
วนั / เวลา สาขาวชิาการบญัช ี ( 9 ) หอ้งสอบ วนั / เวลา สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ (8)หอ้งสอบ วนั / เวลา การโรงแรมและบรกิาร (8) หอ้งสอบ

 26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing  26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing  26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติ คอม 1 08.30 - 09.30 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติ คอม 1 08.30 - 09.30 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติ คอม 1

09.30 - 10.30 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม  (E) คอม 1 09.30 - 10.30 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม  (E) คอม 1 09.30 - 10.30 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม  (E) คอม 1

10.30 - 11.30 พกั

11.30 - 12.30 การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ คอม 1

 28 ก.ค. 2558 รายวชิาทสีอบ e-testing  28 ก.ค. 2558 รายวชิาทสีอบ e-testing  28 ก.ค. 2558 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 ภาษาไทยพืน้ฐาน  (E) คอม 3 08.30 - 09.30 ภาษาไทยพืน้ฐาน  (E) คอม 5 08.30 - 09.30 ภาษาไทยพืน้ฐาน  (E) คอม 4

09.30 - 10.30 หลกัการขายเบือ้งตน้ 1 (E) คอม 3 09.30 - 10.30 คอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ (E) คอม 5 09.30 - 10.30 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (E) คอม 4

10.30 - 11.30 พกั

11.30 - 12.30 ระบบปฎบิตักิารเบือ้งตน้ คอม 5

 หมายเหตุ (E)     หมายถงึรายวชิาทีส่อบ  E-testing    ใหนั้กเรยีนไปสอบทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์และ เขา้ใหต้รงเวลาทีก่ าหนด

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมในวนัเขา้สอบ 1. บตัรเขา้หอ้งสอบ อนุมตัิ

2. บตัรนักศกึษา ลงชือ่.........................................................................

         นางสาวสขุธดิา    หงมิเพ็ง                                    นางดุษฎ ี      มั่นกจิ (นางพรรทพิา   เจรญิวงศ)์

   หวัหนา้ฝ่ายวดัผลและประเมนิผล            ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักวชิาการฝ่ายบรหิารธรุกจิ                                             ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรยีนที ่ 1        ปีการศกึษา  2559

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี   ปีที ่ 1         ประเภทพาณิชยกรรม



วนั / เวลา สาขางานการบญัช ี(11คน) หอ้งสอบ สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ (6) การโรงแรมและบรกิาร (12 ) หอ้งสอบ

 26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing  26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing  26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 10.00 ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลกบัการบญัชี คอม 3 08.30 - 09.30 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวเบือ้งตน้ คอม 3 08.30 - 10.00 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน คอม 4

10.00 -11.00 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาอาชพี คอม 4

ธรุกจิและบรกิาร

 หมายเหตุ (E)     หมายถงึรายวชิาทีส่อบ  E-testing    ใหนั้กเรยีนไปสอบทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์และ เขา้ใหต้รงเวลาทีก่ าหนด

อนุมตัิ

ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่...................................................................... ลงชือ่.........................................................................

         นางสาวสขุธดิา    หงมิเพ็ง                                    นางดุษฎ ี      มั่นกจิ                                    นางเรยีม          ตนัศิร ิ(นางพรรทพิา   เจรญิวงศ)์

   หวัหนา้ฝ่ายวดัผลและประเมนิผล            ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักวชิาการฝ่ายบรหิารธรุกจิ                                             ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรยีนที ่ 1        ปีการศกึษา  2559

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี   ปีที ่ 2         ประเภทพาณิชยกรรม



วนั / เวลา สาขาวชิาการบญัช ี(5) หอ้งสอบ วนั / เวลา สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์(14) หอ้งสอบ

 26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing  26  ก.ค. 2559 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 คณิตศาสตรพ์าณิชยกรรม(E) คอม 3 08.30 - 09.30 คณิตศาสตรพ์าณิชยกรรม(E) คอม 5

10.00 - 11.00 ความรูเ้กีย่วกบังานอาชพี(E) คอม 3 10.00 - 11.00 การผลติสือ่สิง่พมิพ ์ คอม 5

 หมายเหตุ (E)     หมายถงึรายวชิาทีส่อบ  E-testing    ใหนั้กเรยีนไปสอบทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์และ เขา้ใหต้รงเวลาทีก่ าหนด

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมในวนัเขา้สอบ 1. บตัรเขา้หอ้งสอบ อนุมตัิ

2. บตัรนักศกึษา ลงชือ่.........................................................................

         นางสาวสขุธดิา    หงมิเพ็ง                                      นางดุษฎ ี      มั่นกจิ (นางพรรทพิา   เจรญิวงศ)์

   หวัหนา้ฝ่ายวดัผลและประเมนิผล            ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักวชิาการฝ่ายบรหิารธรุกจิ                                             ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสมีา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรยีนที ่ 1        ปีการศกึษา  2559

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี   ปีที ่3          ประเภทพาณิชยกรรม



วนั / เวลา สาขางานเครือ่งกล (14) หอ้งสอบ วนั / เวลา สาขางานช่างไฟฟ้า (8 ) หอ้งสอบ

 27  ก.ค. 59 รายวชิาทสีอบ e-testing  27  ก.ค. 59 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 ภาษาไทยพืน้ฐาน  (E) คอม 3 08.30 - 09.30 ภาษาไทยพืน้ฐาน  (E) คอม 3

09.30 - 10.30 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม  (E) คอม 3 09.30 - 10.30 หนา้ทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม  (E) คอม 3

10.30 - 11.30 พกั 10.30 - 11.30 พกั

11.30 - 12.30 ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ คอม 3 11.30 - 12.30 ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ คอม 3

 29  ก.ค. 59 สอบ  E-testing  ทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์  29  ก.ค. 59 สอบ  E-testing  ทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์

08.30 - 09.30 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติ  (E)คอม 1 08.30 - 09.30 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะชวีติ  (E)คอม 1

09.30 - 10.30 ความรูเ้กีย่วกบัอาชพี  (E) คอม 1 09.30 - 10.30 ความรูเ้กีย่วกบัอาชพี  (E) คอม 1

อนุมตัิ

ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่...................................................................... ลงชือ่.........................................................................

         นางสาวสขุธดิา    หงมิเพ็ง (นางพรรทพิา   เจรญิวงศ)์

   หวัหนา้ฝ่ายวดัผลและประเมนิผล        ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักวชิาการฝ่ายชา่งอุตสาหกรรม                                             ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรยีนที ่ 1        ปีการศกึษา  2559

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี   ปีที ่ 1         ประเภทช่างอุตสาหกรรม

   (นายพชิยั   เพ็ชรหนู)



วนั / เวลา สาขางานเครือ่งกล (24) หอ้งสอบ วนั / เวลา สาขางานช่างไฟฟ้า (12) หอ้งสอบ

 27  ก.ค. 59 รายวชิาทสีอบ e-testing  27  ก.ค. 59 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 10.00 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน คอม 1 08.30 - 10.00 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน คอม 4

10.00 - 11.00 งานนิวเมตกิสแ์ละไฮดรอลกิสเ์บือ้งตน้ คอม 1 10.00 - 11.00 ดจิติอลเบือ้งตน้ คอม 4

11.00 - 12.00 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง คอม 4

                                     

 หมายเหตุ (E)     หมายถงึรายวชิาทีส่อบ  E-testing    ใหนั้กเรยีนไปสอบทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์และ เขา้ใหต้รงเวลาทีก่ าหนด

อนุมตัิ

ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่...................................................................... ลงชือ่.........................................................................

         นางสาวสขุธดิา    หงมิเพ็ง (นางพรรทพิา   เจรญิวงศ)์

   หวัหนา้ฝ่ายวดัผลและประเมนิผล        ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักวชิาการฝ่ายชา่งอุตสาหกรรม                                             ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการ

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี   ปีที ่ 2         ประเภทช่างอุตสาหกรรม

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรยีนที ่ 1        ปีการศกึษา  2559

   (นายพชิยั   เพ็ชรหนู)



วนั / เวลา สาขางานช่างไฟฟ้า (11) หอ้งสอบ

 25  ก.ค. 59 รายวชิาทสีอบ e-testing

08.30 - 09.30 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า คอม 4

09.30 - 10.30 การด าเนินธรุกจิขนาดยอ่ม (E) คอม 4

 หมายเหตุ (E)     หมายถงึรายวชิาทีส่อบ  E-testing    ใหนั้กเรยีนไปสอบทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์และ เขา้ใหต้รงเวลาทีก่ าหนด

อนุมตัิ

ลงชือ่ ........................................................... ลงชือ่...................................................................... ลงชือ่.........................................................................

         นางสาวสขุธดิา    หงมิเพ็ง (นางพรรทพิา   เจรญิวงศ)์

   หวัหนา้ฝ่ายวดัผลและประเมนิผล        ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการส านักวชิาการฝ่ายชา่งอุตสาหกรรม                                             ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสมีา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรยีนที ่ 1        ปีการศกึษา  2559

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี   ปีที ่ 3         ประเภทช่างอุตสาหกรรม

   (นายพชิยั   เพ็ชรหนู)


