
วันสอบ เวลา สอบ รหสัวิชา ชื่อวิชา จ านวน อาจารยผู้์สอน หอ้งสอบ กรรมการก ากับหอ้งสอบ

08.00-10.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 ผศ.ปรีดา  ภมู ี (ประธานกรรมการ)
10.00-12.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 นายวัชระ

12.00-13.30 น. 0102100260 มนษุยสัมพนัธ์และการพฒันาบคุลิกภาพ 1 อ.วรรณกร ฉ.201 นางสาวหทยัรัตน ์(ประธานกรรมการ), 

13.30 -15.30 น. 01024103 ฟสิิกส์ 2 1 ดร.ธเนศ ฉ.201 นายสุรศักด์ิ

08.00-10.00 น. 0811620160 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 1 1 อ.จันทวิรรณ ฉ.201 รศ.พชร  (ประธานกรรมการ),

08.00-10.00 น. 15126304 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย 2 อ.ภมูนิทร์ ฉ.201 นางสาวสิริรักษ์

10.00-12.00 น. 0131200160 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน 1 อ.โอษฐ์สุมา ฉ.201

10.00-12.00 น. 15124101 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 2 อ.ศยมน ฉ.201

12.00-14.00 น. 0811020760 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 ผศ.ธนนิทร์ ฉ.201 นายกฤตวัฏ  (ประธานกรรมการ),  

14.00-16.00 น. 0811300260 การทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศทางทะเลและการอนรัุกษ์ 4 อ.ธรรมจักร ฉ.201 นายสุรินทร์

12.00-14.00 น. 0821220360 การบญัชีชั้นกลาง 2 1 อ.กลัยาณี ฉ.201

14.00-16.00 น. 0821110160 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 อ.วิทยา ฉ.201

08.00-10.00 น. 0821530160 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 1 อ.จิรัชญา ฉ.201 นายภมูนิทร์ (ประธานกรรมการ), 

08.00-10.00 น. 15125301 สัญญาณและระบบส าหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ฉ.201 นางวรรณวิภา

10.00-12.00 น. 0102200960 ชีวิตกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 4 อ.อคัรเดช ฉ.201

12.00-14.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 ผศ.อ านาจ (ประธานกรรมการ) ,

14.00-16.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 นายอาคม

08.00-10.00 น. 01312002 ภาษาองักฤษ 2 1 อ.ปยิะพฒัน์ ฉ.201 นางสาวสุพชัชา (ประธานกรรมการ) ,

09.00-11.00 น. 15111203 อณุหศาสตร์ 1 อ.กติติศักด์ิ ฉ.201 นายนเรศ

12.00-14.00 น. 0811230160 การวางแผนและพฒันาทรัพยากรการทอ่งเที่ยว 4 อ.สุธิรา ฉ.201 นายสิทธิศักด์ิ (ประธานกรรมการ) ,

12.00-14.00 น. 0811120760 การด าเนนิงานและการจัดการครัว 1 อ.วันวิสาข์ ฉ.201 นางสาวอนนัตนจิ

14.00-16.00 น. 0811630460 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในธุรกจิโรงแรมและทอ่งเที่ยว 2 3 อ.วันวิสาข์ ฉ.201

14.00-15.30 น. 0102201160 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 2 อ.อัครเดช,อ.เจตนา ฉ.201

22 ม.ค. 63

23 ม.ค. 63
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ตารางสอบกลางภาค (เฉพาะทับซ้อน) ภาคการศึกษาที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562  ตามค าสั่งที ่ 6  /2563
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ตารางสอบกลางภาค (เฉพาะทับซ้อน) ภาคการศึกษาที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562  ตามค าสั่งที ่ 6  /2563

20 ม.ค. 63 08.00-10.00 น. 0811020560 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมการบริการ 1 ดร.ดุสิตพร ฉ.201 ผศ.รัตนาพร (ประธานกรรมการ) , 

08.00-10.00 น. 15114201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา้ 1 1 อ.วีระศักด์ิ ฉ.201 นายนอุนนัท์

10.00-12.00 น. 0811230860 การจัดการธุรกจิน าเที่ยวและตัวแทนเดินทางทอ่งเที่ยว 1 ดร.ดุสิตพร ฉ.201

10.00-12.00 น. 15115301 ระบบไฟฟา้ก าลัง 1 อ.คณิศร ฉ.201

12.00-14.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 ผศ.นพรัตน ์(ประธานกรรมการ) , 

14.00-16.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 ผศ.พรเทพ

08.00-10.00 น. 0821220460 การบญัชีเฉพาะกจิการ (ก.03) 4 อ.จิรัชญา ฉ.201 ผศ.สุวิทย์ (ประธานกรรมการ),

10.00-12.00 น. 0821430260 การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ก.05) 4 อ.ศุกพชิญาณ์ ฉ.201 ผศ.ฌาณิกา

08.00-09.30 น. 0102100360 จิตวิทยาทั่วไป (ก.09) 1 อ.วรรณกร ฉ.201

09.30-11.30 น. 15112204 อเิล็กทรอนกิส์วิศวกรรม (ก.76) 1 อ.จันทริา ฉ.201

12.00-14.00 น. 0811740260 โครงงานทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว (ก.36)
 2 ผศ.ธนนิทร์ ฉ.201 รศ.สุแพรวพนัธ์ (ประธานกรรมการ), 

14.00-15.00 น. 0102200860 อาเซียนศึกษา (ก.37) 2 อ.อคัรเดช ฉ.201 ผศ.พาสนา

08.00-10.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 ผศ.วีระศักด์ิ (ประธานกรรมการ),

10.00-12.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 ผศ.อมรรัตน์

12.00-14.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 นางสาวศวรรณรัศม์(ประธานกรรมการ), 

14.00-16.00 น. ไมม่นีกัศึกษาแจ้งทบัซ้อน ฉ.201 นางสาวจันทริา
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