วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.1/1 - 1/4 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันพุธ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

รายวิชา
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
งานไฟฟ้ ารถยนต์
พักกลางวัน
งานบารุ งรักษารักษารถยนต์
วัสดุช่างอุตสาหกรรม

รวม/ชม.
1
1
1
1
1
1

วันพฤหัสบดี ที่
26 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
ภาษาไทยพื้นฐาน
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
พักกลางวัน
งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

1
1
1
1
1

ระดับชั้น
ปวช.1/1 ช่างยนต์
ปวช.1/2 ช่างยนต์
ปวช.1/3 ช่างยนต์
ปวช.1/4 ช่างยนต์

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ชาญทอง ใจลังกา
อ.ชาญทอง ใจลังกา
อ.ณัฐวรรธน์ ยิม้ พราย
อ.ณัฐวรรธน์ ยิม้ พราย
อ.กรฤต บุญชนะ
อ.กรฤต บุญชนะ
อ.จรู ญ ด่านป้ อม
อ.จรู ญ ด่านป้ อม

หมายเหตุ

ห้ องสอบ
1108
1207
1210
1211

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.1/5 - 1/9 พาณิชยกรรม
วัน / เดือน / ปี
วันพฤหัสบดี ที่
24 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

รายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
ภาษาไทยพื้นฐาน
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
พักกลางวัน
การขายเบื้องต้น 2
หน้าที่พลเมือง

วันศุกร์ ที่
26 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00-12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
โปรแกรมประมวลผลคา
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พักกลางวัน
อาเซียนศึกษา
การบัญชีเบื้องต้น 2

ระดับชั้น
ปวช.1/5 พาณิ ชยกรรม
ปวช.1/6 พาณิ ชยกรรม
ปวช.1/7 พาณิ ชยกรรม
ปวช.1/8 พาณิ ชยกรรม
ปวช.1/9 พาณิ ชยกรรม

วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2559
คณะกรรมการคุมสอบ
อ.ช่อไม้ เวียงพล
อ.จารุ พร จิตจักร
อ.ธัญญามาศ ศรี อคั ฮาด
อ.ปริ ทตั ภูมิ ลาสนธิ
อ.สุ ธิดา นามี

ห้ องสอบ
3306
3307
3405
3406
3407

รวม/ชม.
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

1
1
1
1
1
3

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
คณะกรรมการคุมสอบ
อ.ช่อไม้ เวียงพล
อ.จารุ พร จิตจักร
อ.ธัญญามาศ ศรี อคั ฮาด
อ.ปริ ทตั ภูมิ ลาสนธิ
อ.สุ ธิดา นามี

ห้ องสอบ
3306
3307
3308
3405
3407

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.2/1-2/4 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30

รายวิชา
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
การขับขี่รถจักรยานยนต์
พักกลางวัน
วิทย์ฯเพื่ออาชีพ

วันอังคาร ที่
23 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

งานระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
งานเครื่ องล่างรถยนต์
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
พักกลางวัน
งานแก๊สรถยนต์

ระดับชั้น
ปวช.2/1 ช่างยนต์
ปวช.2/2 ช่างยนต์
ปวช.2/3 ช่างยนต์
ปวช.2/4 ช่างยนต์

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ชานนท์ กล่าเสื อ
อ.ชานนท์ กล่าเสื อ
อ.ต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์
อ.ต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์
อ.สมัย หย่อนหมื่น
อ.สมัย หย่อนหมื่น
อ.วุฒิชยั ศิริรัตนพงษ์
อ.วุฒิชยั ศิริรัตนพงษ์

รวม/ชม.
1
1.30
1
1
1

หมายเหตุ

1
1
1
1
1

ห้ องสอบ
1108
1207
1210
1211

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.2/5 – 2/6 การบัญชี
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์
2559

เวลา
09.00 - 10.30
10.30 – 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30-14.30

รายวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
หน้าที่พลเมือง
พักกลางวัน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

วันอังคาร ที่
23 กุมภาพันธ์
2559

09.00 - 11.30
11.30-12.30
12.30 - 15.00

การบัญชีบริ ษทั จากัด
พักกลางวัน
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม

วันพฤหัสบดี
09.00-11.00
ที่ 25กุมภาพันธ์ 11.00-12.00
2559
12.00-13.00
13.00-14.00

ระดับชั้น
ปวช.2/5 บัญชี
ปวช.2/6 บัญชี

การจัดแสดงสิ นค้าคงคลัง
พักกลางวัน
วิทย์ฯเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี

รวม/ชม.
1.30
1
1
1
1

หมายเหตุ

2.30
1
2.30

2
1
1
1

คณะกรรมการคุมสอบ
ห้ องสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
อ.กรรณิ กา ชาวสวน
อ.กรรณิ กา ชาวสวน
อ.ศรัญญา แสนศิลา
รวงข้าว
อ.ชัยภัทร ศรี พลพา
อ.ชัยภัทร ศรี พลพา
อ.พรพิศ ภูผาเพชร
รวงข้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.2/7 การขาย
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00

การบริ หารเวลา
หน้าที่พลเมือง
พักกลางวัน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดซื้ อเบื้องต้น

วันอังคาร ที่
23 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 – 12.00
12.00-13.00
13.00-15.30

การโฆษณา
พักกลางวัน
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม

3
1
2.30

วันพฤหัสบดี ที่
25 กุมภาพันธ์2559

09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30

การจัดแสดงสิ นค้า
พักกลางวัน
วิทย์ฯเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
การประชาสัมพันธ์

2
1
1
1
1.30

ระดับชั้น
ปวช.2/7 การขาย

รายวิชา

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ศรัญญา แสนศิลา
อ.พรพิศ ภูผาเพชร
อ.กรรณิ กา นริ นทร์ รักษ์
วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559

รวม/ชม.
1.30
1
1
1
1.30

ห้ องสอบ
3406
3406

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช. 2/8 - 2/9 คอมพิวเตอร์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

รายวิชา
เครื่ อข่ายคอมพิวเตอร์
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
พักกลางวัน
ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

วันอังคาร ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00-10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.00 - 15.30

คอมพิวเตอร์และการบารุ งรักษา
พลังงานงานและสิ่ งแวดล้อม
พักกลางวัน
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม

1
1
1
2.30

วัน พฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์2558

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

องค์ประกอบศิลป์ กับงานคอมฯ
คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจ
พักกลางวัน
วิทย์เพื่ออาชีพ

1
1
1
1

ระดับชั้น
ปวช.2/8 คอมฯ
ปวช.2/9 คอมฯ
ปวช.2/8 คอมฯ
ปวช.2/9 คอมฯ

รวม/ชม.
1
1
1
1

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ห้ องสอบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
อ.กิตติยา ชานนตรี
3405 อ.กิตติยา ชานนตรี
อ.ชูชีพ สมใจ
3407 อ.ชูชีพ สมใจ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
อ.วิชยั เข็มพรหยิบ
3405
อ.ปฐพี ทีปสว่าง
3407

หมายเหตุ

ห้ องสอบ
3405
3407

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.3/1 - 3/4 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

รายวิชา
งานศูนย์บริ การรถยนต์
งานตัวถังรถยนต์
พักกลางวัน
งานสี รถยนต์
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

วันอังคารที่
23 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 14.30

การขับรถยนต์
ภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ปวช.3/1 - 3/4 ช่างยนต์ อ.อัคนี ชามะลิ
อ.อัคนี ชามะลิ
ระดับชั้น

รวม/ชม.
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

1
1
1
2.30

ห้ องสอบ
3303-4

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.3/5- 3/6 การบัญชี
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30-15.30

รายวิชา
กระบวนการจัดทาบัญชี
พักกลางวัน
พิมพ์ดีดอังกฤษ
การใช้โปรแกรมตารางงาน
การบัญชีคอมพิวเตอร์

รวม/ชม.
2.30
1
1
1
1

วันอังคาร ที่
23กุมภาพันธ์ 2559

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00-16.30

ทรัพย์สินทางปัญญา
โปรแกรมนาเสนอข้อมูล
สนทนาภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
มนุษย์สัมพันธ์กบั การทางาน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

1
1
1
1
1
2.30

ระดับชั้น
ปวช.3/5-3/6 การบัญชี

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ราชวดี จาปาศรี
อ.ราชวดี จาปาศรี

ห้ องสอบ
3303-4

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.3/8-3/9 คอมพิวเตอร์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00-15.00

รายวิชา
ปฏิบตั ิการบริ การคอมฯ
ฮาร์ ดแวร์ และยูทิลิต้ ี
เทคโนโลยีสานักงาน
พักกลางวัน
การจัดแสดงสิ นค้าและบริ การ
ระบบเครื อข่ายเบื้องต้น

รวม/ชม.
1
1
1
1
1
1

วันอังคารที่
23กุมภาพันธ์ 2559

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00-16.30

ทรัพย์สินทางปัญญา
โปรแกรมประมวลผลคา
สนทนาภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
มนุษย์สัมพันธ์กบั การทางาน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

1
1
1
1
1
2.30

ระดับชั้น
ปวช.3/8-3/9คอมฯ

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
อ.วิชยั เข็มพรหยิบ
อ.ปฐพี ทีปสว่าง

ห้ องสอบ
3303-4

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวช.3/7 การตลาด
วัน / เดือน / ปี
วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2559

วันพุธ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับชั้น
ปวช.3/7ตลาด

เวลา
09.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30-12.30

รวม/ชม.
1.30
1
1

12.30-13.30
13.30 - 14.30
14.30-15.30

รายวิชา
E-Commerce
การดาเนิ นธุ รกิจขนาดย่อม
กฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคม
พักกลางวัน
ส่ งเสริ มการขาย
การจัดผลิตภัณฑ์

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00-14.00
14.00-16.30

ทรัพย์สินทางปัญญา
การบรรจุภณั ฑ์
สนทนาภาษาอังกฤษ 2
พักกลางวัน
มนุษย์สัมพันธ์กบั การทางาน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

1
1
1
1
1
2.30

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
อ.จักรพรรดิ ศิริประเสริ ฐ อ.จักรพรรดิ ศิริประเสริ ฐ

หมายเหตุ

1
1
1

ห้ องสอบ
3303-4

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/1 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00 เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
11.00 - 12.00 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุ รกิจ
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 ชีวติ และวัฒนธรรม
14.00-15.00 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

ระดับชั้น
ปวส.2/1 ช่างยนต์

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

รายวิชา
ห้องสมุดกับการเรี ยนรู ้
อังกฤษสถานประกอบการ
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
พักกลางวัน
ความแข็งแรงของวัสดุ

งานปรับแต่งเครื่ องยนต์
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
แคลคูลสั
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1
1
1
1
2

หมายเหตุ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
อ.อดุลย์ ทองบัว 3305
อ.อดุลย์ ทองบัว 3305
อ.อดุลย์ ทองบัว 1210

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/2 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.00

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00 เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
11.00 - 12.00 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุ รกิจ
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 ชีวติ และวัฒนธรรม
14.00-15.00 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

ระดับชั้น
ปวส.2/2ช่างยนต์

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

รายวิชา
ห้องสมุดกับการเรี ยนรู ้
อังกฤษสถานประกอบการ
งานซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
พักกลางวัน
งานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะอังกฤษ 2
งานซ่อมเครื่ องยนต์ดีเซล
แคลคูลสั
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
อ.นุกลู ไพรพฤษา 3408
อ.นุกลู ไพรพฤษา 3408
อ.นุกลู ไพรพฤษา 1211

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/3 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00-15.00

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00 เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
11.00 - 12.00 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุ รกิจ
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 ชีวติ และวัฒนธรรม
14.00-15.00 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

ระดับชั้น
ปวส.2/3 ช่างยนต์

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

รายวิชา
ห้องสมุดกับการเรี ยนรู ้
อังกฤษสถานประกอบการ
งานปรับแต่งเครื่ องยนต์
พักกลางวัน
งานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานซ่อมเครื่ องยนต์ดีเซล

ทักษะอังกฤษ2
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
แคลคูลสั
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
อ.ณัฐวรรธน์
3301
อ.ภาวัต
3301
อ.ภาวัต
1108

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/14ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00-15.00

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00 เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
11.00 - 12.00 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุ รกิจ
12.00 - 13.00 พักกลางวัน
13.00 - 14.00 ชีวติ และวัฒนธรรม
14.00-15.00 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

รายวิชา
ห้องสมุดกับการเรี ยนรู ้
อังกฤษสถานประกอบการ
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
พักกลางวัน
งานซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนดีเซล
ทักษะภาษาอังกฤษ 2

งานปรับแต่งเครื่ องยนต์
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
แคลคูลสั
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
ปวส.2/14 ช่างยนต์ อ.ชาญทอง
3302
อ.ปริ ทตั ภูมิ
3302
อ.จรู ญ ด่านป้ อม 3408
ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/5 การตลาด
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00-14.30

รายวิชา
ห้องสมุดกับการเรี ยนรู ้
ทักษะอังกฤษ 2
พักกลางวัน
เทคนิคการนาเสนอ
การบริ หารการจัดซื้ อ

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00 กลยุทธ์การตลาด
11.00 - 12.30 พักกลางวัน
12.30 - 14.00 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.30

มนุษย์สัมพันธ์กบั การทางาน
การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1
1
1
1
1.30

หมายเหตุ

3
1
1.30

1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
ปวส 2/5 การตลาด อ.นิตยา ทาไร่
3306
อ.นิตยา ทาไร่
3306
อ.วันวิสา
3306
ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/8 การตลาด
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00-14.30

รายวิชา

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00 กลยุทธ์การตลาด
11.30 - 12.30 พักกลางวัน
12.30 - 14.00 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

3
1
1.30

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

09.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.30

1
2
2.30

กฎหมายธุ รกิจ
พักกลางวัน
เทคนิคการนาเสนอ
การบริ หารการจัดซื้ อ

โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพ
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1.30
1.30
1
1.30

หมายเหตุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
ปวส.2/8 การตลาด อ.สมบัติ ภูริศรี
3307
อ.สมบัติ ภูริศรี
3307
อ.สมบัติ ภูริศรี
3307
ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/6 คอมพิวเตอร์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00-12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

รายวิชา
ห้องสมุดกับการเรี ยนรู้
ทักษะอังกฤษ 2
พักกลางวัน
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ระบบฐานข้อมูล

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00-14.00

วิเคราะห์และออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พักกลางวัน
อังกฤษสถานประกอบการ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

ระดับชั้น
ปวส 2/6 คอมฯ

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.30

มนุษย์สัมพันธ์กบั การทางาน
พัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

รวม/ชม.
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

1
1
1
1
1
1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
อ.วันวิสา
3308
อ.สมบัติ ภูริศรี
3308
อ.สมบัติ ภูริศรี
3308

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/9 คอมพิวเตอร์
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
รายวิชา
09.00 - 11.00 บัญชีการเงิน
11.00-12.00 พักกลางวัน
11.00 - 12.30 กฎหมายธุ รกิจ

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

วิเคราะห์และออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พักกลางวัน
อังกฤษสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.30

ปฏิบตั ิการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
พัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับชั้น
ปวส 2/9 คอมฯ

รวม/ชม.
3
1
1

หมายเหตุ

1
1
1
1
1
1
1
1
2.30

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
อ.รุ่ งโรจน์
3401
อ.รุ่ งโรจน์
3401
อ.ยุทธพงค์
3401

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.2/7 บัญชี
วัน / เดือน / ปี
วันศุกร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา
09.00 - 11.00
11.00-12.30
12.30- 13.30
13.30-14.30

รายวิชา
การวิเคราะห์รายงานการเงิน
พักกลางวัน
การวางแผนและควบคุมงบประมาณ
ระบบบัญชี

วันจันทร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30-14.30

การบัญชีช้ นั สู ง
พักกลางวัน
อังกฤษสถานประกอบการ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพ

3
1.30
1
1

วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์

09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.30

การบัญชีตน้ ทุน 2
พักกลางวัน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

2
1
2.30

ระดับชั้น
ปวส 2/7 บัญชี

รวม/ชม.
3
1.30
1
1

หมายเหตุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ กรรมการคุมสอบ ห้ องสอบ
อ.ดวงเวียง
3402
อ.ดวงเวียง
3402
อ.กรรณิ กา น.
3402

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.1/5 การบัญชี
วัน / เดือน / ปี

เวลา

วันพุธ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 - 10.00
11.00-12.00

รายวิชา

รวม/ชม.
1
1

11.00 - 12.00
12.00 - 15.00

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
การจัดการทรัพยากรพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม
พักกลางวัน
การบัญชีภาษีอากร

วันพฤหัสบดี ที่
25 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 – 10.00
10.00-11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 14.30

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
พักกลางวัน
การบัญชีช้ นั กลาง 1

1
1
1
2.30

วันศุกร์ ที่
26 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 14.00

บัญชีตน้ ทุน
พักกลางวัน
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี

2
1.30
1.30

หมายเหตุ

1
3

คณะกรรมการคุมสอบ
ห้ องสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปวส.1/5 การบัญชี อ.จันจิรา วีเงิน
อ.จันจิรา วีเงิน
อ.กรรณิ กา นริ นทร์ รักษ์
3301
ระดับชั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.1/6การตลาด
วัน / เดือน / ปี
วันพุธ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2558

วันพฤหัสบดี ที่
25 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00

รวม/ชม.
1
1

11.00 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30-14.30

รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
ทรัพยากรพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
พักกลางวัน
การบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
การจัดการขาย

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
พักกลางวัน
การสื่ อสารการตลาด
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

1
1
1
1.30
1.30

1
1.30
1

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ปวส.1/6 การตลาด อ.ชนัญชิดา ภวันนา
อ.ชนัญชิดา ภวันนา
ระดับชั้น

หมายเหตุ

ห้ องสอบ
3302

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.1/7 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วัน / เดือน / ปี
วันพุธ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา
09.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30

วันพฤหัส ที่
25 กุมภาพันธ์ 2558

ระดับชั้น
ปวส.1/7 คอมฯ

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
การจัดการทรัพยากรพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
พักกลางวัน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

รวม/ชม.
1
1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุ รกิจ
เทคโนโลยีสารสารสนเทศฯ
พักกลางวัน
หลักเศรษฐศาสตร์
ปฏิบตั ิการประกอบเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

1
1
1
1
1

คณะกรรมการคุมสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ห้ อง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
อ.ชาญชัย บุตรแก้ว
3303-4 อ.ชาญชัย บุตรแก้ว

หมายเหตุ

1
1

ห้ องสอบ
3303-4

วิทยาลัยเทคโนโลยีอสี านเหนือ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ระดับ ปวส.1/1 ช่ างยนต์
วัน / เดือน / ปี
วันพุธ ที่
24 กุมภาพันธ์ 2559

วันศุกร์ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับชั้น
ปวส.1/1 ช่างยนต์

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00

รวม/ชม.
1
1

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
การจัดการทรัพยากรพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
มนุษย์สัมพันธ์กบั การทางาน
พักกลางวัน
เทอร์โมไดนามิกส์
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร

09.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 16.00

กลศาสตร์ของไหล
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
พักกลางวัน
กลศาสตร์วศิ วกรรม
งานตรวจวิเคราะห์งานยานยนต์

2
1
1
2
1

หมายเหตุ

1
1
2
1.30

คณะกรรมการคุมสอบ
ห้ องสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
อ.สมัย หย่อนหมื่น ห้ อง3408 อ.สมัย หย่อนหมื่น
1207

