วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560

ชื่อวิชา
ช่วงเช้า

08.30-09.30 60นาที 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
09.40-10.40 60นาที 2000-9201 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
10.50-11.50 60นาที 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
60นาที 2209-2103 นวดแผนไทย เฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
14.10-15.10
60นาที 2700-1001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เฉพาะสาขาการโรงแรม
วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

วันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2560

ชื่อวิชา
ช่วงเช้า

08.30-10.00 90นาที 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
10.10-11.10 60นาที 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น ยกเว้น สาขาการโรงแรม
13.00-14.00 60นาที 2700-1001 ศิลปวัฒนธรรมไทย เฉพาะสาขาการโรงแรม
14.10-15.10 60นาที 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ช่วงเช้า

08.30-09.30 60นาที 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
60นาที 2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ยกเว้น สาขาการโรงแรม
09.40-10.40
60นาที 2700-1003 ศิลปะการให้บริการ เฉพาะสาขาการโรงแรม
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
14.40-16.10 90นาที 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 ยกเว้น สาขาการโรงแรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.2 / ปวส.พ.2 ธุรกิจสถานพยาบาล
วัน

วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-09.30 60นาที 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
09.40-10.40 60นาที 3000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ยกเว้นสาขาการโรงแรม
14.40-15.40 60นาที 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ ยกเว้นสาขาการโรงแรม

วัน
วันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3209-2008 สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิชาเฉพาะสาขา
10.10-11.10 60นาที 3209-2105 นันทนาการเพื่อสุขภาพ วิชาเฉพาะสาขา
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3209-2005 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน วิชาเฉพาะสาขา

วัน

วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
นักศึกษาไม่มีสอบเวลานี้ นักศึกษาเข้าแถวตามปกติ
10.10-11.40 90นาที 3200-1002 หลักการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.2 / ปวส.พ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วัน

วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-09.30 60นาที 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
09.40-10.40 60นาที 3000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ยกเว้นสาขาการโรงแรม
14.40-15.40 60นาที 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ ยกเว้นสาขาการโรงแรม

วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
นักศึกษาไม่มีสอบเวลานี้ นักศึกษาเข้าแถวตามปกติ
10.10-11.40 90นาที 3200-1002 หลักการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.2 / ปวส.พ.2 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
วัน
วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-09.30 60นาที 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
09.40-10.40 60นาที 3000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ยกเว้นสาขาการโรงแรม
14.40-15.40 60นาที 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ ยกเว้นสาขาการโรงแรม

วัน
วันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3212-2133 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ วิชาเฉพาะสาขา
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3212-2134 ภาษาจีน 1 วิชาเฉพาะสาขา

วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
นักศึกษาไม่มีสอบเวลานี้ นักศึกษาเข้าแถวตามปกติ
10.10-11.40 90นาที 3200-1002 หลักการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.2 / ปวส.พ.2 การบัญชี
วัน
วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-09.30 60นาที 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
09.40-10.40 60นาที 3000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ ยกเว้นสาขาการโรงแรม
14.40-15.40 60นาที 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ ยกเว้นสาขาการโรงแรม

วัน
วันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3201-2007 การบัญชีภาษีอากร วิชาเฉพาะสาขา
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3201-2106 การสอบบัญชี วิชาเฉพาะสาขา

วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 วิชาเฉพาะสาขา
10.10-11.40 90นาที 3200-1002 หลักการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.2 / ปวส.พ.2 การโรงแรม
วัน
วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-09.30 60นาที 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
09.40-10.40 60นาที 3000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 3700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ วิชาเฉพาะสาขา

วัน
วันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3701-2003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวช.2 ธุรกิจสถานพยาบาล ปวช.2/1-2/2
วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
10.10-11.10 60นาที 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 2209-2003 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ วิชาเฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
14.40-16.10 90นาที 2209-2002 จิตวิทยาในงานธุรกิจสถานพยาบาล วิชาเฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
10.10-11.40 90นาที 2212-2111 ภาษาอังกฤษในธุรกิจสถานพยาบาล วิชาเฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 2209-2004 การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิชาเฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
14.40-15.40 60นาที 2209-2101 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจสถานพยาบาล วิชาเฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

ช่วงบ่าย
08.30-09.30 60นาที 2201-9001 มนุษยสัมพันธ์ วิชาเฉพาะสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
ระดับ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/3

วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
10.10-11.10 60นาที 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60 นาที 2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น วิชาเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14.10-15.10 60นาที 2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิชาเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

ชื่อวิชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวช.2 ภาษาต่างประเทศ ปวช.2/4
วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

10.10-11.10 60นาที 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 2212-2004 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 วิชาเฉพาะสาขาภาษาต่างประเทศ
14.10-15.10 60นาที 2212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 วิชาเฉพาะสาขาภาษาต่างประเทศ

วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 10.10-11.40 90นาที 2212-2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ วิชาเฉพาะสาขาภาษาต่างประเทศ
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 2212-2118 ภาษาจีน 1 วิชาเฉพาะสาขาภาษาต่างประเทศ
ระดับ ปวช.2 การบัญชี ปวช.2/5
วัน

วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
10.10-11.10 60นาที 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 90นาที 2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น วิชาเฉพาะสาขาการบัญชี
14.10-15.40 90นาที 2201-2001 การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า วิชาเฉพาะสาขาการบัญชี

วัน

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
10.10-11.40 90นาที 2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย วิชาเฉพาะสาขาการบัญชี
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว วิชาเฉพาะสาขาการบัญชี
วัน

วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาที่ใช้ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 2201-2002 การบัญชีหา้ งหุ้นส่วน วิชาเฉพาะสาขาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.1 / ปวส.พ.1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
วัน

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-1206
วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

10.10-11.40 90นาที 3209-2004
ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3000-1001
14.40-16.10 90นาที 3209-2001

วัน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การบริการพยาบาลเบือ้ งต้น วิชาเฉพาะสาขา

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ วิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-9201
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560

10.10-11.40 90นาที 3209-2003
ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 3000-1314
14.10-15.40 90นาที 3209-2101

วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
งานบริการส่วนหน้า วิชาเฉพาะสาขา

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา วิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90 นาที 3000-1101
10.10-11.40 90นาที 3209-2103

ภาษาไทยเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ
อนามัยชุมชน วิชาเฉพาะสาขา

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-0001

หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 1 เฉพาะปวส.พ.1

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.1 / ปวส.พ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วัน
วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-1206

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3000-1001
14.40-15.40 60นาที 3204-2001
วัน

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ วิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-9201
10.10-11.40 90นาที 3204-2003

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วิชาเฉพาะสาขา

ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 3000-1314
วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

วิทยาศาตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90 นาที 3000-1101

ภาษาไทยเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-0001

หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 1 เฉพาะปวส.พ.1

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.1 / ปวส.พ.1 สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
วัน
วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-1206

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3000-1001
14.40-16.10 90นาที 3212-2001
วัน

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 วิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-9201
10.10-11.40 90นาที 3212-2003

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในองค์กรธุรกิจ 1 วิชาเฉพาะสาขา

ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 3000-1314

วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

14.10-15.40 90นาที 3212-2106

วิทยาศาตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว วิชาเฉพาะสาขา ปวส.ธรรมดา

14.10-15.10 60นาที 3200-0012

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะสาขา ปวส.พิเศษ

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90 นาที 3000-1101

ภาษาไทยเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-0001

หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 1 เฉพาะปวส.พ.1

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.1 / ปวส.พ.1 สาขาการบัญชี
วัน
วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-1206

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3000-1001
14.40-15.40 60 นาที 3200-1003
วัน

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
หลักการตลาด วิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-9201
10.10-11.40 90นาที 3201-2001
90นาที 3200-0005

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การบัญชีชั้นกลาง 1 วิชาเฉพาะสาขา ปวส.ธรรมดา
การบัญชีหา้ งหุน้ ส่วน วิชาเฉพาะสาชา ปวส.พิเศษ

ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 3000-1314
วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

วิทยาศาตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90 นาที 3000-1101
10.10-11.40 90นาที 3200-1002

ภาษาไทยเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ
หลักการจัดการ วิชาเฉพาะสาขา

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3200-0001

หลักการบัญชีเบือ้ งต้น 1 เฉพาะปวส.พ.1

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับ ปวส.1 / ปวส.พ.1 สาขาการโรงแรม
วัน
วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-1206

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ช่วงบ่าย
13.00-14.30 90นาที 3000-1001
14.40-15.40 60นาที 3700-1002
วัน

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
หลักการดาเนินการโรงแรม วิชาเฉพาะสาขา
ชือ่ วิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2560 ช่วงเช้า
08.30-10.00 90นาที 3000-9201
10.10-11.10 60นาที 3701-2006

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สนทนาภาษาอังกฤษเพือ่ งานโรงแรม วิชาเฉพาะสาขา

ช่วงบ่าย
13.00-14.00 60นาที 3000-1314
14.10-15.40 90นาที 3700-0001
วัน
วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560

เวลา

เวลาทีใ่ ช้

รหัสวิชา

วิทยาศาตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต
การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว เฉพาะปวส.พ.1 สาขาการโรงแรม
ชือ่ วิชา

ช่วงเช้า
08.30-10.00 90 นาที 3000-1101
10.10-11.40 90นาที 3701-2001

ภาษาไทยเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ
การจัดการส่วนหน้าโรงแรม วิชาเฉพาะสาขา

ตารางคุมสอบ นักเรียนระดับปวช.2 และ นักศึกษาระดับปวส./ปวส.พ.1
ห้องสอบ/วัน

อังคาร 26/9/60

อาจารย์คุมสอบ

พฤหัสบดี 28/9/60

อาจารย์คุมสอบ

ศุกร์ 29/9/60

อาจารย์คุมสอบ

115

ช.2/1 เลขที่ 1-40=37

อ.ศิริวรรณ ไชยกูล

ช.2/1 เลขที่ 1-40=37

อ.ศิริวรรณ ไชยกูล

ช.2/1 เลขที่ 1-40=37

อ.ศิริวรรณ ไชยกูล

117

ส.พ.1/11 เลขที่ 1-26=25

อ.ซัลวาห์ วัฒนะ

ส.พ.1/11 เลขที่ 1-26=25

อ.ซัลวาห์ วัฒนะ

ส.พ.1/11 เลขที่ 1-26=25

อ.ซัลวาห์ วัฒนะ

ส.1/2 เลขที่ 1-9=9

อ.ธานีพงศ์ มณีวงศ์

ส.1/2 เลขที่ 1-9=9

อ.ธานีพงศ์ มณีวงศ์

ส.1/2 เลขที่ 1-9=9

อ.ธานีพงศ์ มณีวงศ์

ส.1/3 เลขที่ 1-4=4
ชมพูนุช

ส.1/3 เลขที่ 1-4=4

ส.1/3 เลขที่ 1-4=4

ช.2/1 เลขที่ 41-48=4

อ.กิตติภพ นาคมณี

ช.2/1 เลขที่ 41-48=4

อ.กิตติภพ นาคมณี

ช.2/1 เลขที่ 41-48=4

อ.กิตติภพ นาคมณี

ช.2/5 เลขที่ 1-11=8

อ.อามีนา จอหวัง

ช.2/5 เลขที่ 1-11=8

อ.อามีนา จอหวัง

ช.2/5 เลขที่ 1-11=8

อ.อามีนา จอหวัง

ส.1/1 เลขที่ 1-9=9

อ.SHAUN

ส.1/1 เลขที่ 1-9=9

อ.SHAUN

ส.1/1 เลขที่ 1-9=9

อ.SHAUN

ส.พ.1/7 เลขที่ 1-48=41

อ.นิตยา สงศรี

ส.พ.1/7 เลขที่ 1-48=41

อ.นิตยา สงศรี

ส.พ.1/7 เลขที่ 1-48=41

อ.นิตยา สงศรี

ส.พ.1/10 เลขที่ 1-51=42

ส.พ.1/10 เลขที่ 1-51=42

ส.พ.1/10 เลขที่ 1-51=42

ส.1/5 เลขที่ 1-1=1

ส.1/5 เลขที่ 1-1=1

ส.1/5 เลขที่ 1-1=1

125

ช.2/2 เลขที่ 1-38=36

อ.อนุชิต มณีสว่าง

ช.2/2 เลขที่ 1-38=36

อ.อนุชิต มณีสว่าง

ช.2/2 เลขที่ 1-38=36

อ.อนุชิต มณีสว่าง

127

ส.1/4 เลขที่ 1-2=2

อ.ดรุณี หล๊ะหมูด

ส.1/4 เลขที่ 1-2=2

อ.ดรุณี หล๊ะหมูด

ส.1/4 เลขที่ 1-2=2

อ.ดรุณี หล๊ะหมูด

ส.พ.1/13 เลขที่ 1-26=21

อ.ศวรรยา โอรามหลง

ส.พ.1/13 เลขที่ 1-26=21

อ.ศวรรยา โอรามหลง

ส.พ.1/13 เลขที่ 1-26=21

อ.ศวรรยา โอรามหลง

ส.พ.1/14 เลขที่ 1-15=14

อ.วีรนุช โสดสลาม

ส.พ.1/14 เลขที่ 1-15=14

อ.วีรนุช โสดสลาม

ส.พ.1/14 เลขที่ 1-15=14

อ.วีรนุช โสดสลาม

ส.พ.1/12 เลขที่ 1-21=19

อ.สาทิตย์ ลาเต๊ะ

ส.พ.1/12 เลขที่ 1-21=19

อ.สาทิตย์ ลาเต๊ะ

ส.พ.1/12 เลขที่ 1-21=19

อ.สาทิตย์ ลาเต๊ะ

134

ส.พ.1/6 เลขที่ 1-48=39

อ.ชญาภัทร ธนเสฐภาคิน ส.พ.1/6 เลขที่ 1-48=39

อ.ชญาภัทร ธนเสฐภาคิน ส.พ.1/6 เลขที่ 1-48=39

อ.ชญาภัทร ธนเสฐภาคิน

135

ส.พ.1/8 เลขที่ 1-46=38

อ.วราภรณ์ อิสสระ

ส.พ.1/8 เลขที่ 1-46=38

อ.วราภรณ์ อิสสระ

ส.พ.1/8 เลขที่ 1-46=38

อ.วราภรณ์ อิสสระ

136

ส.พ.1/9 เลขที่ 1-44=34

อ.สุจิตรา เรืองยิ่ง

ส.พ.1/9 เลขที่ 1-44=34

อ.สุจิตรา เรืองยิ่ง

ส.พ.1/9 เลขที่ 1-44=34

อ.สุจิตรา เรืองยิ่ง

137

ช.2/3 เลขที่ 1-26=24

อ.ปวริศา ณัฐราษฎร์

ช.2/3 เลขที่ 1-26=24

อ.ปวริศา ณัฐราษฎร์

138

ช.2/4 เลขที่ 1-26=25

อ.สิริเชษฐ์ โมกขกุล

ช.2/4 เลขที่ 1-26=25

อ.สิริเชษฐ์ โมกขกุล

133

ตารางคุมสอบ นักเรียนระดับปวช.1 และ นักศึกษาระดับปวส./ปวส.พ.2
ห้องสอบ/วัน

จันทร์ 25/9/60

อาจารย์คุมสอบ

พุธ 27/9/60

อาจารย์คุมสอบ

ศุกร์ 29/9/60

อาจารย์คุมสอบ

115

ช.1/1 เลขที่ 1-39=37

อ.บวร สะเตโช

ช.1/1 เลขที่ 1-39=37

อ.บวร สะเตโช

ช.1/1 เลขที่ 1-39=37 ย้ายไปห้อง 132 เฉพาะวันศุกร์

อ.บวร สะเตโช ห้อง 132

117

ช.1/1 เลขที่ 40-43=4

อ.สุรีย์ สุกระมณี

ช.1/1 เลขที่ 40-43=4

อ.สุรีย์ สุกระมณี

ช.1/1 เลขที่ 40-43=4 ย้ายไปห้อง 137 เฉพาะวันศุกร์

อ.สุรีย์ สุกระมณี ห้อง 137

ส.2/1 เลขที่ 1-33=30
125

ส.2/1 เลขที่ 1-33=30

ส.2/1 เลขที่ 1-33=30 ย้ายไปห้อง 137 เฉพาะวันศุกร์

ช.1/2 เลขที่ 1-18=17

อ.ณัฎฐนี คงทอง

ช.1/2 เลขที่ 1-18=17

อ.ณัฎฐนี คงทอง

ช.1/2 เลขที่ 1-18=17 ย้ายไปห้อง 138 เฉพาะวันศุกร์

อ.ณัฎฐนี คงทอง ห้อง 138

ส.2/2 เลขที่ 1-6=6

อ.พงษ์ทัช จิตวิบูลย์

ส.2/3 เลขที่ 1-4=4

อ.พงษ์ทัช จิตวิบูลย์

ส.2/2 เลขที่ 1-6=6 ย้ายไปห้อง 138 เฉพาะวันศุกร์

อ.พงษ์ทัช จิตวิบูลย์ ห้อง 138

ส.2/3 เลขที่ 1-4=4

อ.WANG

ส.2/4 เลขที่ 1-9=9

อ.WANG

ส.2/3 เลขที่ 1-4=4 ย้ายไปห้อง 138 เฉพาะวันศุกร์

อ.WANG ห้อง 138

ส.2/4 เลขที่ 1-9=9

ส.2/4 เลขที่ 1-9=9 ย้ายไปห้อง 138 เฉพาะวันศุกร์

127

ช.1/3 เลขที่ 1-42=37

อ.ชัยยศ หิรัณยวัลก์

132

ช.1/3 เลขที่ 43-62=18
ส.พ.2/12 เลขที่ 1-14=12

อ.ชัยยศ หิรัณยวัลก์

ช.1/3 เลขที่ 1-42=37 ย้ายไปห้อง 141 เฉพาะวันศุกร์

อ.ชัยยศ หิรัณยวัลก์ ห้อง 141

อ.ดิเรกฤทธิ์ บิลหร่อหีม ช.1/3 เลขที่ 43-62=18

อ.ดิเรกฤทธิ์ บิลหร่อหีม

ช.1/3 เลขที่ 43-62=18 ย้ายไปห้อง 142 เฉพาะวันศุกร์

อ.ดิเรกฤทธิ์ บิลหร่อหีม ห้อง 142

อ.อามีนา พันหวัง

อ.อามีนา พันหวัง

ส.พ.2/12 เลขที่ 1-14=12 ย้ายไปห้อง 142 เฉพาะวันศุกร์ อ.อามีนา พันหวัง ห้อง 142

ส.พ.2/13 เลขที่ 1-7=6

ช.1/3 เลขที่ 1-42=37
ส.พ.2/12 เลขที่ 1-14=12
ส.พ.2/13 เลขที่ 1-7=6
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ส.พ.2/6 เลขที่ 1-39=37

อ.วิริยะ จันไทย

ส.พ.2/6 เลขที่ 1-39=37

อ.วิริยะ จันไทย

ส.พ.2/6 เลขที่ 1-39=37 ย้ายไปห้อง 143 เฉพาะวันศุกร์

อ.วิริยะ จันไทย ห้อง 143
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ช.1/4 คต เลขที่ 1-20=18

อ.นันทยา ศรีสุวรรณ

ช.1/4 คต เลขที่ 1-20=18

อ.นันทยา ศรีสุวรรณ

ช.1/4 คต เลขที่ 1-20=18 ย้ายไปห้อง 144 เฉพาะวันศุกร์

อ.นันทยา ศรีสุวรรณ ห้อง 144

135
136

ช.1/4 บช เลขที่ 1-20=19

ช.1/4 บช เลขที่ 1-20=19

ช.1/4 บช เลขที่ 1-20=19 ย้ายไปห้อง 144 เฉพาะวันศุกร์

ช.1/5 ภต เลขที่ 1-27=27

อ.พงษ์พฒ
ั น์ ฉายศิริพนั ธ์ ช.1/5 ภต เลขที่ 1-27=27

อ.พงษ์พฒ
ั น์ ฉายศิริพนั ธ์ ช.1/5 ภต เลขที่ 1-27=27 ย้ายไปห้อง 145 เฉพาะวันศุกร์

อ.พงษ์พฒ
ั น์ ฉลายศิริพนั ธ์ ห้อง 145

ส.พ.2/9 เลขที่ 45-55=10

อ.รัตนา แก้วสีดา

ส.พ.2/9 เลขที่ 45-55=10

อ.รัตนา แก้วสีดา

ส.พ.2/9 เลขที่ 45-55=10 ย้ายไปห้อง 145 เฉพาะวันศุกร์

อ.รัตนา แก้วสีดา ห้อง 145

ช.1/5 รร. เลขที่ 1-26=22

อ.ญาณทัศน์ ทองคา

ช.1/5 รร. เลขที่ 1-26=22

อ.ญาณทัศน์ ทองคา

ช.1/5 รร. เลขที่ 1-26=22 ย้ายไปห้อง 146 เฉพาะวันศุกร์ อ.ญาณทัศน์ ทองคา ห้อง 146

ส.2/5 เลขที่ 1-1=1

อ.จิรนันท์ สุดใจ

ส.2/5 เลขที่ 1-1=1

อ.จิรนันท์ สุดใจ

ส.พ.2/11 เลขที่ 1-14=13 ย้ายไปห้อง 146 เฉพาะวันศุกร์ อ.จิรนันท์ สุดใจ ห้อง 146

ส.พ.2/11 เลขที่ 1-14=13
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ส.พ.2/11 เลขที่ 1-14=13

ส.พ.2/6 เลขที่ 40-52=12

อ.จีรพร ยีละงู

ส.พ.2/6 เลขที่ 40-52=12

อ.จีรพร ยีละงู

ส.พ.2/6 เลขที่ 40-52=12 ย้ายไปห้อง 147 เฉพาะวันศุกร์

ส.พ.2/7 เลขที่ 39-49=10

อ.ปวริศา ณัฐราษฎร์

ส.พ.2/7 เลขที่ 39-49=10

อ.สิริเชษฐ์ โมกขกุล

ส.พ.2/7 เลขที่ 39-49=10 ย้ายไปห้อง 147 เฉพาะวันศุกร์ น.ส.จิรภัสญ์ ห้อง 147

ส.พ.2/8 เลขที่ 38-52=15
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ส.พ.2/7 เลขที่ 1-38=37

ส.พ.2/8 เลขที่ 38-52=15
อ.ณัฐาภรณ์ บุญยก

ส.พ.2/7 เลขที่ 1-38=37

อ.จีรพร ยีละงู ห้อง 147

ส.พ.2/8 เลขที่ 38-52=15 ย้ายไปห้อง 147 เฉพาะวันศุกร์
อ.ณัฐาภรณ์ บุญยก

ส.พ.2/7 เลขที่ 1-38=37 ย้ายไปห้อง 212 เฉพาะวันศุกร์

อ.ณัฐาภรณ์ บุญยก ห้อง 212

ตารางคุมสอบ นักเรียนระดับปวช.1 และ นักศึกษาระดับปวส./ปวส.พ.2
ห้องสอบ/วัน

จันทร์ 25/9/60

อาจารย์คุมสอบ

พุธ 27/9/60

อาจารย์คุมสอบ

ศุกร์ 29/9/60

อาจารย์คุมสอบ
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ส.พ.2/8 เลขที่ 1-37=37

อ.ธัญชนก ช่วยบุญ

ส.พ.2/8 เลขที่ 1-37=37

อ.ธัญชนก ช่วยบุญ

ส.พ.2/8 เลขที่ 1-37=37 ย้ายไปห้อง 213 เฉพาะวันศุกร์

อ.ธัญชนก ช่วยบุญ ห้อง 213
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ส.พ.2/9 เลขที่ 1-44=37

อ.ปิยวัตร หนูพริก

ส.พ.2/9 เลขที่ 1-46=37

อ.ปิยวัตร หนูพริก

ส.พ.2/9 เลขที่ 1-46=37 ย้ายไปห้อง 214 เฉพาะวันศุกร์

อ.ปิยวัตร หนูพริก ห้อง 214

143

ส.พ.2/10 เลขที่ 1-12=12

น.ส.ปัทมวรรณ

ส.พ.2/10 เลขที่ 1-12=12 ย้ายไปห้อง ชมพูนุช เฉพาะวันศุกร์อ.กิตติภพ นาคมณี ห้องชมพูนุช
อ.อามีนา จอหวัง ห้องชมพูนุช
อ.SHAUN ห้องชมพูนุช
อ.นิตยา สงศรี ห้องชมพูนุช

