
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

ภาษาองักฤษ 1
8303

อ.ทวิช / อ.วาจิศา

การใชเ้ทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ
8203

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
8202

อ.ทวีศกัด์ิ / อ.จุฑามาศ

ระบบปฎิบติัการ
8201

อ.สุธาทิพย ์/ อ.กฤตชญา

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

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

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ จิตวิทยาทัว่ไป

ศุกร์

18-ธ.ค.-58

8305
อ.ปิยะพงศ ์/ อ.นาตยา

องัคาร

22-ธ.ค.-58

พุธ

องัคาร

15-ธ.ค.-58

การบญัชีการเงิน
8202

16-ธ.ค.-58

24-ธ.ค.-58

พฤหัสบดี

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

14-ธ.ค.-58

อ.สนัติ / อ.ดร.เสาวคนธ์



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

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

ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ
8202

อ.กงกิจ /อ.อารีรัตน์

ศุกร์

25-ธ.ค.-58

24-ธ.ค.-58

พฤหัสบดี

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่
8203

อ.เกริกวฒิุ / อ.ชุลี

สนทนาภาษาองักฤษ
8202

อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร

วฒันวิถีแห่งการด ารงชีวิต
8205

อ.ดุสิต / อ. นิตยา22-ธ.ค.-25

จันทร์

องัคาร

8202
อ.เกริกวฒิุ / อ.ชุลี

หลกัเศรษฐศาสตร์ 
8205

อ.ศกัรินทร์ / อ.ภิริญาภรณ์

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

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

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม

14-ธ.ค.-58
8202

อ.สนัติพงษ ์/ อ.สุพชัชา

พุธ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

16-ธ.ค.-58

18-ธ.ค.-58

21-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

องัคาร ซอฟตแ์วร์พฒันาระบบฐานขอ้มูล

8305

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

สาขา.... บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ...  (ช้ันปีที่ 3 )...4 ปี...

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

ศุกร์ กฎหมายธุรกิจ

25-ธ.ค.-58
8303

อ.อาทิตย ์/ อ.น ้าฝน

21-ธ.ค.-58

องัคาร

22-ธ.ค.-58

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

อ.สนัติพงษ ์/ อ.สุพชัชา

อ.ชูเกียรติ / อ.นาถนลิน

อ.กงกิจ / อ.อารีรัตน์

จริยธรรมส าหรับมนุษย์

จันทร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
8302

15-ธ.ค.-58
8302

อ.ประสาร / อ.พิมพรรณ

พุธ การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน

16-ธ.ค.-58
8302



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

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

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

24-ธ.ค.-58

ศุกร์

25-ธ.ค.-58

ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ
8301

อ.กงกิจ / อ.อารีรัตน์

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่
8203

อ.เกริกวฒิุ / อ.ชุลี

8302 8202
อ.สนัติพงษ ์/ อ.สุพชัชา อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร

พฤหัสบดี

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 
สาขา.... บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ...  (ช้ันปีที่ 2 )...เทียบโอน...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร

15-ธ.ค.-58

จันทร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ สนทนาภาษาองักฤษ

21-ธ.ค.-58

ซอฟตแ์วร์พฒันาระบบฐานขอ้มูล
8302

อ.ประสาร / อ.พิมพรรณ


