คณะศิลปศาสตร์

ตารางสอบปลายภาค
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 60
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1
วัน เดือน ปี
23 เมษายน 2562

08.30 น. – 10.30 น.
* วท 072139 สุขภาพองค์รวม
อ.ต่วนโรสนรินทร์ โต๊ะนิแต

10.35 น. – 12.35 น.
พล 002036
กิจกรรมทางกายและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

14.00 น. – 16.00 น.
* สศ 072008 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
อ.รพี แหละหลีหมีน

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

24 เมษายน 2562

บธ 032007 การเงินธุรกิจ
อ.รพี แหละหลีหมีน
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.

25 เมษายน 2562

บธ 073057 ภาษีอากรธุรกิจ
อ.พนิดา ยอดแก้ว

วท 073142 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ห้องสอบ
คณะศิลปศาสตร์
ห้องอัจฉริยะ ชั้น 3

กรรมการคุมสอบ
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
อ.พนิดา ยอดแก้ว

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

พักกลางวัน

13.30 น. – 15.30 น.
บธ 072064 การบริการสาหรับธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ
อ.พนิดา ยอดแก้ว
อ.เสาวภา กิติสาธร

อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 61
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1

22 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
23 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
25 เมษายน 2562
ห้องสอบ
คณะศิลปศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 2

08.30 น. – 10.30 น.
* วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อ.สุภาวดี จอดนาค
08.30 น. – 10.30 น.
* สศ 032012 อาเซียนศึกษา
ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน
08.30 น. – 10.30 น.
* บธ 021004 หลักการบัญชี
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
กรรมการคุมสอบ
ผศ.นพดล อาษา
อ.นูรอา สะมะแอ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาปี 1 ห้อง 2

13.30 น. – 15.30 น.
* มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 041010 หลักการตลาด
อ.พนิดา ยอดแก้ว
13.30 น. – 15.30 น.

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

* มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 61
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2

22 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.
* วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อ.สุภาวดี จอดนาค
08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
* มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์
13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 041010 หลักการตลาด
อ.พนิดา ยอดแก้ว

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

23 เมษายน 2562

* สศ 032012 อาเซียนศึกษา
ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.

25 เมษายน 2562

* บธ 021004 หลักการบัญชี
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์

* มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์

ห้องสอบ
คณะศิลปศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 2

กรรมการคุมสอบ
ผศ.นพดล อาษา
อ.นูรอา สะมะแอ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาปี 1 ห้อง 2







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 60
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2
วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

14.00 น. – 16.00 น.

23 เมษายน 2562

* บธ 072054 กฎหมายธุรกิจ
อ.พนิดา ยอดแก้ว

* สศ 072008 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
อ.รพี แหละหลีหมีน

24 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
25 เมษายน 2562

ห้องสอบ
ห้องอัจฉริยะ ชั้น 2
คณะศิลปศาสตร์

08.30 น. – 10.00 น.
* พล 031316 แอโรบิกดานซ์
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว

10.05 น. – 11.30 น.
* พล 031299 เทนนิส
อ.ณธพล ทองธนภัทร

13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 132002 การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.
* บธ 062031
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
กรรมการคุมสอบ
อ.รพี แหละหลีหมีน
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาปี 2 ห้อง 1

13.30 น. – 15.30 น.
* วท 112007 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 60
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1
วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

14.00 น. – 16.00 น.

23 เมษายน 2562

* บธ 072054 กฎหมายธุรกิจ
อ.พนิดา ยอดแก้ว

* สศ 072008 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
อ.รพี แหละหลีหมีน

24 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
25 เมษายน 2562

ห้องสอบ
คณะศิลปศาสตร์
ห้องอัจฉริยะ ชั้น 2

08.30 น. – 10.00 น.
* พล 031316 แอโรบิกดานซ์
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว

10.05 น. – 11.30 น.
* พล 031299 เทนนิส
อ.ณธพล ทองธนภัทร

13.30 น. – 15.30 น.
* บธ 132002 การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
อ.สุริยัณย์ หัวหิน

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.
* บธ 062031
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์
กรรมการคุมสอบ
อ.รพี แหละหลีหมีน
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ
สอบร่วมกับสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาปี 2 ห้อง 2

13.30 น. – 15.30 น.
* วท 112007 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1

วัน เดือน ปี

08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
นก 024010
ค่ายพักแรม
อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ
13.30 น. – 15.30 น.
พล 003011 สารสนเทศทางการกีฬา
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์
อ.ทิพย์วดี กิจถาวร
13.30 น. – 15.30 น.

25 เมษายน 2562

บธ 033006
การจัดการการเงินและการบัญชี
อ.รพี แหละหลีหมีน

บธ 113002
การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
อ.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

22 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
24 เมษายน 2562

ห้องสอบ
คณะศิลปศาสตร์
ห้อง 4 ชั้น 3

08.30 น. – 10.30 น.
10.35 น. – 12.05 น.
บธ 113003
ศท 023014
การให้การสนับสนุนทางกีฬา
ภาอังกฤษเพื่อการทางาน
ผศ.นพดล อาษา
อ.นูรอา สะมะแอ
08.30 น. – 10.00 น.
10.05 น. – 11.30 น.
นก 023015 ดาน้า
อ.คเชษฐ์ ปุรัชกาญจน์

พล 031019 เทนนิส
อ.ณธพล ทองธนภัทร

กรรมการคุมสอบ
อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รหัส 59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1

22 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
24 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี
25 เมษายน 2562

ห้องสอบ
คณะศิลปศาสตร์
ห้อง 5 ชั้น 3

08.30 น. – 10.30 น.
10.35 น. – 12.05 น.
นก 012009
นก 024023
นันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน
การจัดการแข่งขันแรลลี่
อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ
อ. เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
08.30 น. – 10.00 น.
10.05 น. – 12.05 น.
นก 022012
นก 003001
แอโรบิกดานซ์
สถิติและการวิจับสาหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว
อ. เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
08.30 น. – 10.30 น.

13.30 น. – 15.30 น.
มศ 052011
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
อ.นูรอา สะมะแอ
13.30 น. – 15.30 น.
นก 023006
นันทนาการและการพัฒนาชุมชน
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ
13.30 น. – 15.30 น.

พักกลางวัน

วัน เดือน ปี

บธ 043007
การตลาดสาหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
อ.พนิดา ยอดแก้ว
กรรมการคุมสอบ
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์
อ. เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รายวิชาที่สอบร่วมหลายคณะ

ทท 023004
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ







นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
ทุจริตในการสอบปรับตก
เข้าสอบตรงเวลา
สายเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

