
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

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

8303
อ.ทวิช , อ.สุพชัชา

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

องัคาร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

10-พ.ค.-59 8202
อ.ดุสิต , อ.กฤตชญา

พฤหัสบดี องคก์ารและการจดัการ

12-พ.ค.-59 8203
อ.ชูเกียรติ , อ.สุภา , อ.ดวงกมล

พุธ

11-พ.ค.-59

คณิตศาสตร์ทัว่ไป

8203
อ.ปียะพงศ ์, ดวงพร

8205
                              อ .นภดล , อ.น ้าฝน                          

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

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

พัก
เท
ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์

16-พ.ค.-59

พุธ

18-พ.ค.-59

พฤหัสบดี

19-พ.ค.-59

องัคาร การเงินธุรกิจ

17-พ.ค.-59 8205
อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร

หลกัการตลาด

8303
อ.นภดล,อ.น ้าฝน

ภาษาองักฤษ 2



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

ระบบสารสนเทศในองคก์ร

8202
อ.กงกิจ,อ.พิมพรรณ

พุธ

18-พ.ค.-59

พฤหัสบดี สถิติธุรกิจ

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

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

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

จันทร์

12-พ.ค.-59 8202
อ.ดร.เกริกวฒิุ , อ.ดร.เสาวคนธ์

ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร

8305
อ.ดร.อาคม , อ.จุฑามาศ

19-พ.ค.-59 8301
อ.จีรวฒัน์,อ.นาตยา

เอเชียอาคเนยศึ์กษา

พฤหัสบดี

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

พัก
เท
ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พุธ

11-พ.ค.-59

องัคาร

17-พ.ค.-59

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

8203
อ.ชูเกียรติ , อ.สุภา , อ.ดวงกมล

ศุกร์

13-พ.ค.-59 8305
อ.ดร.เกริกวฒิุ , อ.เสาวคนธ์

อ.ทวีศกัด์ิ , อ.เมธาพร

ระบบจดัการฐานขอ้มูล

16-พ.ค.-59 8301

การเขียนโปรแกรมแบบเวบ็ไดนามิค



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

10-พ.ค.-59

ศุกร์ กฎหมายธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์

13-พ.ค.-59 8301
อ.ดร.อาคม , อ.จุฑามาศ

ภาษาจาวา

8302
อ.ทวิช,อ.สุพชัชา

19-พ.ค.-59 อ.ประสาร , อ.อารีรัตน์

วฒันธรรมและขนบประเพณีภาคใต้

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

พุธ

18-พ.ค.-59

คอมพิวเตอร์กราฟิก

8203
อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร

8201

อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร

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

16-พ.ค.-59

การภาษีอากรจันทร์

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

พัก
เท
ีย่ง

พฤหัสบดี

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

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

การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ

8301
อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… ระบบสนเทศทางธุรกจิ..  (ช้ันปีที่ 4 )...4 ปี... (ส าหรับผู้เลอืก  ฝึกงานด้านสารสนเทศ)

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

การคน้คืนสารสนเทศ

8303
อ.นภดล , อ.น ้าฝน

พุธ

11-พ.ค.-59

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ

8202
อ.ชูเกียรติ , อ.สุภา , อ.ดวงกมล

พัก
เท
ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร

10-พ.ค.-59 8202
อ.นภดล , อ.น ้าฝน

ระบบอินเตอร์เน็ต-อินทราเน็ตและเครือข่ายไร้สาย

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

องัคาร

17-พ.ค.-59

จันทร์

16-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

พุธ

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

ตารางสอบ ....ปลายภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 
สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… ระบบสนเทศทางธุรกจิ..  (ช้ันปีที่ 4 )...4 ปี... (ส าหรับผู้เลอืก  สหกจิศึกษาด้านสารสนเทศ)

11-พ.ค.-59 อ.นภดล , อ.น ้าฝน

ระบบอินเตอร์เน็ต-อินทราเน็ตและเครือข่ายไร้สาย

8202
อ.นภดล , อ.น ้าฝน

การคน้คืนสารสนเทศ

8303

8202
อ.ชูเกียรติ , อ.สุภา , อ.ดวงกมล

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ

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

องัคาร

17-พ.ค.-59

การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ

8301
อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

พัก
เท
ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร

จันทร์

16-พ.ค.-59

10-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...............................................................................................................

8301
อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

พฤหัส การเขียนโปรแกรมแบบเวบ็ไดนามิค

19-พ.ค.-59 8301
อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   

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

พัก
เท
ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พุธ การสร้างส่ือผสม

11-พ.ค.-59 8202
อ.ประสาร , อ.อารีรัตน์

ศุกร์ กฎหมายธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์

13-พ.ค.-59 8301
อ.ดร.อาคม , อ.จุฑามาศ

องัคาร การเงินธุรกิจ การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ

17-พ.ค.-59 8205


