
หน้า   1

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

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การงางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (อ.รัชฎา) 041 B การงางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (อ.รัชฎา) 041 B การงางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (อ.รัชฎา) 041 B

10.00-11.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 1

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 การบัญชีต้นทุน 2 (อ.รัชฎา) 041 B การบัญชีต้นทุน 2 (อ.รัชฎา) 041 B

13.00-14.00
14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.1  (ม.6) รหัส 62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (ปวช.) รหัส 62  นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากม.6) รหัส 62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การจัดการทรัพยากรฯ และส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) คอม 1 การจัดการทรัพยากรฯ และส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) คอม 1 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 (อ.ชฎานิศ) 60 คอม 3

10.00-11.00 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2 (อ.ชฎานิศ) คอม 4 การบัญชีช้ันกลาง 1 (รัชฎา) 042 B การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A

13.00-14.00
14.00-15.00

บัญชี

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

บัญชี

วัน / เวลา



หน้า   2

ระดับ ปวส.
ปวส.2 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00
10.00-11.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) แจ่มจันทร์ กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 7 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 7

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 กลยุทธ์การอ่านและเขียนอังกฤษ (อ.จินตนา) คอม 4 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ(อ.กัญญา) 042 B การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ(อ.กัญญา) 042 B

14.00-15.00

ระดับ ปวส.

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การเมืองการปกครองไทย (อ.พรรทิพา) คอม 7

10.00-11.00 กฎหมายท่ัวไป (อ.พรรทิพา) คอม 5

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันขัย) แจ่มจันทร์ คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันขัย) แจ่มจันทร์

13.00-14.00 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ(อ.กัญญา) 042 B ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) คอม 4

14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

วัน / เวลา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา



หน้า   3

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

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา (อ.ณัญธัญ) 041 A การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา (อ.ณัญธัญ) 041 A การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา (อ.ณัญธัญ) 041 A

10.00-11.00 การใช้โปรแกรมส านักงานข่ันสูง (อ.สมฤดี) 043 B การใช้โปรแกรมส านักงานข่ันสูง (อ.สมฤดี) 043 B การใช้โปรแกรมส านักงานข่ันสูง (อ.สมฤดี) 043 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การส่ือสารข้อูลและเครือข่าย (อ.จิราภรณ์) คอม 3 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 043 B หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 043 B

13.00-14.00
14.00-15.00

ระดับ ปวส.

ปวส. 1 (มาจาก ม.6) นักศึกษารหัส 62 นักศึกษาใหม่ ปวส. 1 (มาจาก ปวช.) นักศึกษารหัส 62 นักศึกษาใหม่

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 (ชฎานิศ) คอม 3 การเมืองการปกครองไทย (อ.พรรทิพา) คอม 7

10.00-11.00 กฎหมายท่ัวไป (อ.พรรทิพา) คอม 5

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันขัย) แจ่มจันทร์ คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันขัย) แจ่มจันทร์

13.00-14.00
14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน / เวลา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน / เวลา



หน้า   4

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

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.สุวรัตน์) 044 B นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.สุวรัตน์) 044 B นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.สุวรัตน์) 044 B

10.00-11.00 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) แจ่มจันทร์ ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) แจ่มจันทร์ ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) แจ่มจันทร์

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C

13.00-14.00
14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.1  (มาจากปวช.) รหัส  62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1  (มาจากม.6 รหัส  62  นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.สุวรัตน์) 044 B การค้าปลีกและการค้าส่ง (อ.นภศร) 043 B

10.00-11.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด (อ.ดุษฎี 044 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C

13.00-14.00
14.00-15.00

    

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

การตลาด

วัน / เวลา

การตลาด

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562



หน้า   5

ระดับ ปวส.
ปวส. 2 (มาจาก ม.6+ปวช) รหัส 60 กลางปี ห้องสอบ ปวส. 2 (มาจากม.6+ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2 ( ปวช.+ม.6) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ.ดุษฎี) 045 B โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ.ดุษฎี) 045 B โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ.ดุษฎี) 045 B

10.00-11.00 การจัดการพ้ืนท่ีคลังสินค้า (อ.พิเศษ) 044 C การจัดการพ้ืนท่ีคลังสินค้า (อ.พิเศษ) 044 C การจัดการพ้ืนท่ีคลังสินค้า (อ.พิเศษ) 044 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.กัญญา) 045 B หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C

13.00-14.00

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) รหัส 62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส. 1 ( ม.6) รหัส 62  นักศึกษาใหม่ 

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ.ดุษฎี) 045 B โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ.ดุษฎี) 045 B

10.00-11.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 045 C หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 054 C

13.00-14.00
14.00-15.00

การจัดการโลจีสติกส์

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

การจัดการโลจีสติกส์

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา



หน้า   6

ระดับ ปวส.
ปวส.2  (มาจากม.6+ปวข.) รหัส 60  กลางปี ห้องสอบ ปวส.2  (มาจากม.6+ปวข.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.2  (ปวช+ม.6) รหัส  61  กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00
10.00-11.00 การประมาณระบบไฟฟ้า (อ.พิชัย) 042 C การประมาณระบบไฟฟ้า (อ.พิชัย) 042 C การประมาณระบบไฟฟ้า (อ.พิชัย) 042 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 042 C ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 042 C ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 042 C

13.00-14.00
14.00-15.00

ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า
ปวส.1 (ปวช.) รหัส  62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6)      รหัส 62   นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 แคลลูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 045 C แคลลูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 045 C

10.00-11.00 การประมาณระบบไฟฟ้า (อ.พิชัย) 042 C

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)  33 045 B

13.00-14.00

ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )



หน้า   7

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

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การจัดการทรัพยากรฯส่ิงแวดล้อม  (อ.ชลนาริน) คอม 4 การจัดการทรัพยากรฯส่ิงแวดล้อม  (อ.ชลนาริน) คอม 4 การจัดการทรัพยากรฯส่ิงแวดล้อม  (อ.ชลนาริน) คอม 4

10.00-11.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)  33 042 B วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)  33 042 B วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)  33 042 B

13.00-14.00

ระดับ ปวส.

ปวส. 1 มาจาก (ปวช.)  รหัส 62 นักศึกษาใหม่ ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส 62  นักศึกษาใหม่

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 042 C แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 042 C

10.00-11.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A งานพ้ืนฐานวงจรพลัสและดิจิตอล (อ.เพ่ิมเกียรติ) 043 C

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)  33 042 B วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)  33 042 B

13.00-14.00

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

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

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 กลศาสตร์ของไหล (อ.สามารถ) 043 C กลศาสตร์ของไหล (อ.สามารถ) 043 C กลศาสตร์ของไหล (อ.สามารถ) 043 C

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (อ.จินตนา) คอม 3 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (อ.จินตนา) คอม 3 เทอร์โมไดนามิกส์ (อ.จรูญ) 044 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) 043 C เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) 043 C เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) 043 C

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) รหัส 62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) รหัส 62  นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การจัดการทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) คอม 4

10.00-11.00 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (อ.สามารถ) 045 C นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (อ.สามารถ) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น (อ.สามารถ) 044 B

13.00-14.00 เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) 043 C

วัน / เวลา

ช่างยนต์

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

ช่างยนต์

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา
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ระดับ ปวส.
ปวส.2  (ม.6+ปวช.) รหัส 60  กลางปี ห้องสอบ ปวส.2  (ม.6+ปวช.) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.2 (ปวช.+ม.6) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การจัดการทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) คอม 4 เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 042 B เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 042 B

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (อ.จินตนา) คอม 3 ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) 034 B ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) 034 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 วิเคราะห์โครงสร้าง (อ.เกรียงไกร) 043 C เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.สกุลชัย) 044 C เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.สกุลชัย) 044 C

13.00-14.00

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) รหัส 62 นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) รหัส 62   นักศึกษาใหม่ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การจัดการทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) คอม 4 อ่านแบบเชียนแบบงานก่อสร้าง (อ.สรกฤช) 044 C

10.00-11.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A พ้ืนฐานประมาณราคาก่อสร้าง (อ.สรกฤช) 045 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.สกุลชัย) 044 C วัสดุและเทคนิคการท างาน (อ.เกรียงไกร) 042 B

13.00-14.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง



หน้า   10

ระดับ  ปวช. ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี
ปวช.1 รหัส 62 ห้องสอบ ปวช.1 รหัส 62 ห้องสอบ ปวช.2 รหัส 61 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การบัญชีเบ้ืองต้น 1  (อ.ชฎานิศ) คอม 5 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี) แจ่มจันทร์ การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม (อ.สุมาลี) แจ่มจันทร์

10.00-11.00
11.00-12.00 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด+ฟัง-พูด1 (อ.จินตนา) คอม 5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด+ฟัง-พูด1 (อ.จินตนา) คอม 5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด+ฟัง-พูด1 (อ.จินตนา) คอม 5

12.00-13.00 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1

13.00-14.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ (อ.วันชัย) 034 B

ระดับ  ปวช. ปวช.บัญชี
ปวช.3 รหัส 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม (อ.สุมาลี) แจ่มจันทร์

10.00-11.00
11.00-12.00 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด+ฟัง-พูด1 (อ.จินตนา) คอม 5

12.00-13.00
13.00-14.00

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา
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ระดับ  ปวช. ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.1 รหัส 62 ห้องสอบ ปวช.2  รหัส 61 ห้องสอบ ปวช.3   รหัส 60

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี) แจ่มจันทร์ การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม (อ.สุมาลี) แจ่มจันทร์ การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม (อ.สุมาลี) แจ่มจันทร์

10.00-11.00
11.00-12.00 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด+ฟัง-พูด1 (อ.จินตนา) คอม 7 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด+ฟัง-พูด1 (อ.จินตนา) คอม 7 พัก

12.00-13.00 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ.ศุภชัย) 034 B คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ.ศุภชัย) 034 B คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ.ศุภชัย) 034 B

13.00-14.00 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (อ.มังกร) 042 B หลักการระบบคอมพิวเตอร์ (อ.มังกร) 042 B หลักการระบบคอมพิวเตอร์ (อ.มังกร) 042 B

14.00-15.00
ระดับ  ปวช.

ห้องสอบ
วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562
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ระดับ  ปวช. ปวช.ช่างไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า
ปวช. 1  ปี 62 ห้องสอบ ปวช. 2  ปี 61 ห้องสอบ ปวช. 3 ปี 59 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1

13.00-14.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 034 B คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 034 B

14.00 - 15.00

ระดับ  ปวช. ปวช.ช่างยนต์ ปวช.ช่างยนต์ ปวช.ช่างยนต์
ปวช.  1  ปี 62 ห้องสอบ ปวช.  2   ปี 61 ห้องสอบ ปวช.  3  ปี 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  4  สิงหาคม  2562

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ชลนาริน) คอม 1

13.00-14.00 เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) 043C

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 120 )

วันอาทิตย์ท่ี 4   สิงหาคม  2562

วัน / เวลา

วัน / เวลา


