
ว.ด.ป. 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

จันทร์

    อังคาร

พุธ Self Study พกั

พฤหัสบดี Self Study

ศุกร์ Self Study พกั

เสาร์ พกั

อาทิตย์

หมายเหตุ :    วนัพธุท่ี  23  สิงหาคม 2560   พิธีมอบหมวกพยบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ปีการศึกษา 2560 (รุ่น 11)
วนัหยดุ  :   13 ตุลาคม 2560 วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9   
วนัหยดุ  :   23 ตุลาคม 2560 วนัปิยะมหาราช           24 - 28  ตุลาคม  2560  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  รัชกาลท่ี 9   

400 108   คณิตศาสตร์และสถิติ ในชีวติประจ าวนั  

3(3-0-6)      ผศ.สุกิจจา จันทะชุม...ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ พกั

พกั

วนัหยุดประจ าสัปดาห์

คณะพยาบาลศาสตร์   วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีที่ 1    รหัส 60     จ านวน  100  คน   อาจารย์ประจ าช้ัน   อ.อภญิญา  , อ.มณฑิรา  , อ.วสันต์ชาย , อ.จิรวรรณ

ประจ าภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560     ระหว่างวนัที่  4  กันยายน  2560   ถึงวนัที่  17  ธันวาคม  25560  (15  สัปดาห์ รวมสอบกลางภาคเรียน)
สอบกลางภาควนัที่  7 - 15 ตุลาคม  25560 (ตามตารางสอบวทิยาลัย)            สอบปลายภาควนัที่    18 - 31 ธันวาคม  25560 (นอกตารา งสอบวทิยาลัย)

วนัหยุดประจ าสัปดาห์

400 191  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    1(0-2-1)

  อ.อัญชลี  สุวรรณมาโจ   ..โรงยมิเอนกประสงค์..

400 147 ชีววทิยาและวทิยาการส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6)

อ.ววิศิน์  ตั้งบริบูรณ์รัตน์       ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

601 101 กายวภิาคศาสตร์    2(1-2-3)
3 ชม. X 10 สป. =  30  ชม. (ทฤษฎี + ทดลอง)
อ.ภาควิชากายวิภาคฯ มข.  หอ้ง 1501 

400 141 ภาษาองักฤษ  1 3(2-2-5)
SEC  II (เลขที ่51-100) อ.ววิศิน์  ตั้งบริบูรณ์รัตน์    หอ้ง 1305

601 101 กายวภิาคศาสตร์    2(1-2-3)
3 ชม. X 10 สป. =  30  ชม. (ทดลอง)

อ.ภาควิชากายวิภาคฯ มข.  หอ้ง 1501

400 135 ภาษาไทยทางวชิาการ 3(2-2-5)

อ.ประเณจตรี + อ.ณิญา   หอ้ง 1502    

400 141 ภาษาองักฤษ  1 3(2-2-5)
SEC I (เลขที่ 1-50)         อ.ววิศิน์  ตั้งบริบูรณ์รัตน์   หอ้ง 1306

กิจกรรมพฒันานักศึกษา
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน - พบอ.ประจ าช้ัน (14-15 น.) และพบอ.ที่ปรึกษา (15-16 น.)

สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน - กจิกรรมพฒันาคุณธรรม / ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม / บ าเพญ็ประโยชน์
สัปดาห์ท่ี 3 และ 4 ของเดือน - กิจกรรมชมรมนศ.และสโมสรนศ.

400 126 เอเซียยุคใหม่  3(3-0-6)
อ.ยิง่สรร  หาพา   ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์



ว.ด.ป. 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
        จันทร์     

  9  ตุลาคม 

2560
พกั

    อังคาร     

10 ตุลาคม 

2560
พกั

          พุธ       

 11   ตุลาคม  

2560
พกั

    พฤหัสบดี   

 12  ตุลาคม  

2560
พกั

    ศุกร์    13  

ตุลาคม  2560
   เสาร์    14   

ตุลาคม  2560
พกั

   อาทติย์   15

 ตุลาคม  2560
พกัself study 400  141  ภาษาอังกฤษ 1

self study

วนัหยุด

 601 101   กายวภิาคศาสตร์

400  147  ชีววทิยาและวทิยาการส่ิงแวดล้อม

self study

400  108  คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั self study

400  126  เอเซียยุคใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์   วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ตารางสอบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่  1    รหัส 60   จ านวน 100   คน อาจารย์ประจ าช้ัน   อ.อภญิญา  อ.มณฑิรา   อ.วสันต์ชาย  อ.จิรวรรณ

ประจ าภาคต้น   ปีการศึกษา 2560               สอบกลางภาค   7 - 15 ตุลาคม 2560             (ตามตารางสอบของวทิยาลัย)

400  135  ภาษาไทยทางวชิาการ self study

self study



ว.ด.ป. 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

    พฤหัสบด ี   

14  ธันวาคม  

2560

   เสาร์   16  

ธันวาคม  2560
พกั

        จันทร์       

18  ธันวาคม 

2560
พกั

        อังคาร       

19  ธันวาคม 

2560
พกั

           พุธ       

20  ธันวาคม 

2560
พกั

    พฤหัสบด ี     

 21 ธันวาคม 

2560
พกั

    ศุกร์    22  

ธันวาคม  2560

   เสาร์    23   

ธันวาคม  2560

   อาทิตย์   24 

ธันวาคม  2560

400  108  คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั  

(สอบร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ)
self study

self study

วนัหยุด

วนัหยุด

วนัหยุด

400  141  ภาษาอังกฤษ 1

400  135  ภาษาไทยทางวชิาการ self study

400  147  ชีววทิยาและวทิยาการส่ิงแวดล้อม self study

self study

คณะพยาบาลศาสตร์   วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ตารางสอบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่  1    รหัส 60   จ านวน 100   คน อาจารย์ประจ าช้ัน   อ.อภญิญา  อ.มณฑิรา   อ.วสันต์ชาย  อ.จิรวรรณ

ประจ าภาคปลาย   ปีการศึกษา 2560               สอบกลางภาค   18 - 31 ธันวาคม 2560             (นอกตารางสอบของวทิยาลัย)

 601 101   กายวภิาคศาสตร์ self study

400  126  เอเซียยุคใหม่  (สอบร่วมกับคณะอ่ืนๆ)




