
วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

เขียนแบบวิศวกรรม
8302

หวัหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

ภาษาองักฤษ 1 
8305

จันทร์

พฤหัสบดี

24-ธ.ค.-58

เคมีพ้ืนฐาน
8303

อ.ดร อาคม /อ.เมธาพร

8303
อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา / อ.ดวงกมล

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนนัท์

25-ธ.ค.-58
8305 8305

อ.ทวิช / อ.วาจิศา อ.สนัติพงษ ์/ อ.สุพชัชา

ศุกร์ ฟิสิกส์ 1 (ท) ฟิสิกส์ 1 (ป)

อ.สนัติ / อ.ดร.เสาวคนธ์

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา...วศิวกรรมโยธา...  หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...  (ช้ันปีที่ 1)... 4 ปี...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พฤหัสบดี วสัดุวิศวกรรม

17-ธ.ค.-58
8305

อ.ชูเกียรติ / อ.นาถนลิน

คณิตศาสตร์ 1

21-ธ.ค.-58

จันทร์

14-ธ.ค.-58

องัคาร

15-ธ.ค.-58



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หวัหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

พฤหัสบดี การส ารวจ

24-ธ.ค.-58
8205

อ.สนัติพงษ ์/ อ.สุพชัชา

17-ธ.ค.-58

พุธ ชลศาสตร์

23-ธ.ค.-58
8305

อ.ทวีศกัด์ิ / อ.จุฑามาศ

องัคาร ธรณีวิศวกรรม

22-ธ.ค.-58
8301

อ.ศกัรินทร์ / อ.ภิริญาภรณ์

8301
อ.สุธาทิพย ์/ อ.กฤตชญา

จันทร์ ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร

21-ธ.ค.-58
8205

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนนัท์

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา...วศิวกรรมโยธา...  หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...  (ช้ันปีที่ 2)... 4 ปี...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ ความแขง็แรงของวสัดุ

14-ธ.ค.-58
8203

อ.สุธาทิพย ์/ อ.กฤตชญา

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 3



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

อ.อาทิตย ์/ อ.น ้าฝน

ศุกร์ การส ารวจเส้นทาง

18-ธ.ค.-58
8203

อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา / อ.ดวงกมล

หวัหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

วิศวกรรมชลศาสตร์

23-ธ.ค.-58
8205

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 
สาขา...วศิวกรรมโยธา...  หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...  (ช้ันปีที่ 3)... 4 ปี...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็

14-ธ.ค.-58
8205

อ.เกริกวฒิุ / อ.ชุลี

องัคาร การวิเคาระห์โครงสร้าง

15-ธ.ค.-58
8202

พุธ

อ.จีรวฒัน์ / อ.ดวงพร 

องัคาร จริยธรรมส าหรับมนุษย์

22-ธ.ค.-58
8305

อ.กงกิจ / อ.อารีรัตน์

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

การประมาณและวิเคราะห์ราคาก่อสร้าง
8203

อ.เกริกวฒิุ / อ.ชุลี

เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
8303

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

หวัหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภาคใต้

15-ธ.ค.-58
8303

อ.เกริกวฒิุ / อ.ชุลี

พุธ

23-ธ.ค.-58

ศุกร์

25-ธ.ค.-58

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา...วศิวกรรมโยธา...  หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...  (ช้ันปีที่ 3)... 4 ปี...



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หวัหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

ศุกร์

25-ธ.ค.-58

ความแขง็แรงวสัดุ 1
8203

อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร

อ.สนัติพงษ ์/  อ.สุพชัชา

พุธ ชลศาสตร์ 1

23-ธ.ค.-58
8305

อ.ทวีศกัด์ิ / อ.จุฑามาศ

สาขา...วศิวกรรมโยธา...  หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...  (นอกแผน)... ...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ
ศุกร์ การส ารวจเส้นทาง

18-ธ.ค.-58
8203

อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา

จันทร์ อุทกวิทยา แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร

21-ธ.ค.-58
8301 8303

อ.สุธาทิพย ์/ อ.กฤตชญา อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา / อ.ดวงกมล

พฤหัสบดี การส ารวจ

24-ธ.ค.-58
8205

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

หวัหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา...วศิวกรรมโยธา...  หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...  (นอกแผน)... ...

องัคาร การบริหารงานวิศวกรรม

15-ธ.ค.-58
8302

อ.ชูเกียรติ / อ.นาถนลิน

พฤหัสบดี ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร

องัคาร วฒันวิถีแห่งการด ารงชีวิต

22-ธ.ค.-58
8205

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

24-ธ.ค.-58
8301

อ.กงกิจ / อ.อารีรัตน์


