
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

13-พ.ค.-89

การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา

8201
อ.ดร.เกริกวฒิุ , อ.ดร.เสาวคนธ์

10-พ.ค.-59 8205
อ.นิตยา , อ.สุธาทิพย์

พฤหัสบดี

12-พ.ค.-89

ปฐพีกลศาสตร์

8302
อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

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

19-พ.ค.-59

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 
สาขา ...วศิวกรรมโยธา... หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...ตกค้าง 1/3 (2551-2555) ภาคปกติ 4 ปี 

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พุธ

18-พ.ค.-59

พฤหัสบดี

การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหลก็

8302
อ.ดร.เกริกวฒิุ , อ.ดร.เสาวคนธ์

วิศวกรรมชลศาสตร์

8301
อ.ศกัรินทร์ , อ.กมลนนัท์

วิธีการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรโยธา

8302
อ.ดร.อาคม,อ.จุฑามาศ

องัคาร ทฤษฎีโครงสร้าง



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 สมการเชิงอนุพนัธ์และการประยกุต์

13-พ.ค.-59 8302
อ.ทวิช , อ.สุพชัชา

พฤหัสบดี

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

19-พ.ค.-59

พุธ

18-พ.ค.-59

จันทร์

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

8201
อ.ประสาร,อ.อารีรัตน์

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 
สาขา ...วศิวกรรมโยธา... หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...ตกค้าง 2/3 (2551-2555) ภาคปกติ 4 ปี 

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร

17-พ.ค.-59

ความแขง็แรงของวสัดุ 2 

8205
อ.ปิยะพงศ,์อ.ดวงพร

16-พ.ค.-59 8201
อ.กงกิจ,อ.พิมพรรณ

วิศวกรรมการทาง

อุทกวิทยา

8305
อ.ดร.สุพร,อ.ภิริญาภรณ์



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

สาขา ...วศิวกรรมโยธา... หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...ตกค้าง 3/3 (2551-2555) ภาคปกติ 4 ปี 

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

แคลคูลสั 2 ส าหรับวิศวกร

8203
อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร

พุธ ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร

11-พ.ค.-59 8205
อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

ปฎิบติัการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร

8203
อ.ดุสิต,อ.กฤตชญา

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

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พฤหัสบดี

12-พ.ค.-59



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

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พุธ การทดสอบวสัดุการทาง

11-พ.ค.-59 8301
อ.ศกัรินทร์,อ.กมลนนัท์

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

สาขา ...วศิวกรรมโยธา... หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...(ตกค้าง) 6 (4 ปี)



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
8.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00

ห้องปฏิบติัการคอนกรีตเทคโนโลยี

พฤหัสบดี

19-พ.ค.-59

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

21-พ.ค.-59

พัก
เท

ีย่ง

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

8205
อ.ทวิช

การส ารวจเส้นทาง

อ.ประสาร

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็

8205
อ.ทวิช

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 
สาขา ...วศิวกรรมโยธา... หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...นอกแผนการเรียน ( เยยีวยา  กว. 1/2)

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

ศุกร์

13-พ.ค.-59

อาทิตย์

15-พ.ค.-59

อ.นภดล

เสาร์ วิศวกรรมการทาง

8205
อ.ประสาร

คอนกรีตเทคโนโลยี

อ.ทวิช

วสัดุวิศวกรรม

2203 2203



วนั
     เวลา     

ห้องสอบ
8.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00

ศุกร์

13-พ.ค.-59

ปฏิบติัการทดสอบวสัดุ

อ.ทวิช
เสาร์

21-พ.ค.-59

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

2203
อ.ปิยะพงศ์

ห้องปฏิบติัการทดสอบวสัดุ

ทฤษฎีโครงสร้าง แคลคูลสั 3 ส าหรับวิศวกร

2201 2203
อ.นภดล อ.ชยณัฐ

สมการเชิงอนุพนัธ์และการประยกุต์

2203
อ.นภดล

อาทิตย์

15-พ.ค.-59

ความแขง็แรงของวสัดุ 2

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

พัก
เท

ีย่ง

สาขา ...วศิวกรรมโยธา... หลกัสูตรวชิา…วศิวกรรมโยธา...นอกแผนการเรียน ( เยยีวยา  กว. 2/2)

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ


	หลักสูตรวิศวกรรมโยธา นอกแผน 
	หลักสูตรวิศวกรรมโยธา นอกแผน เยียวยา

