
วนั / เวลา สาขางานการบัญชี (11) ห้องสอบ วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (7 คน) ห้องสอบ
 3 ม.ค. 2561 สอบ  E-testing  ที่ห้องคอมพวิเตอร์  3 ม.ค. 2561 สอบ  E-testing  ที่ห้องคอมพวิเตอร์

8.30 - 10.00 การบญัชีชั้นสูง 1 (ม.6) คอม 5 08.30 - 09.30 การใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดียในสาขางานอาชีพ คอม 3
10.00 - 11.00 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 5 09.30-10.30 การพฒันาเวป็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา คอม 3
11.00 - 12.00 พกั 10.30 -11.30 พกั

12.00 - 13.30 บญัชีตน้ทุน 2  (ปวช.) คอม 5 11.30 - 12.30 การออกแบบพฒันาเวบ็ไซด์ คอม 3
12.30 - 13.30 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ คอม 3

วนั / เวลา ห้องสอบ

อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธดิา    หงิมเพง็ (นางพรรทพิา   เจริญวงศ์)

   หวัหน้างานวดัผลและประเมินผล         รองผู้อ านวยการส านักวชิาการฝ่ายบริหารธรุกิจ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา  2560

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

 นางดุษฎ ี    มั่นกิจ



วนั / เวลา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (20 ) หอ้งสอบ หอ้งสอบ
 4 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ e-testing

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

11.30 - 12.30 การเป็นผูป้ระกอบการ คอม 5
12.30 - 13.30 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ คอม 5

 5 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ 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    ให้นกัเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เขา้ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธดิา    หงิมเพง็ (นางพรรทพิา   เจริญวงศ์)

   หวัหน้างานวดัผลและประเมินผล         รองผู้อ านวยการส านักวชิาการฝ่ายบริหารธรุกิจ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา  2560

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

 นางดุษฎ ี    มั่นกิจ

วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา



วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 8 คน) หอ้งสอบ หอ้งสอบ
 5 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 กลยทุธการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ คอม 5
09.30-10.30 การพฒันาเวป็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา คอม 5

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นกัเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เขา้ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด
อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธดิา    หงิมเพง็ (นางพรรทพิา   เจริญวงศ์)

   หวัหน้างานวดัผลและประเมินผล         รองผู้อ านวยการส านักวชิาการฝ่ายบริหารธรุกิจ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

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

 นางดุษฎ ี    มั่นกิจ

วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา  2560



วนั / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล ( 8 ) หอ้งสอบ ช่างไฟฟ้า (10) หอ้งสอบ
 5 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ e-testing  5 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 เทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 1 08.30 - 09.30 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 5
09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 1 09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 5

10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 ดิจิตอลประยกุต์ คอม 5
12.30 - 13.30 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร คอม 5

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นกัเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เขา้ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธดิา    หงิมเพง็ (นางพรรทพิา   เจริญวงศ์)

   หวัหน้างานวดัผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวชิาการฝ่ายช่างอุตสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

   (นางจิราภรณ์   ทองสุ)

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา  2560

วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง   ปีที่  1  (ม.6  และ ปวช.)     ประเภทช่างอุตสาหกรรม



วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (3 ) หอ้งสอบ หอ้งอบ
 4 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 เทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 4
09.30-10.30 กฎหมายเก่ียวกบังานอาชีพ คอม 4
10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอม 4
12.30 - 13.30 การออกแบบพฒันาเวบ็ไซด์ คอม 4

 5 ม.ค. 2561 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม คอม 5
09.30-10.30 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์ คอม 5
10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คอม 5

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นกัเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เขา้ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธดิา    หงิมเพง็ (นางพรรทพิา   เจริญวงศ์)

   หวัหน้างานวดัผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวชิาการฝ่ายช่างอุตสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา  2560

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง   ปีที่  1  (ม.6  และ ปวช.)     ประเภทช่างอุตสาหกรรม

   (นางจิราภรณ์   ทองสุ)


