
หน้า   1

ระดับ ปวส.
ปวส.3 /1(ม.6+ปวช.) รหัส 59 กลางปี ห้องสอบ ปวส.2 /1(ปวช+ม.6) รหัส 60  ห้องสอบ ปวส.2 (ม.6) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.สุขธิดา) คอม 4 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A

10.00-11.00 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A การบัญชีต้นทุน 1 (อ.พิมพ์ชนก) 043 C การบัญชีช้ันสูง 2 (อ.รัชฎา)  041 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.รัชฎา) 045 B การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.รัชฎา) 045 B การบัญชีช้ันกลาง 2 (อ.พิมพ์ชนก)  042 B

13.00-14.00
14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.2 /1(ปวช.) รหัส 60  กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1/1 (ม.6.) รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา)  คอม 3 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)   37 041 A การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี)  53 045 C

10.00-11.00 การบัญชีช้ันสูง 2 (อ.รัชฎา) 041 B การบัญชีต้นทุน 1 (อ.พิมพ์ชนก)  34 041 A การบัญชีต้นทุน 1 (อ.พิมพ์ชนก) 041 A

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 การบัญชีช้ันกลาง 2 (อ.พิมพ์ชนก) 042 B

13.00-14.00
14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

บัญชี

วัน / เวลา

บัญชี

วัน / เวลา



หน้า   2

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) รหัส 61   นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6.) รหัส 61 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) 041  B การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี)  53 045 C

10.00-11.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) 045 C การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) 045 C

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 กลยุทธ์การอ่านฯอังกฤษ (อ.จินตนา)  37 คอม 5

13.00-14.00
14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

บัญชี

วัน / เวลา



หน้า   3

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 59+กลางปี ห้องสอบ ปวส. 2/1 (ม.6+ปวช) รหัส 60 ห้องสอบ ปวส.2/1 (ปวช.+ม.6) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ.สมฤดี)  044 B การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ.สมฤดี) 044 B การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ.สมฤดี) 044 B

10.00-11.00 การวิเคราะและออกแบบเชิงวัตถุ (อ.สมฤดี) 044 B การวิเคราะและออกแบบเชิงวัตถุ (อ.สมฤดี) 044 B การวิเคราะและออกแบบเชิงวัตถุ (อ.สมฤดี) 044 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การออกแบบและพัฒนาเว็ปไชด์ (อ.ณันธัน)  044 B การออกแบบและพัฒนาเว็ปไชด์ (อ.ณันธัน) 044 B การออกแบบและพัฒนาเว็ปไชด์ (อ.ณันธัน) 044 B

13.00-14.00
14.00-15.00

ระดับ ปวส.

ปวส.1/1 (ปวช.) รหัส  61 ห้องสอบ ปวส.1/1 (ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561 9

09.00-10.00 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบฯ (อ.จิราภรณ์) คอม 7 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบฯ (อ.จิราภรณ์) คอม 7

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) คอม 3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (อ.ศุภชัย) 041 A การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (อ.ศุภชัย) 041 A

13.00-14.00
14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา



หน้า   4

ระดับ ปวส.
ปวส. 2/1 (ม.6+ปวช) รหัส 60 ห้องสอบ ปวส. 1/2 (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)  041 A หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) 041 A

10.00-11.00 - -

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (อ.ศุภชัย) 041 A การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (อ.ศุภชัย) 041 A

13.00-14.00
14.00-15.00

ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน / เวลา



หน้า   5

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ม.6+ปวช.) รหัส 59+กลางปี ห้องสอบ ปวส.2/1 (ม.6+ปวช.) รหัส 60  ห้องสอบ ปวส.2/1 (ม.6) รหัส 60กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561 10

09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา)  คอม 3 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดฯ (อ.ชลนาริน) คอม 5 การค้าปลีกและการค้าส่ง (อ.นภศร) 045 B

10.00-11.00 สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี)  045 B สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 045 B สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 045 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มังกร) 041 A การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มังกร)  041 A การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มังกร) 041 A

13.00-14.00
14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.2 /1(ปวช.) รหัส  60 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1/1(ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1/1(ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 3 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A การค้าปลีกและการค้าส่ง (อ.นภศร) 045 B

10.00-11.00 สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 045 B สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 045 B สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 045 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มังกร) 041 A การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มังกร) 041 A การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.มังกร) 041 A

13.00-14.00
14.00-15.00

    

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

การตลาด

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

การตลาด



หน้า   6

ระดับ ปวส.
ปวส.1/1 (ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1/1 (ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ ห้องสอบ

เร่ิม C.115  นักศึกษาใหม่ เริม C.115  นักศึกษาใหม่

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี) 045 C

10.00-11.00 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) 045 C การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 กลยุทธ์การอ่านฯอังกฤษ (อ.จินตนา) คอม 4 กลยุทธ์การอ่านฯอังกฤษ (อ.จินตนา) C.4

13.00-14.00
14.00-15.00

    

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

การตลาด

วัน / เวลา



หน้า   7

ระดับ ปวส.
ปวส. 3/1 (ม.6+ปวช.) รหัส 59 กลางปี ห้องสอบ ปวส. 2/2(ม.6+ปวช.) รหัส 60 ห้องสอบ ปวส.2/1 ( ม.6+ปวช.) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A

10.00-11.00 การจัดการสินค้าคงคลัง (อ.ชยพล) 041 B การจัดการสินค้าคงคลัง (อ.ชยพล) 041 B การจัดการสินค้าคงคลัง (อ.ชยพล) 041 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 หลักการน าเข้าและส่งออก (อ.ชยพล) 041 B หลักการน าเข้าและส่งออก (อ.ชยพล) 041 B หลักการน าเข้าและส่งออก (อ.ชยพล) 041 B

13.00-14.00

ระดับ ปวส.
ปวส.1/1 (ม.6+ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1/1(ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1/1(ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ

เร่ิมเรียน C.115  นักศึกษาใหม่ เร่ิมเรียน C.115  นักศึกษาใหม่

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 041 A การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี)53 045 C

10.00-11.00 การจัดการสินค้าคงคลัง (อ.ชยพล) 041 B การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) 045 C การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 หลักการน าเข้าและส่งออก (อ.ชยพล) 041 B กลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา) คอม 5 กลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา) คอม 5

13.00-14.00
14.00-15.00

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

การจัดการโลจีสติกส์

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

วัน / เวลา

การจัดการโลจีสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา



หน้า   8

ระดับ ปวส.
ปวส.3/1  (ม.6+ปวช.) รหัส 59 กลางปี ห้องสอบ ปวส.2/2(ม.6+ปวช.) รหัส 60 ห้องสอบ ปวส.2(ม.6) รหัส 60  กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C -

10.00-11.00 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.บรรจง) 042 C การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.บรรจง) 042 C -

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า (อ.บรรจง) 042 C การเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า (อ.บรรจง) 042 C การออกแบบระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ)60 045 C

13.00-14.00
14.00-15.00

ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า
ปวส.2 (ปวช.) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1(ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6)รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 15 กรกฎาคม 2561
09.00-10.00 เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C -

10.00-11.00 - การติดต้ังไฟฟ้า 1 (อ.พิชัย) คอม 1 การติดต้ังไฟฟ้า 1 (อ.พิชัย) คอม 4

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การออกแบบระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C การออกแบบระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C การออกแบบระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C

13.00-14.00

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หน้า   9

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.)รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 1 (ม.6+ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ

เริมเรียน C.115  นักศึกษาใหม่ เริมเรียน C.115  นักศึกษาใหม่

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C -

10.00-11.00 การติดต้ังไฟฟ้า 1 (อ.พิชัย) คอม 1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 การออกแบบระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C การออกแบบระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C

13.00-14.00
14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา



หน้า   10

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ม.6) รหัส 59 กลางปี ห้องสอบ ปวส.2 (ม.6) รหัส 60 ห้องสอบ ปวส.2 (ปวช.) รหัส 60  กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 - - -

10.00-11.00 - - -

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 เคร่ืองมือวัดฯอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วันชัย) 044 C เคร่ืองมือวัดฯอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วันชัย) 044 C -

13.00-14.00 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.วันชัย) 044 C ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.วันชัย) 044 C ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.วันชัย) 044 C

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1(ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 - -

10.00-11.00 - -

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 เคร่ืองมือวัดฯอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วันชัย) 044 C

13.00-14.00 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.วันชัย) 044 C ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.วันชัย) 044 C

14.00-15.00

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วัน / เวลา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561



หน้า   11

ระดับ ปวส.
ปวส.2/1 (ม.6+ปวช.) รหัส 59 กลางปี ห้องสอบ ปวส.2(ม.6+ปวช.) รหัส 60 ห้องสอบ ปวส.2 (ม.6) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 งานทดลองเคร่ืองกล (อ.สามารถ)31 043 C งานทดลองเคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C งานทดลองเคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C

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

ระดับ ปวส.
ปวส.2(ปวช.) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1(ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.1(ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 งานทดลองเคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C งานทดลองเคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C งานทดลองเคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C

10.00-11.00 ความแข็งแรงวัสดุ (อ.จรูญ) 044 C ความแข็งแรงวัสดุ (อ.จรูญ) 044 C

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 วัสดุช่าง (อ.พร้อมพงษ์) 043 B

13.00-14.00

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

วัน / เวลา

ช่างยนต์

ช่างยนต์

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หน้า   12

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ม.6+ปวช.) รหัส กลางปี  59 ห้องสอบ ปวส.2 (+ม.6ปวช.)  รหัส 60 ห้องสอบ ปวส.2 (ม.6) รหัส 60  กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร (อ.สรกฤษ) 044 C ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร (อ.สรกฤษ) 044 C วัสดุและเทคนิคการท างาน (อ.เกรียงไกร) 042 B

10.00-11.00 งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร (อ.เกรียงไกร) 034 B กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สกุลชัย) 043 B พ้ืนฐานงานปูน (อ.สรกฤษ) 042 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 งานส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย) 034 B งานส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย) 034 B การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิฃัย) คอม 1

13.00-14.00

ระดับ ปวส.
ปวส.2(ปวช.) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 1 (ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (อ.สรกฤษ) 034 B ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (อ.สรกฤษ) 034 B วัสดุและเทคนิคการท างาน (อ.เกรียงไกร) 042 B

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.จินตนา) คอม 3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.จินตนา) คอม3 พ้ืนฐานงานปูน (อ.สรกฤษ) 042 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 งานส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย) 034 B การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิฃัย) คอม 1 การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิฃัย) คอม 3

13.00-14.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง



หน้า   13

ระดับ  ปวช. ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.1 รหัส 61 ห้องสอบ ปวช.2  รหัส 60 ห้องสอบ ปวช.3   รหัส 59

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) คอม 1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.สุวรัตน์) 043 B อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.สุวรัตน์) 043 B

10.00-11.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (อ.จิราภรณ์) 045 C

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 วิทยาศาสคร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 7

13.00-14.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) คอม 3

14.00-15.00
ระดับ  ปวช. ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี

ปวช.1 รหัส 61 ห้องสอบ ปวช.2 รหัส 60 ห้องสอบ ปวช.3 รหัส 59 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) คอม 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) คอม 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) คอม 1

10.00-11.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (อ.จิราภรณ์) 045 C - -

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 วิทยาศาสคร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 7

13.00-14.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) คอม 3 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานฯ (อ.กัญญา) 034 B การประยุกต์โปรแกรมตารางงานฯ (อ.กัญญา) 034 B

14.00-15.00

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หน้า   14

ระดับ  ปวช. ปวช.ช่างไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า
ปวช. 1  ปี 61 ห้องสอบ ปวช. 2  ปี 60 ห้องสอบ ปวช. 3 ปี 59 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) คอม 1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.สุวรัตน์) 043 B อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.สุวรัตน์) 043 B

10.00-11.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (อ.จิราภรณ์) 045 C - -

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 วิทยาศาสคร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 7 เคร่ืองท าความเย็น (อ.ไตรวรรณ) 042 C เคร่ืองท าความเย็น (อ.ไตรวรรณ) 042 C

13.00-14.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) คอม 3 หม้อแปลงไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C หม้อแปลงไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 042 C

ระดับ  ปวช. ปวช.ช่างยนต์ ปวช.ช่างยนต์ ปวช.ช่างยนต์
ปวช.  1  ปี 61 ห้องสอบ ปวช.  2   ปี 59 ห้องสอบ ปวช.  1  ปี 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561
09.00-10.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) คอม 1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างฯ (อ.ชลนาริน) คอม 5 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างฯ (อ.ชลนาริน) คอม 5

10.00-11.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (อ.จิราภรณ์) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 วิทยาศาสคร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 7 กลศาสตร์เคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C กลศาสตร์เคร่ืองกล (อ.สามารถ) 043 C

13.00-14.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) คอม 3 วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.พร้อมพงษ์) 043  B วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.พร้อมพงษ์) 043  B

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 115 )

วันอาทิตย์ท่ี 16  กันยายน  2561


