
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...............................................................................................................

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว
8202

อ.นภดล / อ.มริสา

วฒันวิถีแห่งการด ารงชีวิต

อ.ดุสิต / อ.นิตยา
8205

มนุษยส์มัพนัธ์และการพฒันาบุคลิก
8302

อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา / อ.ดวงกมล

องัคาร

22-ธ.ค.-58

พฤหัสบดี

24-ธ.ค.-58

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนนัท์

จันทร์

21-ธ.ค.-58

ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร
8205

ศุกร์ ศิลปะการให้บริการในอุตสากรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว

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

สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… การโรงแรมและการท่องเที่ยว...  (ช้ันปีที่ 1 )...4 ปี...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พุธ ภาษาองักฤษ 1

16-ธ.ค.-58
8305

อ.ประสาร / อ.พิมพรรณ

พฤหัสบดี

17-ธ.ค.-58

25-ธ.ค.-58
8303

อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร



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

ศุกร์

25-ธ.ค.-58

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

พุธ การด าเนินงานและการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

23-ธ.ค.-58

8203
อ.อาทิตย ์/ อ.น ้าฝน

อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร

หลกัการมคัคุเทกเ์บ้ืองตน้
8303

องัคาร ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1

22-ธ.ค.-58

8202
อ.อาทิตย ์/ อ.น ้าฝน

จันทร์ การด าเนินงานและการจดัการงานบริการส่วนหนา้

21-ธ.ค.-58
8202

อ.จีรวฒัน์ / อ.ดวงพร

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

สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… การโรงแรมและการท่องเที่ยว...  (ช้ันปีที่ 2 )...4 ปี...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื

14-ธ.ค.-58
8201

อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา / อ.ดวงกมล

องัคาร การจดัการธุรกิจในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว

15-ธ.ค.-58

18-ธ.ค.-58
8201

อ.ประสาร / อ.พิมพรรณ

8201
อ.ศกัรินทร์ / อ.ภิริญาภรณ์

ศุกร์ ภูมิศาสตร์และการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว



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

8202
อ.นภดล / อ.มริสา

ศุกร์ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1

25-ธ.ค.-58
8202

อ.สนัติ / อ.ดร.เสาวคนธ์

พฤหัสบดี การตลาดและการท่องเท่ียว

24-ธ.ค.-58
8302

อ.อภิรัญธ์ / อ.สุภา

ศุกร์ ภาษาจีน 1

18-ธ.ค.-58
8301

อ.สนัติ / อ.ดร.เสาวคนธ์

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

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

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ ประวติัศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว

14-ธ.ค.-58
8201

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนนัท์

องัคาร งานสปาในธุรกิจโรงแรม

15-ธ.ค.-58
8202

พฤหัสบดี หลกังานศิลปในธุรกิจโรงแรม

17-ธ.ค.-58

อ.กงกิจ/ อ.อารีรัตน์

พุธ

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน

16-ธ.ค.-58
8302

อ.ชูเกียรติ / อ.นาถนลิน



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

17-ธ.ค.-58
8201

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

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

พฤหัสบดี ภาษาจีน

24-ธ.ค.-58
8203

อ.จีรวฒัน์ / อ.ดวงพร

พุธ การวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว

23-ธ.ค.-58
8202

อ.ประสาร / อ.พิมพรรณ

จันทร์ การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเท่ียว

21-ธ.ค.-58
8301

อ.สุธาทิพย ์/ อ.กฤตชญา

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ การออกแบบอาหารส าหรับงานโรงแรม

14-ธ.ค.-58
8302

อ.สนัติ / อ.ดร.เสาวคนธ์

องัคาร การจดัการดา้นภตัตาคารและจดัเล้ียง

15-ธ.ค.-58
8201

อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร

พฤหัสบดี การท่องเท่ียวเชิงกีฬาฯ

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

สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… การโรงแรมและการท่องเที่ยว...  (ช้ันปีที่ 4 )...4 ปี...


