ่งสว่าง
7 นายภุชงค์
อุทโยภาศ
9 นายอนันต์
ผลเพิ่ม
11 นายจิตร์ทัศน์
ฝักเจริญผล
13 นายสมชาย
นาประเสริฐชัย
15 นายชัยพร
ใจแก้ว
17 นายอัครพงศ์
พัชรรุ่งเรือง
19 น.ส.หัชทัย
ชาญเลขา
21 นายภารุจ
รัตนวรพันธุ์
23 นายธนาวินท์
รักธรรมานนท์
25 นายยอดเยีย่ ม
ทิพย์สุวรรณ์
27 นายบัณฑิต
มนัสเกษมศักดิ์
29 น.ส.สุภาพร
เอื้อจงมานี
31 นายเขมะฑัต
วิภาตะวนิช
กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 นายเกียรติยุทธ
กวีญาณ
2 นายคมสันต์
หงษ์สมบัติ
3 น.ส.เครือฟ้า
ตุลาคุปต์
4 น.ส.นริศรา
สังฆะขี
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 หัวหน้าภาควิชา (นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช )
3 นายเกียรติยุทธ
กวีญาณ
5 น.ส.กุลภวา
จามรมาน

วิวิธเกยูรวงศ์ (ผูท้ รงคุณวุฒพิ ิเศษ)
กาญจนาลัย (ผูท้ รงคุณวุฒพิ ิเศษ)
เวทย์วิวรณ์ (ผูท้ รงคุณวุฒพิ ิเศษ)
ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

น.ส.อัศนีย์
นายประดนเดช
นายอภิรักษ์
นายกฤษณะ
นายจเร
นายปรีดา
นายเฉลิมศักดิ์
น.ส.จันทนา
นายสิทธิชัย
นายภัทร
นางอินทิราภรณ์
นายมนต์ชัย
นายจิตติ
นายสมนึก
นายสุรศักดิ์

ก่อตระกูล
นีละคุปต์
จันทร์สร้าง
ไวยมัย
เลิศสุดวิชัย
เลิศพงศ์วิภูษณะ
ฉัตรดอกไม้ไพร
จันทราพรชัย
ศรีอ่อน
ลีลาพฤทธิ์
มูลศาสตร์
โศภิษฐกมล
นิรมิตรานนท์
คีรีโต
สงวนพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
2 นายพูนลาภ
4 นายวุฒพิ งศ์
6 นายวิชัย

ลามศรีจันทร์
อารีกุล
สุระพัฒน์

4

กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ต่อ)
7 น.ส.จันทนี
รุ่งเรืองพิทยากุล
8 นายศิริวัฒน์
9 นายชูเกียรติ
การะเกตุ
10 นายวิรุณศักดิ์
11 นางณัฎฐกา
หอมทรัพย์
12 นางศรีจิตรา
13 นายณัฐวุฒิ
ขวัญแก้ว
14 นายศิริโรจน์
15 นายดุสิต
ธนเพทาย
16 น.ส.สมหญิง
17 นายเด่นชัย
วรเศวต
18 นายกาญจนพันธุ์
19 นายดุลย์พิเชษฐ์
ฤกษ์ปรีดาพงศ์
20 นายเสนีย์
21 นายตฤณ
แสงสุวรรณ
22 นางอุศนา
23 นายธีรสิทธิ์
เกษตรเกษม
24 นายเอกชัย
25 นายธนากร
ฆ้องเดช
26 นายคมสันต์
27 นายปัญญา
เหล่าอนันต์ธนา
28 นายวรดร
29 น.ส.ปานจิต
ดารงกุลกาจร
30 นายวีรวุฒิ
31 นางปฐมาภรณ์
ศรีผดุงธรรม
32 นายเชาวลิต
33 นายพิสุทธิ์
รพีศักดิ์
34 นายสัญชัย
35 นายพันศักดิ์
เทียนวิบูลย์
36 นายยุทธศักดิ์
37 นายมงคล
รักษาพัชรวงศ์
38 นายพีระยศ
39 นายวชิระ
จงบุรี
40 นายศิวพล
41 นางวัชรี
วีรคเชนทร์
42 น.ส.บุศรา
43 นายมิติ
รุจานุรักษ์
44 น.ส.อัจฉรา
45 นายถิระภัทร
จริยะนรวิชช์
46 นายณัฐวุฒิ
47 นายวินัย
พฤกษะวัน (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
48 นายบุญชู
เรืองพงศรีสุข (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 นายอนันต์
มุ่งวัฒนา
2 นางมาลัยวัลย์
พุ่มเหมือน
3 น.ส.พวงผกา
ภูครองทุ่ง
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 หัวหน้าภาควิชา (นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร)
2 นายวิสุทธิ์
สุพิทักษ์
4 นายเลิศชัย
ระตะนะอาพร
6 น.ส.แพรวพรรณ
ประหยัดทรัพย์
8 น.ส.ประไพศรี
สุทัศน์ ณ อยุธยา
10 นางรุ่งรัตน์
ภิสัชเพ็ญ
12 น.ส.สุดารัตน์
วงศ์วีระเกียรติ

พูนวศิน
สันติเพ็ชร์
เจริญลาภนพรัตน์
ศิริสุขประเสริฐ
ไทยนิมิต
สุขวิชชัย
ตัง้ สถิตย์
ตัณฑุลเวศม์
ไพศาลกิตติสกุล
หงษ์สมบัติ
วัฒนพานิช
กนกบรรณกร
มิตรสันติสุข
เดชานุภาพฤทธา
อุราธรรมกุล
แสนโภชน์
ศรีสนพันธุ์
พิริยะอนนท์
พิเชฐจาเริญ
ชินธเนศ

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ

3
5
7
9
11
13

นายสุวิวัฒน์
นางพัชราภรณ์
นายก้องกิติ
นายอนันต์
นายชนะ
น.ส.สุวิชภรณ์

สืบสานกุล
ญาณภิรัต
พูสวัสดิ์
มุ่งวัฒนา
รักษ์ศิริ
วิชกูล

5

กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)
14 นายนันทชัย
กานตานันทะ
15 นายจักรพันธ์
16 นายวรวุฒิ
หวังวัชรกุล
17 นายเริงทิวา
18 นายปุณณมี
สัจจกมล
19 นางพัชรี
20 นางนราภรณ์
เภาประเสริฐ
21 นายรมิดายุ
22 นายกฤษ
วงษ์เกษม
23 นายพีรยุทธ์
24 น.ส.ไอลดา
ตรีรัตน์ตระกูล
25 น.ส.จันทร์ศิริ
26 น.ส.จุฑา
พิชิตลาเค็ญ
27 น.ส.พาพิศ
กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 นายประพจน์
ขุนทอง
2 นายยงยศ
ต่วนทอง
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 หัวหน้าภาควิชา (นายประพจน์ ขุนทอง)
2 นายสมพงษ์
3 นายมนตรี
พิรุณเกษตร
4 นายเกียรติไกร
5 นายธัญญะ
เกียรติวัฒน์
6 นายวัชระ
7 นายสัจจาทิพย์
ทัศนียพันธุ์
8 นายสมสุข
9 นายธงชัย
หฤทัยสดใส
10 นายประกอบ
11 นายทวีเดช
ศิริธนาพิพัฒน์
12 นายวิชัย
13 นางวรางค์รัตน์
จันทสาโร
14 นายชัชพล
15 นายชาญเวช
ศีลพิพัฒน์
16 นายธารงค์
17 นายศุภสิทธิ์
รอดขวัญ
18 นายอภิชาต
19 น.ส.อัญชนา
วงษ์โต
20 นายณัฐศักดิ์
21 นายเกรียงไกร
อัศวมาศบันลือ
22 นายกรรมมันต์
23 นายเจตวีย์
ภัครัชพันธุ์
24 นายคุณยุต
25 นายชวลิต
กิตติชัยการ
26 นายนัยสันต์
27 นายจิระชัย
มิ่งบรรเจิดสุข
28 นายเอกไท
29 นายชัยยากร
จันทร์สุวรรณ์
30 นายอรรถพร
31 นายธเนศ
อรุณศรีโสภณ
32 นายเฉลิมพล
33 นายวิทิต
ฉัตรรัตนกุลชัย
34 นายชินธันย์
35 นายพงศ์ธร
พรหมบุตร
36 นายภูวนาถ
37 นายวีรชัย
ชัยวรพฤกษ์
38 นายสมาน
39 นายวันชัย
บัณฑิตกฤษดา (อาจารย์พิเศษ)
40 นายพิพล
บุญจันต๊ะ (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)

อร่ามพงษ์พันธ์
ทิพยศักดิ์
โตแก้ว ทองรัตนะ
อยูส่ ุข
ชาญเศรษฐิกุล
สิงห์เถื่อน
วงศ์ชัยสุวัฒน์
ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
พิเชฐภิญโญ
อายุวัฒน์
เครือรัฐติกาล
เตชสมบูรณ์สุข
สุรวัฒนาวรรณ
ศิวะโกศิษฐ
ชังชู
พุทธาพิทักษ์ผล
แจ้งบารุง
บุญมี
ชูประเสริฐ
เอี่ยมสอาด
อภิวัฒนลังการ
วิโรจน์สกุลชัย
วิเศษสินธุ์
เปล่งสะอาด
อารีประเสริฐ
ปรมาพจน์
เจริญกิจพูลผล (อาจารย์พิเศษ)

6

กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา
1 นายจิระวัฒน์
กณะสุต
2 น.ส.วรรณดี
ไทยสยาม
3 นางรัชนี
วีรุตมเสน
4 นางมะลิ
พงษ์เงิน
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา
1 หัวหน้าภาควิชา (นายจิระวัฒน์ กณะสุต)
3 นายยุทธนา
ตาละลักษณ์
5 น.ส.นุชนารถ
ศรีวงศิตานนท์
7 นายสุรชัย
ลิปิวัฒนาการ
9 นายณัฐ
มาแจ้ง
11 น.ส.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
13 นางพรรณพิมพ์
พุทธรักษา มะเปี่ยม
กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 นางจีมา
ศรลัมพ์
2 น.ส.ดาวดี
สุภาจรูญ
3 น.ส.จิตติมา
เจริญสุข
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 หัวหน้าภาควิชา (นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ)
3 น.ส.วิลาสินี
อยูช่ ัชวาล
5 น.ส.กชกร
สุรเนาวรัตน์
7 นางจีมา
ศรลัมพ์
9 นายสัญญา
สิริวิทยาปกรณ์
11 น.ส.พีรกานติ์
บรรเจิดกิจ
13 น.ส.สุชีลา
พลเรือง
15 น.ส.วรินทร์พร
อโศกบุญรัตน์
กรรมการพิมพ์ข้อสอบสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1 นายเฉลิมพล
เปล่งสะอาด
2 น.ส.ศิริรัตน์
เผือกพันธ์
กรรมการออกข้อสอบสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1 หัวหน้าภาควิชา (นายประพจน์ ขุนทอง)
3 นายวโรดม
ตูจ้ ินดา
5 นางชมาพร
เจียรบุตร
7 นายสมพงษ์
พิเชฐภิญโญ
9 นายอภิชาต
แจ้งบารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
2
4
6
8
10
12
14

นายกอบเกียรติ
นางนภาพร
นางสิตางศุ์
นายสมฤทัย
น.ส.วรรณดี
นายอดิชัย
นายดนย์ปภพ

ผ่องพุฒิ
เปี่ยมสง่า
พิลัยหล้า
ทะสดวก
ไทยสยาม
พรพรหมินทร์
มะณี

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
2
4
6
8
10
12
14

นางสาวพิชญ์นรี
นางภัชราภรณ์
นายฉัตรดนัย
นายชาติ
นายมณฑล
นางวิไล
นายพงศ์ศักดิ์

ลลิตาภรณ์
สุวรรณวิทยา
จิระเดชะ
เจียมไชยศรี
ฐานุตตมวงศ์
เจียมไชยศรี
หนูพันธ์

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
2
4
6
8

นายสัจจาทิพย์
นายวรพงษ์
นายพงศ์ธร
นายอรรถพร

ทัศนียพันธุ์
สว่างศรี
พรหมบุตร
วิเศษสินธุ์

7

กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
1 นายอภิชาติ
โรจนโรวรรณ
2 น.ส.สุภัตรา
ทิพพิลา
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
1 หัวหน้าภาควิชา (นางสุรีรัตน์ ผลศิลป์)
3 นายปฏิภาณ
จุ้ยเจิม
5 นายอภิรัตน์
เลาห์บุตรี
7 น.ส.นุชนภา
ตัง้ บริบูรณ์
9 น.ส.อมรรัตน์
เลิศวรสิริกุล
11 น.ส.ศศิวิมล
พุทธิรานนท์
13 นายราชธีร์
เตชไพศาลเจริญกิจ
15 น.ส.อรทัย
จงประทีป
17 นายวรวัชร
วัฒนฐานะ
19 นายวิศิษฏ์
โล้เจริญรัตน์ (อาจารย์พิเศษ)

ประธานกรรมการ
กรรมการพิมพ์ข้อสอบ
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

นางดวงฤดี
นายธนวรรธก์
นายปริญญา
นายอภิชาติ
นางพรทิพย์
นายยุรนันท์
น.ส.รติพร
นายกษิดิศ
นายสมเจตน์
นายนเร

กรรมการพิมพ์ข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
1 นายศิริพงศ์
อติพันธ์
2 นางปาริชาต
เชยพิมพ์
3 นางจินดา
ทิวะพันธุ์
กรรมการออกข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
1 หัวหน้าภาควิชา (นายศิริพงศ์ อติพันธ์)
2 นายไชยวัฒน์
3 นายธนพัฒน์
เกิดสุข
4 นายปองวิทย์
5 น.ส.อารยา
ศักดิบ์ ูรณาเพชร
6 นายกีรติ
7 นายเวชพงศ์
ชุติชูเดช
8 นางพัชราภรณ์
9 นายฐิติวัฒน์
สืบสุวงศ์
10 นายมนต์ชัย
11 นายชินภัทร
ทิพโยภาส
12 นายวิศว์
13 นายปวเรศ
ชมเดช
14 นายภานุมาศ
15 นายชนินทร์
ตรงจิตภักดี
16 นายนวทัศน์
17 นายศานติ
วิริยะวิทย์ (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
18 นายสัมฤทธิ์
รัตนจีนะ (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)
กรรมการพิมพ์ข้อสอบสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
1 นายดีบุญ
เมธากุลชาติ
2 นางสาคร
ศรีกาฬสินธุ์
กรรมการออกข้อสอบสาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
1 หัวหน้าสาขาวิชา (นายดีบุญ เมธากุลชาติ)
2 นายวีระเกษตร
3 ร.อ.พิพัฒน์
สอนวงษ์
4 พันโทสรวิศ
5 ว่าที่ร้อยตรีธนัช
สุขวิมลเสรี
6 นายกิตติพศ
7 นายอนุเผ่า
อบแพทย์
8 นายอารย์
9 นายธีรธร
อัศวรุจานนท์ (ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์)

ฉายสุวรรณ
มีศักดิ์
ฉกาจนโรดม
โรจนโรวรรณ
เล็กพิทยา
หาญลายวง
มั่นพรหม
พนมสุวรรณ
พัชรพันธ์
ผิวนิ่ม

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
กล่าพล
ศิริโพธิ์
แสงแจ่ม
ศิริโพธิ์
สุระรัตน์ชัย
ศรีพวาทกุล
อรุณเดชาวัฒน์
ก้องสมุทร

ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ
สวนผกา
สุภเวชย์
ประภัศร
นวลอินทร์ (อาจารย์พิเศษ)

1

ตารางสอบกลางภาค ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ส. 22 ก.ย.61 8.00-11.00 01202211 Basic Principles & Calculations in Chem. Eng.
CB,OB อนุญาตเครื่องคิดเลข

01204222 Digital Systems Design
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข
12.00-15.00 01202316 Chemical Engineering Thermodynamics II

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
1,3
0410 น.ส.อภิญญา ดวงจันทร์ นายยงยุทธ อินนุรักษ์
น.ส.ชนาธิป อุทัย
2,250
0803 นายอรรถศักดิ์ จารีย์
นายปริญญา บุญทัน
น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว
1

วศ.คต. นายประดนเดช นีละคุปต์
503-505 นางสุนันทา ช้างทอง

นางสมพิศ สุขมี

1,250
250

3204
3304

นายผึ่งผาย พรรณวดี
น.ส.อภิญญา ดวงจันทร์

01205335 Microprocessor
(หมู่ 1-2,250-251) CB,CN ไม่อนุญาตเครือ่ งคิดเลข
(หมู่ 450) CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

1,250

0410

450
2,251

0412
0803

นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา นายสุวิช ชมชื่น
นายธีรชัย แสงกนึก
นายกาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
น.ส.กุลภวา จามรมาน
นายธนินทร สุวรรณปรีชา
นายนิทัศน์ แก้วทิม

01218341 Adjustment Computation
CB โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

250

3111

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ทุกรุ่น ไม่ต้อง Reset

นายดีบุญ เมธากุลชาติ

น.ส.ชนาธิป อุทัย
นายยงยุทธ อินนุรักษ์

นายเจนพล พลังธนสุกิจ

2

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ส. 22 ก.ย.61 16.00-19.00 01203471 Highway Engineering

หมู่เรียน ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ
น.ส.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์ น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ
นายเพทาย ทีวะเวช
นายวัชรินทร์ วิทยกุล
นางสาคร ศรีกาฬสินธุ์
นายสโรช บุญสิริพันธ์
นายณรงค์ศักดิ์ ดิกขุนทด
น.ส.เขมจิรา ปฐมโอฬาร

1

0410

250
2

0412
0803

01205362 Linear Control Systems
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข รุน่ คณะแจก NP ต้อง Reset

1,250

3202

นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ

01206471 Maintenance Engineering

2,251
1,250
95,450

8502
8601
8602

น.ส.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล นายสนอง สุนทรวิภาต
นายเลิศชัย ระตะนะอาพร นายฐานะวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์
นายกฤษ วงษ์เกษม
นางฉันทนา สว่างเถื่อน

1
250

0406
0407

นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ น.ส.บุษยมาศ เดชบารุง
นายยุรนันท์ หาญลายวง น.ส.จุฬาภา สุทธิประภา

1,2

0410

250

0412

นายทรงพล จารุวิศิษฎ
นางสิรินัดดา จันทร์ศักดิ์
นายกิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

(หมู่ 1-2,250-251) OB อนุญาตเครื่องคิดเลข ทุกรุ่น P ไม่ต้อง Reset

01213413 Transport Phenomena in Materials Engineering
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข
อา. 23 ก.ย.61 8.00-11.00 01203323 Structural Analysis II
(หมู่ 1) CB,NP ต้อง Reset

นายพงศ์ปณต สุภาสัย

นายชาญณรงค์ ไวยพจน์
น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ

3

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อา. 23 ก.ย.61 8.00-11.00 01208111 Engineering Drawing
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข

หมู่เรียน ห้องสอบ
1
1,2
3
4,6

0405
0406
0407
0803

กรรมการคุมสอบ

นายชินธันย์ อารีประเสริฐ
นายคุณยุต เอี่ยมสอาด
นายธงชัย หฤทัยสดใส
นายกรรมมันต์ ชูประเสริฐ
น.ส.พรสวรรค์ ระเบียบแหวน
9
3111 นายสมาน เจริญกิจพูลผล
251
3112 นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์
220
3201 นายวัชระ เครือรัฐติกาล
250,255 3202 นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
252
3203 นายธารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
7
3204 นายนัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
10
3301 นายสมสุข เตชสมบูรณ์สุข
11
3302 น.ส.ชมาพร เจียรบุตร
255
3303 นายภูวนาถ ปรมาพจน์
5
3304 นายวรพงษ์ สว่างศรี
253
3311 นายอภิชาต แจ้งบารุง
254
3312 นายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์
95,450,451 17-401 นายเฉลิมพล เปล่งสะอาด
8
17-402 นายอรรถพร วิเศษสินธุ์

นายกาจ ศุภผล
นายยงยศ ต่วนทอง
นายสถิตย์ สุนทรวิภาต
นายวสรรค์ ใจซื่อกุล
นางสุกัญญา เอกม่วง
นางสุภาวดี เกษมพุก
นางสมบูรณ์ ยอดลา
นายประเวสน์ แบบประเสริฐ
นายสุวัตร เกษมพุก
นายมารุศ ชาวไร่
น.ส.รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน
นายรุ่ง เรืองผล
นายวสันต์ ขอดคา
น.ส.ขนิษฐา จันทร์นวน
นายพิชิตชัย กลิ่นจันทร์
นายณภัทร ไม้แก่น
นายพงษ์ศักดิ์ รุจิพืช
นางธัญญารัตน์ สืบมาก

4

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
อา. 23 ก.ย.61 12.00-15.00 01204224 Logic Circuit Laboratory

16.00-19.00 01203464 Materials & Methods of Construction

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
11,12
วศ.คต. นายอัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง นายจเร เลิศสุดวิชัย
503-505
1

3203

นายสันติ ชินานุวัติวงศ์

น.ส.อารียา สุดใจ

1,250

0410

น.ส.สุวิชภรณ์ วิชกูล
นางฉันทนา สว่างเถื่อน

น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์

1,250,450

3202

นายพิพล บุญจันต๊ะ

นายยงยศ ต่วนทอง

1
2
3

3201
3202
3203

ร.อ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
นายธนัช สุขวิมลเสรี
นายธีรธร อัศวรุจานนท์

นายเจนพล พลังธนสุกิจ
นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์
นายไพบูลย์ อยู่ชา

11,12

8601

นายประเสริฐ สุวรรณวิทยา นายธีระพล อ่อนละมูล

1,250,450

0803

นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ นายเกียรติยุทธ กวีญาณ

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ต้อง Reset
01206422 Industrial Quality Assurance
OB,ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset
01208432 Automotive Vehical Dynamics
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข
จ. 24 ก.ย.61 8.00-11.00 01203211 Surveying
(หมู่ 1) CB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset

01203322 Civil Eng. Materials Testing Lab.
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset
01205426 Digital Communications
โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 2 แผ่น 4 หน้า
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset

นายนิทัศน์ แก้วทิม

5

วัน เดือน ปี
เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จ. 24 ก.ย.61 8.00-11.00 01208341 Thermodynamics II
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่น Fx-991-EX
NP ไม่ต้อง Reset
OB : Thermodynamics Textbook จดบันทึกได้
แต่ห้ามแปะกระดาษเพิ่ม
หากใช้เล่มสาเนาต้องสาเนาหน้า-หลัง

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
1,252
0410 นายเอกไท วิโรจน์สกุลชัย นายอนุชา พิสุทธิพงษ์บูรณ์
น.ส.หนึ่งฤทัย ใยบัว
2
0412 นายเกรียงไกร อัศวมาศบันลือ น.ส.พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช
250,251
3312 นางวรางค์รัตน์ จันทสาโร นายเลิศ ทองเจือ
3
3402 นายมนตรี พิรุณเกษตร นายสุเมธ เชือสุดใจ
251
3403 นายประกอบ สุรวัฒนาวรรณ นางสุภาวดี เกษมพุก
ON : ตารางเทอร์โมไดนามิกส์ จดบันทึกได้ แต่ห้ามแปะกระดาษเพิ่ม 95,450
17-401 นายณัฐศักดิ์ บุญมี
นางสุภาพร สถิตย์
451
17-402 นายธเนศ อรุณศรีโสภณ นายวสรรค์ ใจซื่อกุล

01219362 Machine Learning
โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 5 แผ่น 2 หน้า
12.00-15.00 01205361 Electrical Measurements & Instruments

1

3204

นายธนาวินท์ รักธรรมานนท์ น.ส.อรนุช บุตรศรี

1,250

3112

น.ส.สมหญิง ไทยนิมิต

1,2,250

0410

251
95,450

0412
0407

นายรมิดายุ อยู่สุข
นายสนอง สุนทรวิภาต
นายจักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
น.ส.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน น.ส.พวงผกา ภูครองทุ่ง
นายปุณณมี สัจจกมล
นางนงนุช สุโภชน์

1,450

3204

น.ส.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ

นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข
01206341 Industrial Work Study
(หมู่ 1-2,250-251) โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

01210312 Building Sanitation
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset

น.ส.ดาวดี สุภาจรูญ

6

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมู่เรียน ห้องสอบ

จ. 24 ก.ย.61 12.00-15.00 01211461 Power System for Industries
1,250,450
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset, NP ไม่ต้อง Reset
01213451 Composite Materials
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข เฉพาะรุ่นคณะแจก
16.00-19.00 01204213 Theory of Computation

1,250

1

CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข
01205211 Electric Circuit Analysis I
(หมู่ 1-4,250-252) CB อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก P ไม่ต้อง Reset

(หมู่ 450) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก
(หมู่ 451) OB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

กรรมการคุมสอบ

0803

นายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ นายอภิชาต แจ้งบารุง
น.ส.จุฑารัตน์ สว่างศรี

0406

นางพรทิพย์ เล็กพิทยา

นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี

วศ.คต. นายเฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร นายนิสิต พรหมมา
503-505 นางลักษณา อุณหรัตน์

3,252
252
451
2,251

0405
0406
0407
0410

95,450
1,250

0412
0803

4
4

3201
3202

นายเสนีย์ ตังสถิตย์
นายกาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย
น.ส.สมหญิง ไทยนิมิต
นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
นายธนินทร สุวรรณปรีชา
นางปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
นายเกียรติยุทธ กวีญาณ
น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์
น.ส.บุศรา พิริยะอนนท์
นายพีระยศ แสนโภชน์

นายธีรชัย แสงกนึก
นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
นายพงศ์ปณต สุภาสัย
นายถิระภัทร จริยะนรวิชช์
นายนิทัศน์ แก้วทิม
นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล
นายสุวิช ชมชื่น
นายมิติ รุจานุรักษ์

7

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จ. 24 ก.ย.61 16.00-19.00 01205251 Electromechanical Energy Conversion I
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
1,250,450 3311 นายดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ น.ส.นริศรา สังฆะขี

01205457 Power System Protection
CB อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset

1
250
1,250

3301
3302
3303

นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช
นายศิวพล ศรีสนพันธุ์
นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ

น.ส.อัจฉรา พิเชฐจาเริญ
นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร
นายเชาวลิต มิตรสันติสุข

01206421 Simulation
(หมู่1,250) OB,ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข

450
1,250

8506/4 น.ส.จุฑา พิชิตลาเค็ญ
8601 นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล

01209423 Hydraulic Engineering
CB โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 1 หน้า

1,250

8502

นายยุทธนา ตาละลักษมณ์ นางกาหลง อิ่มสาอางค์

01210423 Noise & Vibration Control
(หมู่ 1) โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข
01215433 Design of Aircraft Propulsive Systems
OB,ON,P,NP ไม่ต้อง Reset

1,450

3203

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ น.ส.สุภาภรณ์ กิวสระทรัพย์

1

3112

นายปวเรศ ชมเดช

นายประมุข จันสุริยวงศ์

01218211 Surveying for Mapping
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

250

3204

นายธนัช สุขวิมลเสรี

น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ

นางฉันทนา สว่างเถื่อน
น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์

8

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่เรียน ห้องสอบ
อ. 25 ก.ย.61 8.00-11.00 01203312 Photogrammetry
1
3301
CB โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset
01205201 Introduction to Electrical Engineering
1
0405
0406
(หมู่ 1-3,250-252) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก 250
3
0407
(หมู่ 450) CB โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก
250,252
0410

01215231 Aerothermodynamics
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset
12.00-15.00 01203331 Reinforced Concrete Design
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset
01205312 Applied Probability for Electrical Engineers

กรรมการคุมสอบ
นายดีบุญ เมธากุลชาติ

น.ส.อารียา สุดใจ

450

0803

2
251

3203
3204

น.ส.วัชรี วีรคเชนทร์
นายธนินทร สุวรรณปรีชา
นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ นายพงศ์ปณต สุภาสัย
นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช
นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร
น.ส.ปานจิต ดารงกุลกกาจร นายวรฐ คูหิรัญ
นายสุวิช ชมชื่น
น.ส.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล นายเสนีย์ ตังสถิตย์
นายนิทัศน์ แก้วทิม
นายเกียรติยุทธ กวีญาณ นายศิวพล ศรีสนพันธุ์
นายศิริวัฒน์ พูนวศิน
นายธีรชัย แสงกนึก

1

3202

นายศานติ วิริยะวิทย์

นางจินดา ทิวะพันธุ์

1,250

3111

นายอมร พิมานมาศ

นายเพทาย ทีวะเวช

3301
3302
3303
3304

น.ส.ปานจิต ดารงกุลกาจร
นายมงคล รักษาพัชรวงศ์
นายวรฐ คูหิรัญ
น.ส.วัชรี วีรคเชนทร์

นางชีวารัตน์ บุณยสงวน
นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์
น.ส.นริศรา สังฆะขี

2
(หมู่ 1-2,250-251) CB,CN โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า 250,251
450
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
1,250
(หมู่ 450) โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset

9

วัน เดือน ปี

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
250,251
0410 นายชินธันย์ อารีประเสริฐ นายกาจ ศุภผล
นายสถิตย์ สุนทรวิภาต
95,450
0412 นายเอกไท วิโรจน์สกุลชัย นายสุเมธ เชือสุดใจ
ON : ตารางเทอร์โมไดนามิกส์ จดบันทึกได้ แต่ห้ามแปะกระดาษเพิ่ม
2
3312 นายวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย นายรุ่ง เรืองผล
2,252
3313 นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข น.ส.พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช
451
3402 นายธเนศ อรุณศรีโสภณ นางสุภาพร สถิตย์
1
3403 นายธัญญะ เกียรติวัฒน์ น.ส.พรสวรรค์ ระเบียบแหวน

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
อ. 25 ก.ย.61 12.00-15.00 01208241 Thermodynamics I
ON อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่น Fx-991-EX
NP ไม่ต้อง Reset

01208302 Intro. to Fluid Mechanics & Fluid Machinery
(หมู่1,250) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset

01208462 Principles of Fire Protection
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01210311 Unit Operations & Precess Environment.Eng. II
(หมู่ 1,450) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข
สูตรคานวณที่ให้ในชันเรียน (ห้ามจดเพิ่ม)
01213213 Principles Chemistry for Organic Materials
CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

95,450
250
250
1

3201
3202
3203
3204

นายอภิชาต แจ้งบารุง
นายสมาน เจริญกิจพูลผล
นายชัชพล ชังชู
นายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ

นางสุกัญญา เอกม่วง
นางสมบูรณ์ ยอดลา
นายประเวสน์ แบบประเสริฐ
นายมารุศ ชาวไร่

1

3112

นายณัฐศักดิ์ บุญมี

นายยงยศ ต่วนทอง

1,2,450

8502

น.ส.สุชีลา พลเรือง

น.ส.ปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ

1
250

0406
0407

นายอภิรัตน์ เลาห์บุตรี
นายวรวัชร วัฒนฐานะ

น.ส.พิชญวดี รุ่งเรืองปรัชญา
น.ส.สุภัตรา ทิพพิลา

10

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
อ. 25 ก.ย.61 12.00-15.00 01218311 Engineering Surveying
CB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
16.00-19.00 01202413 Chemical Engineering Plant Design

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
250
3311 ร.อ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
นายไพบูลย์ อยู่ชา

250
250
1

3202
3203
3204

นายสิริพล อนันตวรสกุล
นางปวีนา ประไพนัยนา
น.ส.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร

01203433 Building Structural Design
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข

1

8502

นายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ นางสิรินัดดา จันทร์ศักดิ์

01204325 Data Communication & Computer Networks
CB,CN โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01205486 Power Electronics
โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 3 แผ่น 6 หน้า
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข ทุกรุน่ P ไม่ต้อง Reset

1

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

01208321 Mechanics of Machinery
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

วศ.คต. นายชัยพร ใจแก้ว
503-505

น.ส.ชนาธิป อุทัย
นายปริญญา บุญทัน
นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

นางฉันทนา สว่างเถื่อน

1
250
251
2

3301
3302
3303
3304

นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล
นายศิวพล ศรีสนพันธุ์
นายศิริวัฒน์ พูนวศิน
นายเสนีย์ ตังสถิตย์

นางชีวารัตน์ บุณยสงวน
น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์
นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
น.ส.นริศรา สังฆะขี

1,250

0410

450
2,251

0412
0803

นายชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ น.ส.รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน
น.ส.หนึ่งฤทัย ใยบัว
นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ์
นางธัญญารัตน์ สืบมาก
นายกรรมมันต์ ชูประเสริฐ น.ส.ขนิษฐา จันทร์นวน
นายพิชิตชัย กลิ่นจันทร์

11

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อ. 25 ก.ย.61 16.00-19.00 01209211 Fluid Mechanics
โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01209346 Groundwater Engineering
โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01210421 Hazardous Waste Engineering
โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข
พ. 26 ก.ย.61 8.00-11.00 01202311 Unit Operations II
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset

หมู่เรียน ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ

1,2
250

8601
8602

นายดนย์ปภพ มะณี
นายอดิชัย พรพรหมินทร์

1,2

8401

น.ส.สมปรารถนา ฤทธิ์พริง นางกาหลง อิ่มสาอางค์

1

3312

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ น.ส.สุภาพร แสนแอ

250
1,250
1

3301
3302
3303

นายอนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว
นาง ปวีนา ประไพนัยนา นายยงยุทธ อินนุรักษ์
น.ส.ชลิดา เนียมนุ้ย
นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

0405
0406
0407
0410

นางพรทิพย์ เล็กพิทยา
นายเนร ผิวนิ่ม
น.ส.อัมพิกา บันสิทธิ์
น.ส.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ
น.ส.ศศิวิมล พุทธิรานนท์

01213211 Materials Science for Engineers

1
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก NP ไม่ต้อง Reset
6
7
250,251
252

0412

นายสมฤทัย ทะสดวก
นายวิชาญ ศรีเปรม

นายเกียรติยุทธ กวีญาณ
น.ส.บุษยมาศ เดชบารุง
นายเสนีย์ ตังสถิตย์
นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี
นายธีรชัย แสงกนึก

12

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พ. 26 ก.ย.61 8.00-11.00 01213211 Materials Science for Engineers

หมู่เรียน ห้องสอบ
2,254

0803

9
8
3
4,5,9
253
255
452
450
451

3201
3202
3203
3204
17-302
17-303
17-304
17-401
17-402

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก NP ไม่ต้อง Reset

12.00-15.00 01204211 Discrete Mathematics & Linear Algebra

1

OB,ON
01206321 Operations Research for Engineers I
(หมู่ 1-2,250-251) CB,CN โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า

อนุญาตเครือ่ งคิดเลข รุน่ ที่คณะแจก NP ไม่ต้อง Reset

450
250
251
1,2

กรรมการคุมสอบ
น.ส.นุชนภา ตังบริบูรณ์
นายธนากร ฆ้องเดช
นายกษิดิศ พนมสุวรรณ
น.ส.รติพร มั่นพรหม
นายธนวรรธก์ มีศักดิ์
นายยุรนันท์ หาญลายวง

นายกริช พิทักษ์เมืองแมน

นายพงศ์ปณต สุภาสัย
นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
นายนิธัศน์ แก้วทิม
น.ส.วรรณา พูลสวัสดิ์
นายราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ น.ส.จิราพร บัวสาย
นายอภิรัตน์ เลาห์บุตรี
น.ส.สุภัตรา ทิพพิลา
น.ส.พิชญวดี รุ่งเรืองปรัชญา
นายวรวัชร วัฒนฐานะ
นายปริญญา ฉกาจนโรดม นายธเนศ ณ วิเชียร
นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ น.ส.จุฬาภา สุทธิประภา

วศ.คต. นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล น.ส.จารุวรรณ กันสัตรู
503-505 นางฉันทนา สว่างเถื่อน
8506/4
8502
8601
8602

น.ส.จุฑา พิชิตลาเค็ญ
นางนราภรณ์ เภาประเสริฐ
นางรุ่งรัตน์ ภิสัจเพ็ญ
นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล

น.ส.มนสิชา เชือทอง
น.ส.วิภาวี อดใจ
นางนงนุช สุโภชน์
นายสนอง สุนทรวิภาต

13

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พ. 26 ก.ย.61 12.00-15.00 01208322 Mechanical Vibrations
(หมู่1,250,450) OB อนุญาตเครื่องคิดเลข
P ไม่ต้อง Reset

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
1,250
0410 นายภูวนาถ ปรมาพจน์ นายเลิศ ทองเจือ
นายพงษ์ศักดิ์ รุจิพืช
2,251
0803 นายนัยสันต์ อภิวัฒนลังการ นายณภัทร ไม้แก่น
นายวสันต์ ขอดคา
450
3204 นายวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย นายอนุชา พิสุทธิพงษ์บูรณ์

01210215 Hydrology for Environmental Engineering
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

1,450

3312

น.ส.วิลาสินี อยู่ชัชวาล

น.ส.สุภาภรณ์ กิวสระทรัพย์

01211321 Kinematics & Dynamics of Robots
ON อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก NP ต้อง Reset

250
95,450
1

3301
3302
3303

นายวรพงษ์ สว่างศรี
น.ส.ชมาพร เจียรบุตร
นายวโรดม ตู้จินดา

น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
นางสุภาพร สถิตย์
น.ส.พัชร์นันธ์ รุ่เรืองรองเดช

01213314 Electromagnetooptic Materials & Devices
ON ลายมือตนเอง อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

1,250

3304

นายราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ น.ส.จิราพร บัวสาย

1

0407

นายไชยวัฒน์ กล่าพล

นางจินดา ทิวะพันธุ์

250

3112

นายดีบุญ เมธากุลชาติ

นายเจนพล พลังธนสุกิจ

01215323 Aircraft Vibration
ON อนุญาตเครื่องคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset
01218321 Photogrammetry I
CB โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

14

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พ. 26 ก.ย.61 16.00-19.00 01202421 Process Dynamics & Control
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

หมู่เรียน ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ

1
250

0407
0410

นายเมธี สายศรีหยุด
น.ส.วลีพร ดอนไพร
นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

นายยงยุทธ อินนุรักษ์
นายปริญญา บุญทัน

1,250

3204

นายวันชัย ยอดสุดใจ

นายเพทาย ทีวะเวช

1

3313

นายอมร พิมานมาศ

นายธีระพล อ่อนละมูล

01205454 Electric Power System Analysis II
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P ต้อง Reset
ไม่อนุญาตเอกสารเข้าห้องสอบ

1
250
2,251

3301
3302
3304

นายเกียรติยุทธ กวีญาณ นางชีวารัตน์ บุณยสงวน
นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์
นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร น.ส.นริศรา สังฆะขี

01206452 Industrial Cost Analysis
โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข รุน่ ที่คณะแจก NP ไม่ต้อง Reset

1,250
2,251
95,450

8502
8601
8602

นางพัชราภรณ์ ญาณภิรัต น.ส.มนสิชา เชือทอง
นายเลิศชัย ระตะนะอาพร นายนันทชัย กานตานันทะ
นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล
นางฉันทนา สว่างเถื่อน

01203222 Structural Analysis I
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01203431 Prestressed Concrete Design
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข

15

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พ. 26 ก.ย.61 16.00-19.00 01210438 Recycling System Design
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset
01215251 CAD/CAM for Aerospace Engineering
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset
01218412 Satellite Surveying
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
พฤ. 27 ก.ย.61 8.00-11.00 01208221 Engineering Mechanics I

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
95,450
3111 น.ส.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ น.ส.ปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ

1

0406

นายกีรติ แสงแจ่ม

น.ส.ณัฐกาญจน์ บูรณาหาร

250

3112

นายธนัช สุขวิมลเสรี

นางสาคร ศรีกาฬสินธุ์

1
2
3,252
4,6

0405
0406
0407
0410

นางสุกัญญา เอกม่วง
นายรุ่ง เรืองผล
นายวสรรค์ ใจซื่อกุล
นายกาจ ศุภผล

252
7,8

0412
0803

257
10
10,250
254
5

3201
3202
3203
3204
3301

นางวรางค์รัตน์ จันทสาโร
นายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
นายธงชัย หฤทัยสดใส
นายวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
นายสุวัตร เกษมพุก
นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
นายอรรถพร วิเศษสินธุ์
นางสุภาวดี เกษมพุก
นายเกียรติไกร อายุวัฒน์
นายคุณยุต เอี่ยมสอาด
นายมนตรี พิรุณเกษตร
นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ์
นายชัชพล ชังชู

นางสุภาพร สถิตย์
น.ส.พรสวรรค์ ระเบียบแหวน
นางสมบูรณ์ ยอดลา
นายประเวสน์ แบบประเสริฐ
นายมารุศ ชาวไร่
น.ส.รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน
นายสุเมธ เชือสุดใจ

16

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฤ. 27 ก.ย.61 8.00-11.00 01208221 Engineering Mechanics I

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข

12.00-15.00 01203231 Concrete & Engineering Materials

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

01203333 Design of Timber & Steel Structures
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset
ไม่อนุญาต Note Book Computer
01204312 Probability Theory & Stat. for Comp. Eng.
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข

กรรมการคุมสอบ

หมู่เรียน ห้องสอบ
9
251,253
253
256
255
451
452
453
450
258

3302
3304
3311
3312
3313
17-302
17-303
17-304
17-401
17-402

2
250

8601
8602

น.ส.สุวิมล สัจจวาณิชย์
นายชวแลข วณิชเวทิน

นายธีระพล อ่อนละมูล
นายมนตรี ฝายอุประ

1

8502

นายตระกูล อร่ามรักษ์

นางสิรินัดดา จันทร์ศักดิ์

1

นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ นายอนุชา พิสุทธิพงษ์บูรณ์
นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข นายเลิศ ทองเจือ
นายสมสุข เตชสมบูรณ์สุข น.ส.หนึ่งฤทัย ใยบัว
นายชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ น.ส.พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช
นายชวลิต กิตติชัยการ
นางธัญญารัตน์ สืบมาก
น.ส.อัญขนา วงศ์โต
น.ส.ขนิษฐา จันทร์นวน
นายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์
นายพิชิตชัย กลิ่นจันทร์
นายธารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล นายณภัทร ไม้แก่น
นายพงศ์ธร พรหมบุตร นายพงษ์ศักดิ์ รุจิพืช
นายชินธันย์ อารีประเสริฐ นายวสันต์ ขอดคา

วศ.คต. นายอนันต์ ผลเพิ่ม
503-505 นายนิสิต พรหมมา

น.ส.สุภาพร เอือจงมานี

17

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฤ. 27 ก.ย.61 12.00-15.00 01205351 Electromechanical Energy Conversion II

กรรมการคุมสอบ

หมู่เรียน ห้องสอบ
1,250

0410

นายสัญชัย เดชานุภาพฤทธา นายนิทัศน์ แก้วทิม

250

0412

นายสุวิช ชมชื่น
นายชูเกียรติ การะเกตุ

นายธีรชัย แสงกนึก

01210313 Design of Sewerage & Pumping System
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

1,450

3204

นางจีมา ศรลัมพ์

น.ส.สุภาพร แสนแอ

01213311 Thermodynamics of Materials
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก NP ต้อง Reset

1,250

0803

นายปริญญา ฉกาจนโรดม นายธเนศ ณ วิเชียร
น.ส.วรรณา พูลสวัสดิ์

1

0407

นายวิศว์ ศรีพวาทกุล

นางจินดา ทิวะพันธุ์

1,250
250

3204
3304

นายเมธี สายศรีหยุด
น.ส.วลีพร ดอนไพร

นาง วิชุดา โคตรอาสา
นายปริญญา บุญทัน

1

3203

นายศุภกิจ นนทนานันท์

นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง

1

3202

นายภารุจ รัตนวรพันธุ์

นายสุนันท์ ไหมเลือย

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset, NP ไม่ต้อง Reset

01215351 Aircraft Design I
CB,CN,P,NP ไม่ต้อง Reset
16.00-19.00 01202462 Safety Engineering & Risk Assessment

OB อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset
01203456 Geo-environmental Engineering
ON โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01204463 Introduction to Natural Language Processing
CB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset, NP ไม่ต้อง Reset

18

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฤ. 27 ก.ย.61 16.00-19.00 01205331 Electronic Circuits & Systems II

(หมู่ 1,250) CB อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
(หมู่ 450) CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01205458 Harmonics in Power Systems
โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01206453 Industrial Project Feasibility Study
OB,ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข ทุกรุน่ P ไม่ต้อง Reset
01208445 Gas Turbine

หมู่เรียน ห้องสอบ
1,250

0410

450

กรรมการคุมสอบ
น.ส.นริศรา สังฆะขี

0412

น.ส.อัจฉรา พิเชฐจาเริญ
นางชีวารัตน์ บุณยสงวน
นายชูเกียรติ การะเกตุ

1,250

3112

นายเกียรติยุทธ กวีญาณ

นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล

1,250,450

0803

นายปุณณมี สัจจกมล
นางฉันทนา สว่างเถื่อน

น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์

1,250

3301

นายเกียรตไกร อายุวัฒน์ นายสุวัตร เกษมพุก

1

3111

นางวิไล เจียมไชยศรี

น.ส.ดาวดี สุภาจรูญ

250

3201

พันโท สรวิศ ศุภเวชย์

นายณรงค์ศักดิ์ ดิกขุนทด

น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์

CN,OB อนุญาตเครื่องคิดเลข ให้นาเอกสารและอุปกรณ์เข้าได้

01210436 Environmental Health Engineering
CB โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข
01218411 Geodetic Surveying

19

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศ. 28 ก.ย.61 8.00-11.00 01204212 Abstract Data Types & Problem Solving
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข
01206221 Applied Probability & Statistics for Eng.
CB,CN โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครือ่ งคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
1
วศ..คต. นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ นางสมพิศ สุขมี
503-505 น.ส.อรนุช บุตรศรีคยุ้
252
1,2
5
3,4
450
250,251

01208261 Mechanics of Solids
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นที่คณะแจก P ไม่ต้อง Reset

01210211 Chemistry of Water & Wastewater
CB อนุญาตเครื่องคิดเลข
01215241 Fluid Mechanics in Aerospace Engineering
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset

1
250

0405
0406
0407
0410

นางพัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ นายเริงทิวา ทิพยศักดิ์
นางนราภรณ์ เภาประเสริฐ นางนงนุช สุโภชน์
น.ส.แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์ นายสนอง สุนทรวิภาต
น.ส.สุวิชภรณ์ วิชกูล
น.ส.มนสิชา เชือทอง
น.ส.วิภาวี อดใจ
0412 น.ส.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ์ นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ
0803 นายรมิดายุ อยู่สุข
นายวิสุทธิ์ สุพิทักษ์
นายชนะ รักษ์ศิริ

250,95,450

3301
3302
3304

นายพงศ์ธร พรหมบุตร

นายกาจ ศุภผล
นายเกรียงไกร อัศวมาศบันลือ นายรุ่ง เรืองผล
นายประพจน์ ขุนทอง
นายวสรรค์ ใจซื่อกุล

1,450

3202

น.ส.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ น.ส.ศิวพร ชัยสิทธิ์

1

3203

นายเวชพงศ์ ชุติชูเดช

นางจินดา ทิวะพันธุ์

20

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศ. 28 ก.ย.61 8.00-11.00 01218333 Cadastre
CB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
12.00-15.00 01204332 Operating Systems

กรรมการคุมสอบ
หมู่เรียน ห้องสอบ
250
3112 ร.อ.พิพัฒน์ สอนวงศ์
นายไพบูลย์ อยู่ชา

1

OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข

วศ.คต. นายภารุจ รัตนวรพันธุ์
503-505

นางฉันทนา สว่างเถื่อน

01205215 Computer Programming for Electrical Engineers
(หมู่ 1-2,250-251) CB,CN ไม่อนุญาตเครือ่ งคิดเลข
(หมู่ 450) CB,CN ไม่อนุญาตเครือ่ งคิดเลข

450
1
250
251
2,251

3112
3301
3302
3303
3304

นายเอกชัย ไพศาลกิตติสุกล
นายถิระภัทร จริยะนรวิชช์
นางอุศนา ตัณฑุลเวศม์
นางณัฏฐกา หอมทรัพย์
นายพูนลาภ ลามศรีจันทร์

นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
นายธนินทร สุวรรณปรีชา
นายพงศ์ปณต สุภาสัย
นายนิทัศน์ แก้วทิม
นายธีรชัย แสงกนึก

01205305 Digital Circuits & Microcontrollers
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

1,250
250
450

3311
3312
3401

นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร
นายดุสิต ธนเพทาย
นายพิสุทธิ์ รพีศักดิ์

นายศิวพล ศรีสนพันธุ์
นายสุวิช ชมชื่น
นางปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม

01205341 Electromagnetic Fields & Waves I
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข รุน่ คณะแจก P ไม่ต้อง Reset

450
251
1
250
2,251

3111
3201
3202
3203
3204

นายเด่นชัย วรเศวต
น.ส.อัจฉรา พิเชฐจาเริญ
นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์
นายดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ น.ส.นริศรา สังฆะขี
นายคมสันต์ หงษ์สมบัติ นายสัญชัย เดชานุภาพฤทธา
นายธนากร ฆ้องเดช
นางชีวารัตน์ บุณยสงวน

21

วัน เดือน ปี

เวลา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศ. 28 ก.ย.61 12.00-15.00 01208351 Heat Transfer
OB อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
อนุญาตให้นาหนังสือ Heat Transfer: A Basic Approach

16.00-19.00 01202443 Heterogeneous Catalysis

หมู่เรียน ห้องสอบ
2
0405
251
0406
1
0407
250
0410

01204426 Advanced Network & network Configuration
ON ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข
01205471 Distributed Electric Generation System
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข ทุกรุน่ P ไม่ต้อง Reset
01206423 Advanced Experimental Design for Engineers

นายนัยสันต์ อภิวัฒนลังการ นายสุเมธ เชือสุดใจ
นายเฉลิมพล เปล่งสะอาด นางสุภาพร สถิตย์
นายเกียรติไกร อายุวัฒน์ นายยงยศ ต่วนทอง
นายสมสุข เตชสมบูรณ์สุข น.ส.พรสวรรค์ ระเบียบแหวน
นายประเวสน์ แบบประเสริฐ
นายกรรมมันต์ ชูประเสริฐ นางสุกัญญา เอกม่วง
นายชวลิต กิตติชัยการ
นางสมบูรณ์ ยอดลา
นายมารุศ ชาวไร่

1,251
450,451

0412
0803

1,250

0410

นายอนุสรณ์ สืบสาย
นายสมพงษ์ พวงดอกไม้

น.ส.ชนาธิป อุทัย

1,250

3112

นายบารเมศ วรรธนะภูติ

นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นใดก็ได้ P ไม่ต้อง Reset
01203354 Foundation Design

กรรมการคุมสอบ

1

1,250

1,250,450

วศ.คต.603 นายอนันต์ ผลเพิ่ม

3202

นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร

นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง

นางชีวารัตน์ บุณยสงวน

0803 น.ส.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์
น.ส.วิภาวี อดใจ

22

วัน เดือน ปี

กรรมการคุมสอบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่เรียน ห้องสอบ
ศ. 28 ก.ย.61 16.00-19.00 01210411 Water Supply Engineering Design
1
3203 นายมณฑล ฐานุตตมวงศ์ น.ส.ศิวพร ชัยสิทธิ์
OB,ON อนุญาตเครื่องคิดเลข ทุกรุ่น P ไม่ต้อง Reset
นาเอกสารเข้าห้องสอบได้ทุกประเภท
01213473 Facility Design for Materials Industry
1
0405 นายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ น.ส.สุภัตรา ทิพพิลา
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นคณะแจก NP ต้อง Reset
250
0406 นายยุรนันท์ หาญลายวง นายกริช พิทักษ์เมืองแมน
เวลา

ส. 29 ก.ย.61 8.00-11.00 01202222 Chemical Engineering Processes
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข

1,250

0803

นายเมธี สายศรีหยุด
นายพีรยุทธ แตงกวา

01203221 Mechanics of Materials I
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ต้อง Reset

1
2
2,250

8502
8601
8602

นายรังสรรค์ วงศ์จีรภัทร
นายเพทาย ทีวะเวช
นายประเสริฐ สุวรรณวิทยา นางสาคร ศรีกาฬสินธุ์
นายปิยะ โชติกไกร
นายธีระพล อ่อนละมูล

01205241 Digital Circuits & Logic Design
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P,NP ไม่ต้อง Reset

2
251
1,250

0406
0407
0410

450

0412

น.ส.กุลภวา จามรมาน
นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ
นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช
นายศิวพล ศรีสนพันธุ์
นายดุสิต ธนเพทาย

450
2
1,250

3203
3204
3313

นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ นางสุภาวดี เกษมพุก
นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุด นายสุวัตร เกษมพุก
นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
น.ส.รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน

01208201 Basic Principles of Engineering Mechanics
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข รุ่นที่คณะแจก

น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว

นายพงศ์ปณต สุภาสัย
นางจินตนา พิมพ์ทอง
นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร
นายนิทัศน์ แก้วทิม

23

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ส. 29 ก.ย.61 8.00-11.00 01208211 Engineering Design & Modeling
(หมู่ 1-2,250-251) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข
P,NP ไม่ต้อง Reset

หมู่เรียน ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ

1,2
2,251
251
250
450
451

3301
3302
3303
3304
17-303
17-304

นายเจตวีย์ ภัครรัชพันธุ์
นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์
น.ส.อัญชนา วงษ์โต
นายวัชระ เครือรัชติกาล
นายธเนศ อรุณศรีโสภณ
นายวรพงษ์ สว่างศรี

นางสุกัญญา เอกม่วง
น.ส.หนึ่งฤทัย ใยบัว
นางธัญญารัตน์ สืบมาก
น.ส.ขนิษฐา จันทร์นวน
นายพิชิตชัย กลิ่นจันทร์
นายพงษ์ศักดิ์ รุจิพืช

1
1,250

3201
3202

น.ส.นุชนภา ตังบริบูรณ์
นายยุรนันท์ หาญลายวง

นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี
น.ส.จิราพร บัวสาย

1
250

3203
3204

นายชนินทร์ ปัญจพรผล น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว
น.ส.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ นายพีรยุทธ แตงกวา

01203352 Soil Mechanics

450
1
2,250

8502
8601
8602

นายทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง
นายสุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์
นายศุภกิจ นนทนานันท์
น.ส.เขมจิรา ปฐมโอฬาร

01205365 Industrial Automation and Control
OB,ON ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข

1
250

3201
3202

นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ
นางจินตนา พิมพ์ทอง
นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์

01213212 Fundamental of Inorganic Materials
OB.ON อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset
12.00-15.00 01202321 Compu. Appl. for Process Model. & Simulation

CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

24

วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ส. 29 ก.ย.61 12.00-15.00 01206311 Manufacturing Processes I
CB,CN อนุญาตเครือ่ งคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

หมู่เรียน ห้องสอบ
2
3
250
1,4

0405
0406
0407
0410

กรรมการคุมสอบ
นายวิสุทธิ์ สุพิทักษ์
นายกฤษ วงษ์เกษม
นายรมิดายุ อยู่สุข
นายจักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์

นางอรสา โตพิมพ์
นางพัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ
น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์
นางฉันทนา สว่างเถื่อน

น.ส.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

5
254

0412
0803

นายสุวิวัฒน์ สืบสานกุล
นายเริงทิวา ทิพยศักดิ์
นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร
นายนันทชัย กานตานันทะ
น.ส.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

251
3301
253
3302
253
3303 น.ส.แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์
252
3304 นางพัชราภรณ์ ญาณภิรัต
95,450,451 17-401 นายชนะ รักษ์ศิริ
451,452 17-402 น.ส.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ์

น.ส.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ
น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
น.ส.สุวิชภรณ์ วิชกูล
นายบุญมา หงษ์ทอง
นางนงนุช สุโภชน์
นายฐานะวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์
น.ส.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน

01209321 Flow in Open Channel
1,2
3311 นางนภาพร เปี่ยมสง่า
นายวิชาญ ศรีเปรม
CB,CN โน้ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน 1 แผ่น 2 หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
01211413 Computer-Aided Engineering Application
1,250,450 RDIPT 207 นายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข
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วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ส. 29 ก.ย.61 16.00-19.00 01204465 Introd.to Data Mining & Knowledge Discovery
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข
01205327 Data Communications & Networks I
CB,CN โน๊ตย่อ A4 ลายมือตนเอง จานวน ครึง่ หน้า
อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset
01205357 Illumination Engineering
OB อนุญาตเครือ่ งคิดเลข

หมู่เรียน ห้องสอบ
1

กรรมการคุมสอบ

วศ.คต.204 นายกฤษณะ ไวยมัย

นางสมพิศ สุขมี

1,250,450

3204

นางอุศนา ตัณฑุลเวศม์

นายธีรชัย แสงกนึก

1

3201

นายบุญชู เรืองพงศรีสุข

นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ

01209242 Hydrology for Civil Engineering
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ต้อง Reset

1,2

0803

นางนภาพร เปี่ยมสง่า
นายดนย์ปภพ มะณี

นายวิชาญ ศรีเปรม

01210431 Environmental Impact Assessment
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

1

3112

น.ส.วิลาสินี อยู่ชัชวาลย์

น.ส.ศิวพร ชัยสิทธิ์

01211433 Vision & Control of Industrial Robots
OB.ON อนุญาตเครื่องคิดเลข P ไม่ต้อง Reset

1,250,450

3202

นายวโรดม ตู้จินดา

น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์

2
1,250

8601
8602

นายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ นายณรงค์ศักดิ์ ดิกขุนทด
นายจักรพันธ์ เทือกต๊ะ
น.ส.อารียา สุดใจ

อา. 30 ก.ย.61 8.00-11.00 01203223 Mechanics of Materials II
CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข P ต้อง Reset,NP ไม่ต้อง Reset
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วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อา. 30 ก.ย.61 8.00-11.00 01204111 Computers and Programming
CB ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข

หมู่เรียน ห้องสอบ
4
251
251
3

0405
0406
0407
0410

กรรมการคุมสอบ
นายสิทธิชัย ศรีอ่อน
นายภัทร ลีลาพฤทธิ์
นายพีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง

นางจันทรา สายแก้ว
นางดารณี ยงยืน
นายนิสิต พรหมมา
น.ส.เบญจมาศ ท้วมบารุง

น.ส.ปรียาลักษณ์ เลื่อมสาราญ

4
250

0412
0803

2,6
2
6
5
5,252
252
450
450,451
451
1

3201
3202
3203
3204
3301
3302
17-304
17-401
17-402
วศ.คต.
503-505

นายเขมะฑัต วิภาตะวนิช
นายบัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์
นางฉันทนา สว่างเถื่อน
นายยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
นางอินทิราภรณ์ มูลศาสตร์
นายอัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง
นายมนต์ชัย โศภิษฐกมล

น.ส.วัลลิยา นคร
นางสุนันทา ช้างทอง
น.ส.อรนุช บุตรศรีคยุ้
น.ส.ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ

น.ส.พัทนันท์ แนนขุนทด
น.ส.รัชภร พานิชเฮง
น.ส.แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์ นางลักษณา อุณหรัตน์
นายจเร เลิศสุดวิชัย
นางกาหลง อิ่มสาอางค์
นายชัยพร ใจแก้ว
น.ส.ปุญชรัสม์ เกษมสุข
นายประดนเดช นีละคุปต์ น.ส.อรสา โตพิมพ์
นายธนาวินท์ รักธรรมานนท์ นางสมบูรณ์ ยอดลา
นายอานนท์ รุ่งสว่าง
น.ส.ปุญญาลักษณ์ อาพร
นางกุลจรี ไหมเลือย
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วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อา. 30 ก.ย.61 8.00-11.00 01205447 Optical Fiber Communications
ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข NP ไม่ต้อง Reset

หมู่เรียน ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ

450

3304

น.ส.บุศรา พิริยะอนนท์

1
250

3311
3312

น.ส.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ นางอรสา โตพิมพ์
นายสุวิวัฒน์ สืบสานกุล น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์

1

3112

นายชนินทร์ ตรงจิตภักดี

12
13,250
450

8502
8601
8602

นายศุภกิจ นนทนานันท์
น.ส.เขมจิรา ปฐมโอฬาร
นายทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข นายนรินทร์ หรรษชัยนันท์
นายสุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง

450
(หมู่ 1-2,250-251) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข NP ไม่ตอ้ ง Reset 1,250
250,251
(หมู่ 450) OB,ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข P ไม่ต้อง Reset
2,251

3201
3202
3203
3204

นายวชิระ จงบุรี
น.ส.นริศรา สังฆะขี
นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล
นายมิติ รุจานุรักษ์
นางชีวารัตน์ บุณยสงวน
นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์

01206432 Management Information System for Engineers
OB,ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข
01215362 Aircraft Stability & Control
OB,ON,P,NP ไม่ต้อง Reset
12.00-15.00 01203353 Soil Mechanics Laboratory

01205311 Signals & Systems

นายพงศ์ปณต สุภาสัย

น.ส.ณัฐกาญจน์ บูรณาหาร
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วัน เดือน ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อา. 30 ก.ย.61 12.00-15.00 01208332 Automotive Technology
(หมู่ 1,250) CB,CN อนุญาตเครื่องคิดเลข

16.00-19.00 01205472 Renewable Energy

หมู่เรียน ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ

251
95,450

0407
0410

นายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์
นายสุวัตร เกษมพุก
นายเจตวีย์ ภัครรัชพันธุ์ นางสุภาวดี เกษมพุก
นายประเวสน์ แบบประเสริฐ
นายภูวนาถ ปรมาพจน์ นางสมบูรณ์ ยอดลา
น.ส.พรสวรรค์ ระเบียบแหวน
นายพิพล บุญจันต๊ะ
นางสุภาพร สถิตย์

2
1,250

0412
0803

1,250

3201

นายนิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช

นายธีรชัย แสงกนึก

1,250

0410

นายสุวิวัฒน์ สืบสานกุล
นางฉันทนา สว่างเถื่อน

น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์

1

3202

นางสิตางศุ์ พิลัยหล้า

นางกาหลง อิ่มสาอางค์

1,250,95,450

0803

นายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
น.ส.จุฑารัตน์ สว่างศรี

OB อนุญาตเครือ่ งคิดเลข
01206472 Industrial Safety
ON อนุญาตเครือ่ งคิดเลข ทุกรุน่
01209461 Water Resources Engineering & Environment
OB,ON, P ไม่ต้อง Reset
01211422 Vibration & Shock of Production Systems
CB,CN ไม่อนุญาตเครื่องคิดเลข

