
วัน
     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

9-ม.ีค.-59
8302

อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

หัวหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

พฤหัสบดี องคก์ารและการจดัการ

10-ม.ีค.-59
8203

อ.ชูเกียรติ , อ.สุภา , อ.ดวงกมล

15-ม.ีค.-59
8203

อ.ชูเกียรติ , อ.สุภา , อ.ดวงกมล
8303

อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

พฤหัสบดี การบญัชีชั้นกลาง 2 

17-ม.ีค.-59
8302

อ.ทวีศกัด์ิ , อ.เมธาพร

14-ม.ีค.-59

8303

8205

อ.อภิรัญธ์ , อ.นาถนลิน

                              อ.นภดล , อ.น ้าฝน                          

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

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

พกั
เท

ี่ยง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์

หลกัเศรษฐ์ศาสตร์จุลภาค

ภาษาองักฤษ 2

อังคาร จิตวิทยาทัว่ไป ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

จันทร์

7-ม.ีค.-59

พุธ การบญัชีชั้นกลาง 1



วัน
     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

การใชภ้าษาองักฤษทางธุรกิจ 2

15-ม.ีค.-59
8202

อ.นภดล , อ.น ้าฝน

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

8202
อ.สนัติพงษ ์, อ.วาจิศา

พฤหัสบดี

พฤหัสบดี การบญัชีชั้นสูง 1

10-ม.ีค.-59
8301

อ.ดร.สุพร , อ.ภิริญาภรณ์

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

17-ม.ีค.-59

ศุกร์ การเงินธุรกิจ

18-ม.ีค.-59

พกั
เท

ี่ยง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

จันทร์ การบญัชีเฉพาะกิจการ

7-ม.ีค.-59
8202

อ.ดุสิต , อ.กฤตชญา

พุธ การบญัชีตน้ทุน

16-ม.ีค.-59

หัวหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

8301
อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

อังคาร

ศุกร์ เอเชียอาคเนยศึ์กษา

11-ม.ีค.-59
8305

อ.เกริกวุฒิ , อ.เสาวคนธ์

8305
อ.นภดล , อ.น ้าฝน

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี



วัน
     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

จันทร์ การสอบบญัชี

14-ม.ีค.-59
8302

อ.ปิยะพงศ ์, อ.ดวงพร

อังคาร การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน

15-ม.ีค.-59
8302

อ.ประสาร , อ.อารีรัตน์

8301
อ.ทวิช , อ.สุพชัชา

หัวหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

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

พกั
เท

ี่ยง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

ศุกร์ การงบประมาณยคุใหม่

11-ม.ีค.-59
8301

อ.สนัติ , อ.ชุลี

จันทร์

7-ม.ีค.-59
พฤหัสบดี ภาษีอากรกบัการบญัชี

10-ม.ีค.-59
8305

อ.กงกิจ , อ.พิมพรรณ



วัน
     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

พฤหัสบดี การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี

17-ม.ีค.-59
8301

อ.ศกัรินทร์ , อ.กมลนนัท์

จันทร์ สมัมนาการบญัชี

14-ม.ีค.-59
8302

อ.สนัติพงษ ์, อ.วาจิศา

อังคาร การบญัชีชั้นสูง 2

15-ม.ีค.-59

8305
อ.จีรวฒัน์ , อ.นาตยา

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   
ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…2/2558.... 

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

พกั
เท

ี่ยง

     อาจารย์ผู้ควบคุม      

ห้องสอบ

พุธ การจดัการเชิงกลยทุธ์

9-ม.ีค.-57

8202
อ.อาทิตย ์, อ.มริสา

พฤหัสบดี ภาษีอากรกบัการบญัชี

10-ม.ีค.-59
8305

อ.กงกิจ , อ.พิมพรรณ

ศุกร์ การงบประมาณยคุใหม่

11-ม.ีค.-59
8301

อ.สนัติ , อ.ชุลี



หัวหนา้สาขา..........................................................................................รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ...............................................................................................................


