
ครูผู้คุมสอบ 

1. นายไพศาล  สุราแม 
  

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1  สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
 10 กันยายน 

2561 

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 08.30-09.30 

143 

ครูเจษฎา 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 10.00-11.30 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 13.00-14.00 ครูสุจิตรา 

 
อังคาร 

 11 กันยายน 
2561 

2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 08.30-09.30 
143 

ครูฮัสสัน 

2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 10.00-11.00 ครูอภิชาติ 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายช านาญวิทย์  สุขแก้ว 
2. นางสาวสุมีลา  กาเดร์  

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1/1  สาขาวิชา ช่างยนต์  

  
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
 10 กันยายน 

2561 

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 08.30-09.30 

335 

ครูเจษฎา 
2101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 10.00-11.00 ครูมูฮ าหมัด 

พักกลางวัน  
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 13.00-14.00 ครูสุจิตรา 

 
อังคาร 

 11 กันยายน 
2561 

2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์ 08.30-09.30 
335 

ครูอาหามะ 

2101-9001 งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 10.00-11.00 ครูอาหามะ 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายชาคริต  เฉ้ียงเจ้ียน 

2. นายเปาวซี  มูเด็ง  
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1/2  สาขาวิชา ช่างยนต์ 

   
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

2201-1021 กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม 08.30-10.00 

342 

ครูปุณชรัลมิ์ 
2101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 11.00-12.00 ครูมูฮ าหมัด 

พักกลางวัน  
2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์ 13.00-14.30 ครูไพศาล 

 
อังคาร 

11 กันยายน 
2561 

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 08.30-10.00 342 ครูนูรยาน ี

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม 
2. นายสอและ  โต๊ะตียอ   

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 08.30-09.30 

246 

ครูเจษฎา 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 10.00-11.30 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 13.00-14.00 ครูสุจิตรา 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

2001-1021 กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม 08.30-10.00 

246 

ครูปุณชรัลมิ์ 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 10.30-12.00 ครูปุณชรัลมิ์ 

พักกลางวัน  
2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า 13.00-14.00 ครูสุดีมัน 

 
พุธ 

12 กันยายน 
2561 

2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 08.30-09.30 
246 

ครูช านาญวิทย์ 

2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า 10.00-11.00 ครูสุพรรณ 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายสุพรรณ  อินทานุกูล  

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 08.30-09.30 

142 

ครูเจษฎา 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 10.00-11.30 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
2200-1002 การบัญชีเบ้ืองต้น 1 13.00-14.00 ครูปริยากร 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 08.30-10.00 

142 

ครูนูรยาน ี
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 10.30-12.00 ครูจริยา 

พักกลางวัน  
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 13.00-14.30 ครูวิธุณี 

 

พุธ 
12 กันยายน 

2561 

2200-1004 การขายเบื้องต้น 08.30-10.00 

142 

ครูสอบลี 

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 10.00-12.00 ครูรอฮานี 
พักกลางวัน  

2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 13.00-14.30 ครูปุณชรัลมิ์ 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายมูฮ าหมัด  เจ๊ะสนิ  

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 08.30-10.00 

233 

ครูนูรยาน ี
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 10.30-12.00 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13.00-14.30 ครูจริยา 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 15.00-16.30 ครูปุณชรัลมิ์ 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

2105-2123 ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 08.30-09.30 

233 

ครูอับดุลลาเต๊ะ 
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 10.00-11.30 ครูวิธุณี 

พักกลางวัน  
2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ 13.00-14.00 ครูอับดุลลาเต๊ะ 
2000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 14.30-15.30 ครูนูรยาน ี

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ 

2. นายสอบลี  มิตยา  
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชา ช่างยนต์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 08.30-10.00 

141 

ครูนูรยาน ี
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 10.30-12.00 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13.00-14.30 ครูจริยา 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 15.00-16.30 ครูปุณชรัลมิ์ 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 08.30-10.00 

141 

ครูมูฮ าหมัด 
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 10.30-12.00 ครูวิธุณี 

พักกลางวัน  
2100-2009 งานเขียนแบบและอ่านเครื่องกล 13.00-14.30 ครูมูฮ าหมัด 
2000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 15.00-16.00 ครูนูรยาน ี

 

พุธ 
12 กันยายน 

2561 

2101-9002 งานแก๊สรถยนต์ 08.30-09.30 

141 

ครูสถาพร 
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 10.00-11.30 ครูชาญณรงค์ 

พักกลางวัน  
2101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 13.00-14.00 ครูมูฮ าหมัด 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายเจษฎา  วาเจ๊ะ  

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 08.30-10.00 

124 

ครูนูรยาน ี
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 10.30-12.00 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13.00-14.30 ครูจริยา 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 15.00-16.30 ครูปุณชรัลมิ์ 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 08.30-10.00 

124 

ครูพิพัฒน ์
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 10.30-12.00 ครูวิธุณี 

พักกลางวัน  
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 13.00-14.00 ครูสุพรรณ 
2000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 14.30-15.30 ครูนูรยาน ี

 

พุธ 
12 กันยายน 

2561 

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 08.30-09.30 

124 

ครูพิพัฒน ์
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 10.00-11.30 ครูชาญณรงค์ 

พักกลางวัน  
2100-2007 เครื่องท าความเย็น 13.00-14.30 ครูสุดีมัน 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายพิพัฒน์  ยอดพุฒ 

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาวิชา การบัญช ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 
2201-2111 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท 08.30-09.30 334 ครูปริยากร 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายอาหามะ  ดือเร๊ะ 

2. นางสาวโซเฟีย  ปนาแว   
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1/1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนกิส์   
 

 

ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1/2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์   

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 08.30-10.00 

211 

ครูนูรยาน ี
3200-1010 กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม 10.30-12.00 ครูปุณชรัลมิ์ 

พักกลางวัน  
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 13.00-14.00 ครูซับรี 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 08.30-09.30 

211 

ครูอภิชาติ 
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10.00-11.00 ครูเสรี 

พักกลางวัน  
3100-0006 งานช้ินส่วนเครื่องกลท่ัวไป 13.00-14.30 ครูชาญณรงค์ 

 

พุธ 
12 กันยายน 

2561 

3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 08.30-09.30 

211 

ครูอภิชาติ 
3105-0001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 10.00-11.00 ครูฮัสสัน 

พักกลางวัน  
3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 13.00-14.00 ครูอับดุลลาเต๊ะ 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 08.30-10.00 

211 

ครูนูรยาน ี
3200-1010 กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม 10.30-12.00 ครูปุณชรัลมิ์ 

พักกลางวัน  
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 13.00-14.00 ครูซับรี 

 
อังคาร 

11 กันยายน 
2561 

3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 08.30-09.30 
211 

ครูอภิชาติ 

3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10.00-11.00 ครูเสรี 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางจริยา  สุวรรณชาตรี 
2. นายซับรี  บาการาง  

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1/1 สาขาวิชา เทคนิคเคร่ืองกล 

 
 

ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1/2 สาขาวิชา เทคนิคเคร่ืองกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 08.30-10.30 

332 

ครูรอฮานี 
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 11.00-12.00 ครูอาหามะ 

พักกลางวัน  
3100-0003 งานเครื่องมือกลยานยนต์ 13.00-14.30 ครูไพศาล 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

3100-0009 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 08.30-10.00 

332 

ครูชาญณรงค์ 
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10.30-11.30 ครูฮัสสัน 

พักกลางวัน  
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 13.00-14.00 ครูสุจิตรา 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 08.30-10.30 

332 

ครูรอฮานี 
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 11.00-12.00 ครูอาหามะ 

พักกลางวัน  
3100-0003 งานเครื่องมือกลยานยนต์ 13.00-14.30 ครูไพศาล 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางสาวสุจิตรา  มุสิกพันธ์  

2. นายสถาพร  จันทรคีรี  
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

 

ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1/1 สาขาวิชา ไฟฟ้า   

 
 

ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1/2 สาขาวิชา ไฟฟ้า   

 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 08.30-10.00 

131 

ครูนูรยาน ี
3200-1010 กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม 10.30-12.00 ครูปุณชรัลมิ์ 

พักกลางวัน  
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 13.00-14.00 ครูซับรี 
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 14.30-15.30 ครูช านาญวิทย์ 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า 08.30-09.30 

131 

ครูพิพัฒน ์
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 10.00-11.00 ครูพิพัฒน ์

พักกลางวัน  
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 13.00-14.00 ครูสุจิตรา 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 08.30-10.00 

131 

ครูนูรยาน ี
3200-1010 กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม 10.30-12.00 ครูปุณชรัลมิ์ 

พักกลางวัน  
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 13.00-14.00 ครูซับรี 

 
อังคาร 

11 กันยายน 
2561 

3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า 08.30-09.30 
131 

ครูพิพัฒน ์

3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 10.00-11.00 ครูพิพัฒน ์

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายพิพัฒน์  ยอดพุฒ  

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขาวิชา การบัญช ี  
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 08.30-10.00 

334 

ครูนูรยาน ี
3000-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 10.30-11.30 ครูปริยากร 

พักกลางวัน  
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 13.00-14.00 ครูปริยากร 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 08.30-10.00 

334 

ครูปริยากร 
3200-1003 หลักการตลาด 10.30-12.00 ครูโซเฟีย 

พักกลางวัน  

3000-1503 
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

13.00-14.00 ครูโซเฟีย 

 
พุธ 

12 กันยายน 
2561 

3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ 08.30-09.30 
334 

ครูโซเฟีย 

3200-0002 หลักการขาย 10.00-11.30 ครูสอบลี 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นายอภิชาติ  แดบ๊อก 

2. นางสาววิธุณี  โสภโณวงศ์  
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 08.30-10.00 

335 

ครูนูรยาน ี
3000-1402 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 10.30-11.30 ครูนูรยาน ี

พักกลางวัน  
3200-1002 หลักการจัดการ 13.00-14.00 ครูสอบลี 

 

อังคาร 
11 กันยายน 

2561 

3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 08.30-10.00 

335 

ครูปริยากร 
3200-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10.30-12.00 ครูนูรีซัน 

พักกลางวัน  
3204-2003 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 13.00-14.00 ครูเจษฎา 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางสาวนูรีซัน  อาบู 

 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2/1, 2/2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 

 
                      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 
3105-2007 ไมโคคอนโทรลเลอร์ 08.30-09.30 144 ครูอับดุลลาเต๊ะ 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางสาวปริยากร  ไชยชาญยุทธ์ 

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2/1,2/2 สาขาวิชา เทคนิคเคร่ืองกล 

 
                      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 
3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์ 08.30-10.00 346 ครูไพศาล 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางสาวสุจิตรา  มุสิกพันธ์  

2. นายสถาพร  จันทรคีรี 
 

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2/1,2/2 สาขาวิชา ไฟฟ้า 
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

พุธ 
12 กันยายน 

2561 

3104-2003 การส่องสว่าง 08.30-09.30 

131 

ครูช านาญวิทย์ 
3104-2204 การประมาณการระบบไฟฟ้า 10.00-11.00 ครูพิพัฒน ์

พักกลางวัน  
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 13.00-14.00 ครูสุพรรณ 
3104-9009 โรงต้นก าลังไฟฟ้า 14.30-15.30 ครูสุพรรณ 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ครูผู้คุมสอบ 

1. นางสาวนูรยานี  บุกะอะ 

 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชา การบัญชี 
 

                      

วัน รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ ครูผู้สอน 

จันทร์ 
10 กันยายน 

2561 

3000-2007 การบัญชีภาษีอากร 08.30-10.00 

345 

ครูโซเฟีย 
3200-1002 หลักการจัดการ 10.30-12.00 ครูสอบลี 

พักกลางวัน  
3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 13.00-14.00 ครูปริยากร 

 
อังคาร 

11 กันยายน 
2561 

3000-1001 การบริการคุณภาพในองค์การ 08.30-09.30 
345 

ครูโซเฟีย 

3201-2102 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 10.00-11.00 ครูปริยากร 

ครูผู้คุมสอบ 

1. นางปุณชรัลมิ์  บุตรอินพรหม  
2. นายไพศาล  สุราแม  

ครูผู้คุมสอบ 

1.  
2.  



ชย.1/1 08.30-09.30 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 แผนกช่างเชื่อม นางสาวสุจติรา  มุสิกพนัธ์
ชย.1/2 10.00-11.00 2101-2001 งานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน แผนกช่างยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
ชย.1/2 08.30-12.30 2101-2102 งานจกัรยานยนต์ แผนกช่างยนต์ นายสอและ  โต๊ะตียอ
ชย.1/2 13.30-16.30 2000-1601 พลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ หอประชุมส านักงาน นายซับรี  บาการาง

สย.1/1 08.30-12.30 3101-0001  งานจกัรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก แผนกช่างยนต์ นายสอและ  โต๊ะตียอ
สย.1/1 13.00-14.00 3100-0001 งานเทคนิคพืน้ฐาน แผนกช่างเชื่อม นางสาวสุจติรา  มุสิกพนัธ์

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561 สย.1/1,1/2 08.30-11.30 3101-2002 เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ แผนกช่างยนต์ นายสถาพร  จนัทรคีรี

สย.2/1,1/2 08.30-09.30 3101-2105 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์ แผนกช่างยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
สย.2/1,1/2 13.00-16.00 3101-2104 งานไฟฟา้ยานยนต์ แผนกช่างยนต์ นายสถาพร  จนัทรคีรี

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561 ชฟ.1 13.30-16.30 2000-1601 พลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ หอประชุมส านักงาน นายซับรี  บาการาง

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561 ชฟ.2 08.30-09.30 2100-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้ 135 นายสุพรรณ  อินทานุกลู

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561 สฟ.2/1,1/2 10.00-12.00 3104-2007 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 137 นายสุดีมัน  มะแซ

ชอ.1 10.00-11.00 2105-2001 เขียนแบบไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 144 นายซับรี  บาการาง
ชอ.1 13.30-16.30 2000-1601 พลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ หอประชุมส านักงาน นายซับรี  บาการาง

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561 ชอ.2 08.30-09.30 2105-2006 วงจรพลัส์และสวิตชิง 144 นายอภิชาติ  แดบอ๊ก

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561 สอ.1/2 08.30-09.30 3105-1001 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้ 144 นายอภิชาติ  แดบอ๊ก

สอ.2/1,1/2 08.30-09.30 3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 234 นายซับรี  บาการาง

สอ.2/1,1/2 10.00-11.00 3105-2006 เทคนิคเคร่ืองรับส่งวิทยุ 144 นายอภิชาติ  แดบอ๊ก

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ตารางสอบปลายภาค (ภาคปฏิบัติ) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รหัสวิชา รายวิชา ครูผู้สอน

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่1 

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่1 

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่2 

08.30-11.30 
13.30-16.30

3104-0004 การติดต้ังไฟฟา้ในและนอกอาคาร นายช านาญวิทย์  สุขแกว้พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561

ห้องสอบ

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561

ระดับช้ัน

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่2 

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่2 

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่1 

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561

เวลาสอบวัน/เดือน/ปี

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่1 

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่1
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์/ช่างยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้าก าลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สฟ.1/1
ลานปฏิบติัติดต้ัง

หอ้งอาคาร

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่2 

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่1 

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่1 



วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ตารางสอบปลายภาค (ภาคปฏิบัติ) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รหัสวิชา รายวิชา ครูผู้สอนห้องสอบระดับช้ัน เวลาสอบวัน/เดือน/ปี

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561 ชค.1 13.30-14.30 2200-1006 พมิพดี์ดไทยเบื้องต้น หอ้งพมิพดี์ด นางสาวภัสสร  วาแวนิ

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561 ชค.2 15.00-16.00 2200-1007 พมิพดี์ดอังกฤษเบื้องต้น หอ้งพมิพดี์ด นางสาวภัสสร  วาแวนิ

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561 สค.1 08.30-11.30 3204-2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส่ือประสม 232 นางสาวนูรีซัน  อาบู

ศุกร์ 14 กนัยายน 2561 สค.1 08.30-12.30 3200-0010 คอมพวิเตอร์และการบ ารุงรักษา 231 นายเจษฎา  วาเจะ๊

พฤหสับดี 13 กนัยายน 2561 ชบ.3 08.30-09.30 2201-2008 กระบวนการจดัท าบญัชี 241 นางสาวโซเฟยี  ปนาแว

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่1 

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่3 

ระดับช้ัน ปวส. ปีที ่1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

ระดับช้ัน ปวช. ปีที ่2


