คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบปลายภาค
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 60
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 2
08.30 น. - 10.30 น.

27 พ.ย 2561

* มศ 122002
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์

วัน เดือน ปี

08.30 น. - 10.30 น.

29 พ.ย 2561

สศ 072007
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
อ.รพี แหละหลีหมีน

วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

966
หมายเหตุ

10.35 น. - 12.35 น

13.30 น. - 15.30 น
บธ 072054
กฎหมายธุรกิจ
อ.พนิดา ยอดแก้ว
13.30 น. - 15.30 น
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

วท 072175
กายวิภาคและสรีรวิทยา
อ.จารุเนตร ละม้าย

08.30 น. - 10.30 น.

13.30 น. - 15.30 น

* วท 071004
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
อ.ณัฐพล แก้วปนทอง

* บธ 062031

กรรมการคุมสอบ
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
อ.พนิดา ยอดแก้ว

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบรวมกับนันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 61
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
08.30 น. - 10.30 น.

26 พ.ย 2561

* วท 091005
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
อ.ณัฐพล แก้วปนทอง

10.35 น. - 12.05 น.
* พล 031295
กรีฑา
ผศ.สิทธิศักดิ์ บุญหาญ

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

10.35 น. – 12.05 น.

28 พ.ย 2561

*มศ 021003

* พล 031104

คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

ปันจักสีลัต

อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์ , อ.สุรชัย สาแม

วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

962
หมายเหตุ

13.30 น. - 15.30 น
* มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.ศุทธินี ภูเขาเขียว
13.30 น. – 15.30 น
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

* บธ 131001
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

08.30 น. - 10.30 น.

13.30 น. - 15.30 น

* สศ 071003
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

* บธ 061036

กรรมการคุมสอบ
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์
อ.เสาวภา กิติสาธร

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 61
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
08.30 น. - 10.30 น.

26 พ.ย 2561

* วท 091005
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
อ.ณัฐพล แก้วปนทอง

10.35 - 12.05 น.
* พล 031295
กรีฑา
ผศ.สิทธิศักดิ์ บุญหาญ

วัน เดือน ปี

08.30 น. - 10.30 น.

10.35 น. - 12.05 น.

28 พ.ย 2561

* มศ 021003

* พล 031104

คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

ปันจักสีลัต

อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์ , อ.สุรชัย สาแม

วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

963
หมายเหตุ

13.30 น. - 15.30 น
* มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.ศุทธินี ภูเขาเขียว
13.30 น. - 15.30 น
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

* บธ 131001
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

08.30 น. - 10.30 น.

13.30 น. - 15.30 น

* สศ 071003
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

* บธ 061036

กรรมการคุมสอบ
อ.รพี แหละหลีหมีน
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 60
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1
08.30 น. - 10.30 น.

27 พ.ย. 2561

* บธ 032007
การเงินธุรกิจ
อ.รพี แหละหลีหมีน

วัน เดือน ปี
29 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

967
หมายเหตุ

08.30 น. - 10.30 น.
* บธ 073057
ภาษีอากรธุรกิจ
อ.พนิดา ยอดแก้ว
08.30 น. - 10.30 น.
* วท 112008
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
อ.ณัฐพล แก้วปนทอง
กรรมการคุมสอบ
ผศ.นพดล อาษา
อ.ยะห์ยา สะมะแอ , อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปี 4

13.30 น. –15.30 น.
* มศ 042011
วาทการ
10.35 น. – 12.05 น.
* พล 031309
ว่ายน้า
ดร.สฤษเดช แซมมณี

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี







อ.ยะห์ยา สะมะแอ
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 042011
การตลาดการกีฬา
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 132003
การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน , อ.ทิพย์วดี กิจถาวร

นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 60
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2
08.30 น. - 10.30 น.

27 พ.ย. 2561

* บธ 032007
การเงินธุรกิจ
อ.รพี แหละหลีหมีน

วัน เดือน ปี
29 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

967
หมายเหตุ

08.30 น. - 10.30 น.
* บธ 073057
ภาษีอากรธุรกิจ
อ.พนิดา ยอดแก้ว
08.30 น. - 10.30 น.
* วท 112008
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
อ.ณัฐพล แก้วปนทอง
กรรมการคุมสอบ
ผศ.นพดล อาษา
อ.ยะห์ยา สะมะแอ , อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปี 4

13.30 น. –15.30 น.
* มศ 042011
วาทการ
10.35 น. – 12.05 น.
* พล 031309
ว่ายน้า
ดร.สฤษเดช แซมมณี

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี







อ.ยะห์ยา สะมะแอ
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 042011
การตลาดการกีฬา
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 132003
การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน , อ.ทิพย์วดี กิจถาวร

นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
08.30 น. – 10.00 น.

26 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
28 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

964
หมายเหตุ

* ศท 022020
ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
อ.ยะห์ยา สะมะแอ
08.30 น. – 10.30 น.
บธ 073050
การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
อ.รพี แหละหลีหมีน
08.30 น. – 10.30 น.
บธ 073039
การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา
อ.รพี แหละหลีหมีน , อ.วิโรจน์ เส็นบัตร
กรรมการคุมสอบ
อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์
อ.ศุทธินี ภูเขาเขียว

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

10.05 น. – 11.35 น.

13.30 น. – 15.30 น.

พล 051001
กระบี่กระบอง
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

พล 013016
การจัดการแข่งขันกีฬา
ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์ ขากลิ่น

10.35 – 12.05

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

10.35 น. – 12.05 น.
นก 023016
ปีนผา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

13.30 น. – 15.00 น.
พล 031051
เรือพาย
อ.สุริยัณย์ หัวหิน
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 062031
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

วัน เดือน ปี
27 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
29 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

967
หมายเหตุ

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 003005
การวิจัยทางการจัดการกีฬา
ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน
08.30 น. – 10.30 น.
นศ 054023
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
อ.พนิดา ยอดแก้ว
08.30 น. – 10.30 น.
บธ 004018
สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
อ.รพี แหละหลีหมีน
กรรมการคุมสอบ
ผศ.นพดล อาษา
อ.ยะห์ยา สะมะแอ , อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปี 2

พักกลางวัน

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 58
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4







13.30 น. – 15.30 น.
บธ 113004
การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน
13.30 น. – 15.30 น.
บธ 114007
สัมมนาการจัดการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน , ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน
13.30 น. – 15.00 น.

นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

วัน เดือน ปี
26 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
28 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

965
หมายเหตุ

08.30 น. - 10.00 น.
10.05 น. –12.05 น.
ศท 082007
นก 024010
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ค่ายพักแรม
ผศ.อนงค์ แตงอ่อน
อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ
08.30 น. - 10.30 น.
10.35 น. – 12.05 น.
นก 033002
นก 024052
การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว การออกกาลังกายและการกีฬาเพื่อนันทนาการ
อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
08.30 น. - 10.30 น.
10.05 น. - 12.05 น.
* ทท 014004
การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ
การจัดแสดงนิทรรศการ
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
กรรมการคุมสอบ
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
อ.นูรอา สะมะแอ

เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ







พักกลางวัน

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
13.30 น. –15.30 น.
ทท 023002
การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ
13.30 น. – 15.30 น.
มศ 051010
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
อ.นูรอา สะมะแอ
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 073045
ธุรกิจการบิน
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ

นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รหัส 58
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4

27 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
29 พ.ย. 2561
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2561

ห้องสอบ

966
หมายเหตุ

08.30 น. – 10.30 น.
นก 032003 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นันทนาการและการท่องเที่ยว
ผศ.นพดล อาษา
08.30 น. - 10.30 น.
นก 063001
การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
08.30 น. - 10.30 น.
* ทท 014004
การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ
การจัดแสดงนิทรรศการ
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
กรรมการคุมสอบ
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
อ.พนิดา ยอดแก้ว

เครื่องหมาย * คือรายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับสาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปี 2

10.05 น. –12.05 น.
นก 022020
กิจกรรมอาสาสมัคร
ผศ.นพดล อาษา

13.30 น. –15.30 น.
ทท 012012
การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
อ.พนิดา ยอดแก้ว
13.30 น. – 15.30 น.
มศ 053009 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
นันทนาการและการท่องเที่ยว
อ.นูรอา สะมะแอ
13.30 น. – 15.30 น.

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

* บท 073045
ธุรกิจการบิน
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

