
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-พ.ค.-59 8303
อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

การบญัชีการเงิน

8305
อ.อาทิตย,์อ.มริสา

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

พฤหัสบดี

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

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

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์

16-พ.ค.-59

19-พ.ค.-59

พุธ

18-พ.ค.-59

การจดัการส านกังาน

8303
อ.ดุสิต , อ.กฤตชญา

พฤติกรรมองคก์าร

8303
อ.อาทิตย ์, อ.มริสา

ศุกร์ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

13-พ.ค.-59 8303
อ.นิตยา , อ.สุธาทิพย์

กฎหมายธุรกิจ

8201
อ.ดุสิต , อ.กฤตชญา

องัคาร จิตวิทยาทัว่ไป



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

17-พ.ค.-59

การเงินธุรกิจ

8205
อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร

ภาษาองักฤษ 2

8205

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

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

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

การจดัการทรัพยากรมนุษย์

8202
อ.สนัติพงษ,์อ.วาจิศา

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

พุธ

18-พ.ค.-59

ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทางการจดัการ

8201
อ.ดร.อาคม , อ.จุฑามาศ

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์

16-พ.ค.-59

ศุกร์

13-พ.ค.-59

                              อ .นภดล , อ.น ้าฝน                          

องัคาร การผลิตเอกสารส านกังาน

10-พ.ค.-59 8301
อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

พฤหัสบดี สถิติธุรกิจ



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

ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาบนัเทิง

8301
อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

อ.ดร.เกริกวฒิุ , อ.ดร.เสาวคนธ์

8303
อ.กงกิจ , อ.พิมพรรณ

พุธ

18-พ.ค.-59

องัคาร

17-พ.ค.-59
พัก

เท
ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์

16-พ.ค.-59

ศุกร์

13-พ.ค.-59

พฤหัสบดี

19-พ.ค.-59

การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

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

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

8201
อ.สนัติ,อ.ชุลี

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

8303
อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

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

พฤหัสบดี การพฒันาบุคลิกภาพทางธุรกิจ

12-พ.ค.-59 8205
                              อ .นภดล , อ.น ้าฝน                          

เอเชียอาคเนยศึ์กษา

8305

องัคาร การฟังและการพูดภาษาองักฤษธุรกิจ

10-พ.ค.-59 8302
อ.กงกิจ , อ.พิมพรรณ

การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน



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

พุธ ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาบนัเทิง

18-พ.ค.-59
8301

อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

พฤหัสบดี พฤติกรรมองคก์าร

19-พ.ค.-59 8303
อ.อาทิตย ์, อ.มริสา

ศุกร์ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

13-พ.ค.-59
8303

อ.นิตยา , อ.สุธาทิพย์
องัคาร การเป็นผูป้ระกอบการใหม่

17-พ.ค.-59
8301

อ.ดร.สุพร , อ.ภิริญาภรณ์

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

สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… การจัดการ...  (ช้ันปีที่ 1 )...เทียบโอน...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร สนทนาภาษาองักฤษ

10-พ.ค.-59
8203

อ.นภดล , อ.น ้าฝน

พุธ การจดัการสมยัใหม่

11-พ.ค.-59
8301

อ.ประสาร , อ.อารีรัตน์

พฤหัสบดี การพฒันาบุคลิกภาพทางธุรกิจ

12-พ.ค.-59
8205

อ.นภดล , อ.น ้าฝน



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

18-พ.ค.-59 8202
อ.อภิรัญธ์,อ.นาถนลิน

พฤหัสบดี การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

19-พ.ค.-59 8202
อ.สนัติ,อ.ชุลี

อ.สนัติพงษ,์อ.วาจิศา

องัคาร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

17-พ.ค.-59 8303
อ.กงกิจ , อ.พิมพรรณ

พุธ การจดัการเชิงกลยทุธ์

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

สาขา ...บริหารธุรกจิ... หลกัสูตรวชิา… การจัดการ..  (ช้ันปีที่ 2 )...เทียบโอน...

พัก
เท

ีย่ง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

องัคาร การจดัการโครงการ

10-พ.ค.-59 8302
อ.กงกิจ , อ.พิมพรรณ

พุธ ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร

11-พ.ค.-59 8305
อ.ดร.อาคม , อ.จุฑามาศ

ศุกร์ การจดัการทรัพยากรมนุษย์

13-พ.ค.-59 8202


