
วัน - เวลา รหัส ปี หลัก ตอน น.ศ. อาจารย์ ห้อง

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ
ศ. 6 ธ.ค.62

09.00-10.30 น. 1500120 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน วท.บ.62 721 TA 21 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล DP31

ศศ.บ.62 440 TA Mr.Albert Richarh Kirsten

1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด วท.บ.61 721 TA 25 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล DP32

ศศ.บ.61 440 TA Mr.Albert Richarh Kirsten

3573573 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.ชฎาวรรณ  ศิริจารุกุล DP32

ช่ือวิชา

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
     1. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้ผู้ก ากับการสอบตรวจทุกคร้ัง หรืออนุโลมให้ใช้ บัตรประจ าตัวประชาชน หากไม่มีบัตร

ประจ าตัวนักศึกษา/ บัตรประจ าตัวประชาชน จะเข้าห้องสอบไม่ได้ 

     2. นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกาย ของนักศึกษา พ.ศ. 2558

     3. นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการสอบและไม่อนุญาตให้ยืมส่ิงของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบคนอ่ืน เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากผู้ก ากับการสอบ

     4. ห้ามนักศึกษาน าอาวุธ วัตถุอันตราย ต ารา บันทึก เอกสาร เคร่ืองค านวณ เคร่ืองมือ ส่ือสาร อุปกรณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีสูตรสัญลักษณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

     5. นักศึกษาจะเข้าห้องสอบได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้ก ากับการสอบ ในกรณีท่ีนักศึกษามาสาย เกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

ห้องสอบ

     6. ระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อซ่ึงกันและกันหรือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนคัดลอกข้อสอบของตน หรือกระท าการใด ๆ 

อันเป็นการรบกวนผู้อ่ืนหรือแสดงพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

     7. ห้ามนักศึกษาน าข้อสอบและหรือกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้

     8. นักศึกษาสามารถออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือการสอบผ่านไปแล้ว 40 นาที นับแต่เร่ิมสัญญาณให้ท าการสอบ และต้องรอจนกว่าผู้ก ากับ

การสอบเก็บกระดาษค าตอบของนักศึกษาเรียบร้อย

    9. เม่ือมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ามนักศึกษาท าข้อสอบต่อไปอีก

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ  (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2562 (ระบบ AEC)



วัน - เวลา รหัส ปี หลัก ตอน น.ศ. อาจารย์ ห้อง

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ
ช่ือวิชา

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ  (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2562 (ระบบ AEC)

ศ. 6 ธ.ค.62

10.30-12.10 น. 5073330 การจัดตกแต่งอาหารเพ่ือการโฆษณา วท.บ.60 721 TA 16 อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์ DP33

ผศ.วัฒนพล  ชุมเพชร

13.30-15.00 น. 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วท.บ.61 721 TA 24 ผศ.วัฒนพล ชุมเพชร DP31

ในชีวิตประจ าวัน ศศ.บ.61 440 TA อ.วิทูรย์ คงผล

อ.เจนจิรา หวังหลี

3571123 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ ศศ.บ.62 440 TA 3 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ DP32

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

5073307 ความปลอดภัยของอาหารและ วท.บ.62 721 TA 18 อ.เสาวพรรณ ปาลสุวรรณ DP32

การสุขาภิบาล

3573265 ภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.ธนะวิทย์  เพียรดี DP32

15.10-16.40 น. 5073344 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ วท.บ.60 721 TA 16 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล DP31

ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม Mr.Albert Richarh Kirsten

จ. 9 ธ.ค.62

09.00-10.30 น. 5071201 จุลชีววิทยาอาหาร วท.บ.62 721 TA 18 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว DP31

อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

3573264 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.ธนะวิทย์  เพียรดี DP31

อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ



วัน - เวลา รหัส ปี หลัก ตอน น.ศ. อาจารย์ ห้อง

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ
ช่ือวิชา

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ  (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2562 (ระบบ AEC)

จ. 9 ธ.ค.62

10.40-12.10 น. 3571122 จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรม ศศ.บ.62 440 TA 3 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย DP31

ท่องเท่ียว

3572222 หลักการมัคคุเทศก์และผู้น าเท่ียว ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ DP31

5071702 เคมีวิเคราะห์อาหาร วท.บ.62 721 TA 20 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว DP31

13.30-15.00 น. 5071309 เทคโนโลยีการครัวและความ วท.บ.62 721 TA 18 อ.สาวิตรี  ณุวงศ์ศรี DP33

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

5073346 ขนมไทยด่ังเดิม วท.บ.60 721 TA 15 อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธ์ิ DP34

3573903 การวิจัยส าหรับการท่องเท่ียว ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย DP34

อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

3573274 การท่องเท่ียวเชิงอาหาร ศศ.บ.61 440 TA 3 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ DP34

15.10-16.40 น. 3571207 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและ ศศ.บ.62 440 TA 3 อ.ธนะวิทย์  เพียรดี DP31

การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม

5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอร่ี วท.บ.61 721 TA 20 อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี DP31



วัน - เวลา รหัส ปี หลัก ตอน น.ศ. อาจารย์ ห้อง

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ
ช่ือวิชา

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ  (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2562 (ระบบ AEC)

พ. 11 ธ.ค. 62

09.00-10.30 น. 5071102 คณิตศาสตร์การอาหาร วท.บ.62 721 TA 18 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว DP31

อ.จริยา เกิดไกรแก้ว

5072324 อาหารยุโรป 1 วท.บ.61 721 TA 20 อ.ปัทมา กาญจนรักษ์ DP32

3573266 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ DP32

10.40-12.10 น. 3572220 การจัดการธุรกิจน าเท่ียว ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ DP33

และตัวแทนท่องเท่ียว

3573114 การประชุม นิทรรศการ ศศ.บ.62 440 TA 3 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย DP33

การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัลและ

การท่องเท่ียวกิจกรรมพิเศษ

5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัล วท.บ.60 721 TA 15 อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธ์ิ DP33

ในธุรกิจบริการอาหาร

13.30-15.00 น. 5072326 อาหารไทยร่วมสมัย วท.บ.61 721 TA 20 อ.สิรินทร์ทพิพย์ สุตตาพงศ์ DP32

3573218 การขนส่งผู้โดยสารส าหรับ ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย DP32

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

15.10-16.40 น. 5074315 สถิติการวางแผนทดลองในการ วท.บ.60 721 TA 15 อ.สุภาวดี นาคบรรพ์ DP31

วิจัยด้านอาหาร



วัน - เวลา รหัส ปี หลัก ตอน น.ศ. อาจารย์ ห้อง

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ
ช่ือวิชา

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ  (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2562 (ระบบ AEC)

จ. 16 ธ.ค. 62

09.00-10.30 น. 5073345 อาหารยุโรป 2 วท.บ.60 721 TA 15 อ.ทิพย์พิกา  ธรฤทธ์ DP31


