กลุ่ม 1 ประมาณ390 คน MW 9.00-10.30 // กลุ่ม 2 PS*
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หัวข้อ
บทนา ไฮบริดออร์บิทัล พันธะโคเวเลนต์ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ชนิดของปฏิกิริยา
เคมอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันและการเรียกชื่อสารอินทรีย์

รศ.ดร.ขวัญใจ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลเคน สมบัติ โครงรูป ที่เป็นสายโซ่เปิดและทีเ่ ป็นวง
กนกเมธากุล แหวน ปฏิกิริยาเคมีแบบอนุมลู อิสระ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคีน และแอลไคน์
สมบัติ ไอโซเมอร์เชิงเรขาคณิตของอัลคีน ปฏิกิริยาเคมี
ผศ.ดร.พนาวัลย์
สเตอริโอเคมี โครงแบบของไครัลโมเลกุล
หมู่โสภณ
สารประกอบแอโรแมติก สมบัติและปฏิกริ ิยาเคมีของ เบนซีน

Sec 1 SC 8103
MW (9.00-10.30)
ช่วงเวลาที่สอน คะแนน (%)

Sec 2 PS* SC5105
M 10.30-12.00
F 9.00-10.30
ช่วงเวลาที่สอน คะแนน (%)

Sec 3 VM*/EN* SC8504
TTh 8.30-10.00
ช่วงเวลาที่สอน คะแนน (%)

9 -23 ม.ค.
7.5 ช.ม.(16.7%)

9 -23 ม.ค.
7.5 ช.ม.(16.7%)

10 -24 ม.ค.
7.5 ช.ม.(16.7%)

30 ม.ค.-8 ก.พ.
6 ช.ม.(13.3%)

27 ม.ค.6 ก.พ.
6 ช.ม.(13.3%)

26 ม.ค.-7 ก.พ.
6 ช.ม.(13.3%)

13-20 ก.พ.
4.5 ช.ม.(10%)
ชดเชย 13 ก.พ.1.5 ชั่วโมง
22 ก.พ. -1 มี.ค.
4.5 ช.ม.(10%)

10-20ก.พ.
4.5 ช.ม.(10%)

9 -16 ก.พ.
4.5 ช.ม.(10%)

24 ก.พ.3 มี.ค.
4.5 ช.ม.(10%)

21 -28 ก.พ.
4.5 ช.ม.(10%)

คะแนนรวมกลางภาค 50 % สอบวันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 08:30 - 11:30 น. (WBA)
ดร.รัศมี
เหล็กพรหม

ดร.มงคล
บัวใหญ่รักษา

แอลคิลแฮไลด์ สมบัติ ปฏิกิริยา แทนที่แบบ SN1 และ SN2 ปฏิกิรยิ ากาจัด แบบ E1
และ E2

13-15 มี.ค.
3 ช.ม.(6%)

13-17 มี.ค.
3 ช.ม.(6%)

2-14 มี.ค.
3 ช.ม.(6%)

แอลกอฮอล์ ฟีนอล และ อีเทอร์ สมบัติและปฏิกิริยาเคมี

20-29 มี.ค.
6 ช.ม.(14%)
3-12 เม.ย.
6 ช.ม.(13.3%)
19 เม.ย.- 3 พ.ค.
7.5 ช.ม.(16.7%)

17-31 มี.ค.
6 ช.ม.(14%)
3-14 เม.ย.
6 ช.ม.(13.3%)
17 เม.ย.- 5 พ.ค.
7.5 ช.ม.(16.7%)

16-28 มี.ค.
6 ช.ม.(14%)
30 มี.ค.-11 เม.ย.
6 ช.ม.(13.3%)
18เม.ย.- 4พ.ค.
7.5 ช.ม.(16.7%)

แอลดีไฮด์และคีโตน สมบัติและปฏิกิริยาเคมี
กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เช่น เอสเทอร์ และแอไมด์ สมบัติและปฏิกิริยาเคมี
แอมีน สมบัติและปฏิกิริยาเคมี
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ตารางสอน 312112 เทอมปลาย ปี2559
ประมาณ 58 คน M10.30-12.00/F 9.00-10.30 // กลุ่ม 3 VM*EN* ประมาณ 70 คน T Th 8.30-10.00
ชดเชย 17 เม.ย. 1.5 ชั่วโมง

คะแนนรวมปลายภาค 50 % สอบวันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น. (WBA)

