
วัน / เวลา สาขางานการบัญชี (11) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (7 คน) ห้องสอบ

 27 ก.พ 2561 สอบ  E-testing  ที่ห้องคอมพวิเตอร์  27 ก.พ 2561 สอบ  E-testing  ที่ห้องคอมพวิเตอร์

8.30 - 10.00 การบญัชีชั้นสูง 1 (ม.6) คอม 4 08.30 - 09.30 การใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดียในสาขางานอาชีพ คอม 4
10.00 - 11.00 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 4 09.30-10.30 การพฒันาเวป็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา คอม 4

10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การออกแบบพฒันาเวบ็ไซด์ คอม 4
12.30 - 13.30 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ คอม 4

วัน / เวลา ห้องสอบ

อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล         รองผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2560

ระดบัช้ัน  ปวส. 1  (จบมาจาก ม.6 และปวช.)         ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

 นางดุษฎี     มั่นกจิ



วนั / เวลา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (20 ) ห้องสอบ
 26 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 กลยทุธการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ คอม 3
09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 3
10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การเป็นผูป้ระกอบการ คอม 3
12.30 - 13.30 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ คอม 3

 27 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การจดักาตน้ทุนโลจิสติกส์ คอม 1
09.30-10.30 กฎหมายธุรกิจ คอม 1
10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 หลกัการตลาด คอม 1
12.30 - 13.30 หลกัการจดัการ คอม 1

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ใหน้กัเรียนไปสอบท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ และ เขา้ใหต้รงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล         รองผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2560

ระดบัช้ัน  ปวส. 1  (จบมาจาก ม.6 และปวช.)         ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

 นางดุษฎี     มั่นกจิ



วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 8 คน) ห้องสอบ วนั / เวลา การโรงแรมและบริการ ( 4 ) ห้องสอบ

 26 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing  26 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 กลยทุธการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ คอม 3 08.30 - 09.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 4
09.30-10.30 การพฒันาเวป็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา คอม 3 09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 4

10.30 - 11.30 พกั 10.30 - 11.30 พกั

11.30 - 12.30 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ คอม 3 11.30 - 12.30 กฎหมายธุรกิจ คอม 4

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ใหน้กัเรียนไปสอบท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ และ เขา้ใหต้รงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล         รองผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2560

ระดบัช้ัน  ปวส. 2  (จบมาจาก ม.6 และปวช.)         ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

 นางดุษฎี     มั่นกจิ



วนั / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล ( 8 ) ห้องสอบ ช่างไฟฟ้า (10) ห้องสอบ
 27 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing  27 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 เทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 4 08.30 - 09.30 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 1
09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 4 09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 1

10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 ดิจิตอลประยกุต์ คอม 1
12.30 - 13.30 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร คอม 1

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ใหน้กัเรียนไปสอบท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ และ เขา้ใหต้รงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายช่างอตุสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

   (นางจริาภรณ์   ทองสุ)

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2560

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง   ปีที ่ 1  (ม.6  และ ปวช.)     ประเภทช่างอุตสาหกรรม



วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (3 ) ห้องสอบ ห้องอบ
 26 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 เทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 5
09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 5
10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอม 5
12.30 - 13.30 การออกแบบพฒันาเวบ็ไซด์ คอม 5

 28 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม คอม 4
09.30-10.30 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ คอม 4
10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คอม 4

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ใหน้กัเรียนไปสอบท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ และ เขา้ใหต้รงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายช่างอตุสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2560

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง   ปีที ่ 1  (ม.6  และ ปวช.)     ประเภทช่างอุตสาหกรรม

   (นางจริาภรณ์   ทองสุ)



วนั / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล ( 14 ) ห้องสอบ ห้องอบ
 26 ก.พ. 2561 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 5

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ใหน้กัเรียนไปสอบท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ และ เขา้ใหต้รงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายช่างอตุสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที ่ 2        ปีการศึกษา  2560

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง   ปีที ่ 2  (ม.6  และ ปวช.)     ประเภทช่างอุตสาหกรรม

   (นางจริาภรณ์   ทองสุ)


