คณะศิลปศาสตร์

ตารางสอบปลายภาค
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 62
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 (จานวนนักศึกษา 30 คน)

วัน เดือน ปี
21 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี
22 เมษายน 2563

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 021004
หลักการบัญชี
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
08.30 น. – 10.30 น.
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.สมภพ มีบุญ
08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
*สศ 071006
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร
13.30 น. – 15.30 น.
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

บธ 041010
หลักการตลาด
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
13.30 น. – 15.00 น.

*วท 051001
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ดร.กฤษดา แก้วยก

ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.นพดล อาษา
ห้อง 962
อ.พรรษมนต์ พิบูลย์พล
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

พล 031030
มวยไทย
อ.ซูฟญาณ นีโกป






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 62
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 (จานวนนักศึกษา 30 คน)

วัน เดือน ปี
21 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี
22 เมษายน 2563

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 021004
หลักการบัญชี
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
08.30 น. – 10.30 น.
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.สมภพ มีบุญ
08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
*สศ 071006
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร
13.30 น. – 15.30 น.
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

บธ 041010
หลักการตลาด
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
13.30 น. – 15.00 น.

*วท 051001
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ดร.กฤษดา แก้วยก

ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ศุภธิดา ดาชู
ห้อง 963
อ.อาบาดี เจ๊ะอาแดร์
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

พล 031030
มวยไทย
อ.ซูฟญาณ นีโกป






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 61
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 (จานวนนักศึกษา 23 คน)

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 072054
กฎหมายธุรกิจ
อ.สายรุ้ง จูวงษ์
08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
วท 112007
ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการกีฬา
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ และ อ.ทิพย์วดี กิจถาวร
13.30 น. – 15.30 น.
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

21 เมษายน 2563

บธ 062031
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
อ.พรรษมนต์ พิบูลย์พล

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.00 น.

22 เมษายน 2563

บธ 132002
การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

พล 031299
เทนนิส
ผศ.ณธพล ทองธนภัทร

ห้องสอบ

กรรมการคุมสอบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สมภพ มีบุญ
ห้อง 964
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

สศ 072008
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
อ.รพี แหละหลีหมีน







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 61
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 (จานวนนักศึกษา 22 คน)

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 072054
กฎหมายธุรกิจ
อ.สายรุ้ง จูวงษ์
08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
วท 112007
ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการกีฬา
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ และ อ.ทิพย์วดี กิจถาวร
13.30 น. – 15.30 น.
พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

21 เมษายน 2563

บธ 062031
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
อ.พรรษมนต์ พิบูลย์พล

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.00 น.

22 เมษายน 2563

บธ 132002
การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

พล 031299
เทนนิส
ผศ.ณธพล ทองธนภัทร

ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์
ห้อง 965
อ.สายรุ้ง จูวงษ์
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

สศ 072008
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
อ.รพี แหละหลีหมีน







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 60
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 (จานวนนักศึกษา 13 คน)

วัน เดือน ปี
21 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี
22 เมษายน 2563

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 133005
การวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา
อ.พรรษมนต์ พิบูลย์พล
08.30 น. – 10.30 น.
บธ 133010
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
อ.สายรุ้ง จูวงษ์
08.30 น. – 10.30 น.

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

13.30 น. – 15.30 น.
บธ 133011
การบริหารจัดการธุรกิจทางการกีฬา
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์
13.30 น. – 15.30 น.
นก 024075
การจัดการค่ายพักแรม
อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ
13.30 น. – 15.00 น.

วงษ์บธ 133008
การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
ห้อง 967
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว, อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

พล 031313
ดานา
อ.คเชษฐ ปุรัษกาญจ์






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 60
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 (จานวนนักศึกษา 17 คน)

วัน เดือน ปี
21 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี
22 เมษายน 2563

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 133005
การวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา
อ.พรรษมนต์ พิบูลย์พล
08.30 น. – 10.30 น.
บธ 133010
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
อ.สายรุ้ง จูวงษ์
08.30 น. – 10.30 น.

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

13.30 น. – 15.30 น.
บธ 133011
การบริหารจัดการธุรกิจทางการกีฬา
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์
13.30 น. – 15.30 น.
นก 024075
การจัดการค่ายพักแรม
ผศ.นพดล อาสา
13.30 น. – 15.00 น.

วงษ์บธ 133008
การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.รพี แหละหลีหมีน
ห้อง 966
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

พล 031313
ดานา
อ.คเชษฐ ปุรัษกาญจ์






นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 รหัส 60
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 (จานวนนักศึกษา 9คน)

วัน เดือน ปี
21 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี
22 เมษายน 2563

08.30 น. – 10.30 น.
บธ 073060
การวิจัยทางธุรกิจสุขภาพ
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว และ อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
08.30 น. – 10.30 น.
10.35 น. – 12.05 น.
วท 073149
หลักชะลอวัย
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว
08.30 น. – 10.30 น.

พล 031314
ปันจักสีลัต
อ.บีลา นาแว

13.30 น. – 15.30 น.
บธ 073058
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
13.30 น. – 15.00 น.
พล 031298
ลีลาศ
ผศ.นพดล อาษา

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2563

บธ 074056
จริยธรรมทางธุรกิจ
อ.รพี แหละหลีหมีน

ห้องสอบ
กรรมการคุมสอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
ห้อง 967
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว, อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ

