
 
 

                                                        คณะศิลปศาสตร์  

       ตารางสอบปลายภาค             
      ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 รหัส 60 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่  1   ห้อง  1 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

13.30 น. – 15.30 น. 
17  เมษายน 2561 

 
* บธ 021004 หลักการบัญชี 

อ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 
* มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

18  เมษายน 2561 
มศ 122002 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์ 
* สศ 032012 อาเซียนศึกษา 

อ.ยะห์ยา สะมะแอ 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

19  เมษายน 2561 
* ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

อ.สุภาวดี จอดนาค 
* บธ 041001 หลักการตลาด 

อ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

20  เมษายน 2561 - - 

 

ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

962 
อ.รพี แหละหลีหมีน 
อ.สุรสิทธิ์ เกษมุล 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ 
      

 

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 รหัส 60 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่  1   ห้อง  2 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

13.30 น. – 15.30 น. 
17  เมษายน 2561 

 
* บธ 021004 หลักการบัญชี 

อ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 
* มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

18  เมษายน 2561 
มศ 122002 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์ 
* สศ 032012 อาเซียนศึกษา 

อ.ยะห์ยา สะมะแอ 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

19  เมษายน 2561 
* ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

อ.สุภาวดี จอดนาค 
* บธ 041001 หลักการตลาด 

อ.พนิดา ยอดแก้ว 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

20  เมษายน 2561 - - 

 

ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

963 
ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน 
อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ 
     
 

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 รหัส  59 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการกีฬา  ชั้นปีที่ 2   ห้อง 1 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

13.30 น. – 15.30 น. 
17  เมษายน 2561 

 
บธ 072038 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา 

ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน 
พล 012001 การวางแผนและการพัฒนากีฬา 

อ.สุริยัณย์ หัวหิน 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

18  เมษายน 2561 
* ศท 012010 วาทการ 

อ.ศุทธินี ภูเขาเขียว 
บธ 072004 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

19  เมษายน 2561 
ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

อ.รพี แหละหลีหมีน 
มศ 052020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

อ.สุรสิทธ์ เกษมุล 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

20  เมษายน 2561 
ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป 

อ.พนิดา ยอดแก้ว 
- 

 
ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

964 
อ.ศศิพัชร์ เอ่ียวเจริญ 
อ.ศุทธินี ภูเขาเขียว 
นางเสาวภา กิติสาธร  

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ 
      

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รหัส  58 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการกีฬา  ชั้นปีที่ 3   ห้อง 1 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.00 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

13.30 น. – 15.30 น. 
17  เมษายน 2561 

 
พล 081019 เทนนิส 

อ.ปรีชา จันทรประดิษฐ์ และ อ.ณธพล ทองธนภัทร 
นก 024010 ค่ายพักแรม 

อ.ศศิพัชร์ เอ่ียวเจริญ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

18  เมษายน 2561 
บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 

อ.สุริยัณย์ หัวหิน 
นศ 003011 สารสนเทศทางการกีฬา 

ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.00 น.  

19  เมษายน 2561 
บธ 033006 การจัดการการเงินและบัญชี 

อ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 
* ศท 023014 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 

อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 

 

 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.00 น. 

20  เมษายน 2561 
บธ 113002 การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 

อ.รพี แหละหลีหมีน 
นก 023015 ด าน้ า 

อ.คเชษฐ ปุรัชกาญจน์ 

 
ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

965 
อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์ 
อ.ยะห์ยา สะมะแอ 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ 
      

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รหัส 60 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

13.30 น. – 15.30 น. 
17  เมษายน 2561 

 
วท 073141 การนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 

อ.เสาวภา กิติสาธร 
* มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

18  เมษายน 2561 
บธ 062038 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 

อ.พนิดา ยอดแก้ว 
บธ 053051 ภาษาอังกฤษส าหรับงานธุรกิจบริการสุขภาพ 

อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

19  เมษายน 2561 
* ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

อ.สุภาวดี จอดนาค 
* บธ 041001 หลักการตลาด 

อ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

20  เมษายน 2561 
* สศ 071003 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 

อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 
 

 
 

ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

966 
อ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 
อ.พนิดา ยอดแก้ว 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ 
     

 

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 

  



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รหัส 59 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.00 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

                           13.30 น. – 15.00 น. 

17  เมษายน 2561 
        * ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
                               อ.วนิัย แก้วน้อย 

* มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

18  เมษายน 2561 
ทท 013003 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

อ.ศศิพัชร์ เอ่ียวเจริญ 
* ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพัฒนาตน 

อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

19  เมษายน 2561 
ทท 021003 มัคคุเทศก์ 
อ.ศศิพัชร์ เอ่ียวเจริญ 

นก 024007 เทคนิคการเป็นผู้น านันทนาการ 
ผศ.นพดล อาษา 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

20  เมษายน 2561 
บธ 072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ 

อ.พนิดา ยอดแก้ว 
นก 042001 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับนนัทนาการและการท่องเที่ยว 

อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 
 

ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

967 
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 
นางสาวภัทราณี รัตนมณี 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ 
 นักศึกษาสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยวชั้นปี 2 สอบร่วมกับชั้นปี 3 

 

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 
 



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รหัส 58 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   

พัก
กล

าง
วัน

 

                           13.30 น. – 15.00 น. 

17  เมษายน 2561 
นก 012009 นันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชน 

อ.ศศิพัชร์ เอ่ียวเจริญ 

นก 024052 การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือนันทนาการ 
                  อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.00 น. 

18  เมษายน 2561 
นก 003001 สถิติและการวิจัยส าหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 

อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 
นก 024003 การจัดการแข่งขันแรลลี่ 

อ.ศศิพัชร์ เอ่ียวเจริญ 
วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

19  เมษายน 2561 
บธ 043007 การตลาดส าหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 

อ.พนิดา ยอดแก้ว 
นก 023006 นันทนาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 10.30 น.   13.30 น. – 15.30 น. 

20  เมษายน 2561 
ทท 023004 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 
มศ 051011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 

อ.สุรสิทธิ์ เกษมุล 
 
 

ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

967 
อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 
อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 
นางสาวภัทราณี รัตนมณี 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย * คือรายวิชาท่ีสอบร่วมหลายคณะ     
  นักศึกษาสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยวชั้นปี 3 สอบร่วมกับชั้นปี 2 

 นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

 แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษากอ่นเข้าห้องสอบ 

 ทุจริตในการสอบปรับตก 

 เข้าสอบตรงเวลา 

 สายเกิน 15 นาทีหมดสิทธิ์สอบ 
 


