การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
1. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาให้ผกู้ ากับการสอบตรวจทุกครั้ง หรืออนุโลมให้ใช้ บัตรประจาตัวประชาชน หากไม่มีบัตรประจาตัว
นักศึกษา/ บัตรประจาตัวประชาชน จะเข้าห้องสอบไม่ได้
2. นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย ของนักศึกษา พ .ศ. 2558
3. นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จาเป็นเกี่ยวกับการสอบและไม่อนุญาตให้ยืมสิง่ ของทุกชนิดจากผูเ้ ข้าสอบคนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผูก้ ากับการสอบ
4. ห้ามนักศึกษานาอาวุธ วัตถุอันตราย ตารา บันทึก เอกสาร เครื่องคานวณ เครื่องมือ สือ่ สาร อุปกรณ์หรือสิง่ อื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
5. นักศึกษาจะเข้าห้องสอบได้ตอ่ เมื่อได้รับอนุญาตจากผูก้ ากับการสอบ ในกรณีที่นักศึกษามาสาย เกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง
สอบ
6. ระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อซึง่ กันและกันหรือเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าสอบคนอื่นคัดลอกข้อสอบของตน หรือกระทาการใด ๆ อันเป็น
การรบกวนผูอ้ ื่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
7. ห้ามนักศึกษานาข้อสอบและหรือกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้
8. นักศึกษาสามารถออกจากห้องสอบได้ตอ่ เมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 40 นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้ทาการสอบ และต้องรอจนกว่าผูก้ ากับการสอบ
เก็บกระดาษคาตอบของนักศึกษาเรียบร้อย
9. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ามนักศึกษาทาข้อสอบต่อไปอีก
10. ในกรณีที่ผกู้ ากับการสอบสงสัยว่ามีการทุจริต ผูก้ ากับการสอบมีอานาจตรวจค้นผูเ้ ข้าสอบ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ตารางสอบภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)
วัน - เวลา
สอบ

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

อ. 7 พ.ค. 62
09.00-10.30 น. 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็น
ผูร้ อบรู้

หลัก ตอน น.ศ.
การศึกษา สูตร เรียน (คน)
ปี

อาจารย์
ผู้สอน

ห้อง
สอบ

กรรมการคุมสอบ

วท.บ.61 721 TA
ศศ.บ.60 440

24 อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

DP22 อ.กฤษณ์ นวลจันทร์
อ.ปัทมา กาญจนรักษ์

วท.บ.60 721 TA
ศศ.บ.61 440

20 อ.ธนะวิททย์ เพียรดี
อ.ขวัญใจ ฤทธิห์ มุน
อ.วิทูรย์ คงผล

DP33 อ.นวลรัตน์ ว่องก๊ก
อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว

16 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ

DP34 อ.ธีรเดช รักไทย
อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

5 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

DP22 อ.ชารินี ใจเอื้อ
อ.จริยา เกิดไกรแก้ว

วท.บ.59 721 TA

36 อ.สิรินทิพย์ สุตตาพงศ์

DP31 อ.อินทิรา ไพรัตร์
อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

5072604 โภชนาการสาหรับการประกอบอาหาร วท.บ.60 721 TA

15 อ.ปัทมา กาญจนรักษ์

DP33 อ.เจนจิรา หวังหลี
อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์

5071303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

21 อ.ปัทมา กาญจนรักษ์

DP34 อ.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

2500116 สังคมอารยชน

3571109 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย ศศ.บ.59 440 TA
สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
13.30-15.00 น. 3571520 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสาหรับ ศศ.บ.61 440 TA
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
4552111 ศิลปะงานใบตอง และ
การแกะสลักผัก-ผลไม้

วท.บ.61 721 TA
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วัน - เวลา
สอบ

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

หลัก ตอน น.ศ.
การศึกษา สูตร เรียน (คน)
ปี

อาจารย์
ผู้สอน

ห้อง
สอบ

กรรมการคุมสอบ

15.10-16.40 น. 3572217 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ศศ.บ.60 440 TA

3 อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

DP34 อ.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ
อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

พ. 8 พ.ค. 62
09.00-10.30 น. 3572315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศศ.บ.60 440 TA

3 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

DP22 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
อ.นบ ศรีจันทร์

5071701 ฟิสิกส์การประกอบอาหาร

วท.บ.61 721 TA

21 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว

DP31 อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
อ.ขวัญใจ ฤทธิห์ มุน

5073312 ขนมไทย2 (ขนมไทยพื้นบ้าน
และขนมไทยร่วมสมัย)

วท.บ.59 721 TA

36 อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

DP32 อ.พรพรหม เสียงสอน
อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

วท.บ.60 721 TA
ศศ.บ.61 440

20 อ.พรพรหม เสียงสอน
อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

DP22 อ.วิทูรย์ คงผล
อ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง

ศศ.บ.59 440 TA

16 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

DP31 อ.เทพยุดา เฝือ่ คง
อ.กฤษณ์ นวลจันทร์

วท.บ.60 721 TA

15 อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

DP22 อ.นวลรัตน์ ว่องก๊ก
อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย

5072322 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วท.บ.61 721 TA

21 AJ.Albert Richard Kirsten DP21 อ.ธีรเดช รักไทย
อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

5073317 การจัดการงานบริการอาหาร

วท.บ.59 721 TA

36 อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

DP31 อ.ชารินี ใจเอื้อ
อ.ขวัญใจ ฤทธิห์ มุน

15.10-16.40 น. 3572221 การตลาดและการขายสาหรับ
ธุรกิจนาเที่ยว

ศศ.บ.60 440 TA

4 อ.อินทิรา ไพรัตน์

DP33 อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

3573218 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

ศศ.บ.59 440 TA

16 อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย

DP34 อ.อินทิรา ไพรัตน์
อ.นบ ศรีจันทร์

3573281 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว

ศศ.บ.61 440 TA

5 อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

DP34 อ.ปัทมา กาญจนรักษ์
อ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง

วท.บ.61 721 TA

21 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว

DP22 อ.จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
อ.เทพยุดา เฝือ่ คง

วท.บ.60 721 TA

15 อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์ DP31 อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

10.40-12.10 น. 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

3573216 การวางแผนและการจัดนาเที่ยว

13.30-15.00 น. 5072313 เทคนิคการอบและผลิตเพสตรี้

ศ. 10 พ.ค. 62
09.00-10.30 น. 5071403 ชีวเคมีอาหาร
5072325 อาหารไทยดัง่ เดิม
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วัน - เวลา
สอบ

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

หลัก ตอน น.ศ.
การศึกษา สูตร เรียน (คน)
ปี

อาจารย์
ผู้สอน

ห้อง
สอบ

กรรมการคุมสอบ

5073323 เครือ่ งดืม่ และการบริการลูกค้า

วท.บ.59 721 TA

36 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว
อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อ.สุภาวดี นาคบรรพ์

DP32 อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์
อ.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

10.40-12.10 น. 3571206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สือ่ สารสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

ศศ.บ.61 440 TA

5 อ.วัฒนพล ชุมเพชร

DP33 อ.ธนะวิทย์ เพียรดี
อ.วิทูรย์ คงผล

13.30-15.00 น. 3573904 การสัมมนาการท่องเที่ยว

ศศ.บ.59 440 TA

16 อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

DP22 อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว
อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

วท.บ.61 721 TA

21 อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ DP31 อ.พรพรหม เสียงสอน
อ.สุภาวดี นาคบรรพ์
อ.เจนจิรา หวังหลี

วท.บ.60 721 TA

15 อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ DP32 อ.เทพยุดา เฝือ่ คง
อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

วท.บ.59 721 TA

36 อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์
อ.วัฒนพล ชุมเพชร

5072311 ความรูเ้ กี่ยวกับอาหารและ
การเตรียม
13.30-15.00 น. 5072419 เทคโนโลยีข้าว

5073330 การจัดตกแต่งอาหารเพื่อ
การโฆษณา

หน้า 3/3

DP33 อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย

