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

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ

จ.30 พ.ย. 63

13.30-15.30 5071702 เคมีวิเคราะห์อาหาร วทบ.62 721 TA 18 อ.ดุษฎี  ทรัพย์บัว DP31 ผู้สอน/สอบนอกตาราง

13.00-14.30 5073346 ขนมไทยด่ังเดิม วทบ.61 721 TA 19 อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธ์ิ WBSC

อ. 1 ธ.ค. 63

9.00-10.30 3574414 การส ารองท่ีน่ังและการจัดจ าหน่ายศศ.บ.60 440 TA 3 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย ห้องสมุด ผู้สอน/สอบนอกตาราง

ต๋ัวเคร่ืองบิน

10.00-11.30 3573903 การวิจัยส าหรับการท่องเท่ียว ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล DP31 ผู้สอน/สอบนอกตาราง

10.40-12.10 3572309 การด าเนินงานและการจัดเล้ียง ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย ห้องสมุด ผู้สอน/สอบนอกตาราง

13.00-14.30 5072326 อาหารไทยร่วมสมัย วทบ.62 721 TA 18 อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์ com WBSC

พ. 2 ธ.ค. 63

09.00-10.30 3573573 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล ห้องสมุด ผู้สอน/สอบนอกตาราง

09.00-10.30 3572214 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวศศ.บ.60 440 TA 3 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรักษ์ DP32 ผู้สอน/สอบนอกตาราง

ของประเทศไทย

09.00-10.30 3572222 หลักการมัคคุเทศก์ฯ ศศ.บ.62 440 TA 3 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรักษ์ DP32 ผู้สอน/สอบนอกตาราง

10.40-12.10 3573266 การท่องเท่ียวย่ังยืน ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรักษ์ DP32 ผู้สอน/สอบนอกตาราง

10.40-12.10 5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอร่ี วทบ.62 721 TA 18 อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี com WBSC

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 (ระบบ AEC)

ช่ือวิชา



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

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 (ระบบ AEC)

ช่ือวิชา

พ. 3 ธ.ค. 63

09.00-10.30 3573218 การขนส่งผู้โดยสารส าหรับฯ ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.มาฆฤกษ์  ชูช่วย ห้องสมุด ผู้สอน/สอบนอกตาราง

ศ. 4 ธ.ค. 63

10.00-11.30 5073357 อาหารหวานยุโรป วทบ.61 721 TA 19 อ.ปัทมา  กาญจนรักษ์ DP31 ผู้สอน/สอบนอกตาราง

อ. 8 ธ.ค. 63

09.00-10.30 น. 1500120 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน วท.บ.63 721 TA 11 อ.ชฎาวรรณ   ศิริจารุกุล Com  Online 

อ.Albert   Kirsten  ควบคุมระบบโดยคุณวิศรุต

10.40-12.10 น. 1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด ศศ.บ.62 440 TA 21 อ.ชฎาวรรณ   ศิริจารุกุล Com  Online 

วท.บ.62 721 อ.Albert   Kirsten  ควบคุมระบบโดยคุณวิศรุต

15.10-16.40 น. 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วท.บ.62 721 TA 21 อ.วิทูรย์  คงผล DP31 กรรมการคุมสอบ
ในชีวิตประจ าวัน ศศ.บ.62 440

5073307 ความปลอดภัยของอาหาร วท.บ.63 721 TA 11 อ.เสาวพรรณ ปาลุวรรณ DP32 กรรมการคุมสอบ

และการสุขาภิบาล

3573264 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.ธนะวิทย์  เพียรดี DP32 กรรมการคุมสอบ

5073344 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ วท.บ.61 721 TA 19 อ.ชฎาวรรณ  ศิริจารุกุล DP33 กรรมการคุมสอบ

ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

3574914 การสัมมนาและประเด็นทางการ ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.ธนะวิทย์  เพียรดี DP33 กรรมการคุมสอบ

ท่องเท่ียว



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

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 (ระบบ AEC)

ช่ือวิชา

พ. 9 ธ.ค. 63

13.30-15.00 5073345 อาหารยุโรป วทบ.61 721 TA 19 อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธ์ิ com WBSC

ควบคุมระบบโดยคุณวิศรุต

5071309 เทคโนโลยีการครัวและความปลอดภัยวท.บ.63 721 TA 11 อ.สาวิตรี  ณุวงศ์ศรี DP32 กรรมการคุมสอบ

ในการปฏิบัติงาน

3573112 การจัดการภาวะวิกฤตส าหรับ ศศ.บ.60 440 TA 3 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ DP31 กรรมการคุมสอบ

การท่องเท่ียว

3573265 ภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว ศศ.บ.61 440 TA 4 อ.ธนะวิทย์  เพียรดี DP31 กรรมการคุมสอบ

3572220 การจัดการธุรกิจน าเท่ียวและตัวแทนศศ.บ.62 440 TA 3 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ DP31 กรรมการคุมสอบ

น าเท่ียว

จ. 14 ธ.ค. 63

09.00-10.30 5071102 คณิตศาสตร์การอาหาร วท.บ.63 721 TA 11 อ.สุภาวดี  นาคบรรพ์ DP31 กรรมการคุมสอบ

09.00-10.30 3573274 การท่องเท่ียวเชิงอาหาร ศศ.บ.62 440 TA 3 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ DP31 กรรมการคุมสอบ

13.30-15.00 5071201 จุลชีววิทยาอาหาร วท.บ.63 721 TA 11 อ.ดุษฎี  ทรัพย์บัว DP32 กรรมการคุมสอบ

15.10-16.40 5074315 สถิติและการวางแผนการทดลอง วท.บ.61 721 TA 19 อ.สุภาวดี  นาคบรรพ์ DP31 กรรมการคุมสอบ

ในการวิจัยด้านอาหาร



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

สอบ วิชา การศึกษา สูตร เรียน (คน) ผู้สอน สอบ

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง)

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 (ระบบ AEC)

ช่ือวิชา

 





ควบคุมระบบโดยคุณวิศรุต

ควบคุมระบบโดยคุณวิศรุต



ควบคุมระบบโดยคุณวิศรุต




