
วนั / เวลา สาขางานการบัญชี (10) ห้องสอบ วนั / เวลา สาขาการจดัการโลจสิติกส์(12) ห้องสอบ วนั / เวลา สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ (10) ห้องสอบ
 25  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing  25  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing  25  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing
08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม(E) คอม 5 08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม(E) คอม 5 08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม(E) คอม 3

09.30-10.30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ คอม 5 09.30-10.30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจดัการอาชีพ คอม 3

 29  ก.ค. 59  29  ก.ค. 59  27  ก.ค. 59
08.30 - 09.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชพี คอม 4 08.30- 09.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชพี คอม 3 08.30- 09.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชพี คอม 5
09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (E) 09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (E) 09.30-10.30 การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถดุ้วยเทคโนโลยีจาวา
10.30 -11.30 พกั 10.30 -11.30 พกั
11.30-12.30 หลักการขาย  (E) 11.30-12.30 หลักการขาย  (E)

อนุมัติ
ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

         นางสาวสุขธิดา    หงิมเพง็                                    นางดุษฎี       มั่นกจิ                                    นางเรียม          ตันศิริ(นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)
   หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล            ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลัยเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา
ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559

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



วนั / เวลา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (5 ) ห้องสอบ วนั / เวลา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (1 )ห้องสอบ
 25  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing  25  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing
08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม(E) คอม 3 08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม(E) คอม 3
09.30-10.30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจดัการอาชีพ คอม 3 09.30-10.30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ คอม 3

 27  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing  27  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing
08.30- 09.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชพี คอม 4 08.30- 09.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชพี คอม 4
09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (E) คอม 4 09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (E) คอม 4

อนุมัติ
ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

         นางสาวสุขธิดา    หงิมเพง็                                    นางดุษฎี       มั่นกจิ                                    นางเรียม          ตันศิริ(นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)
   หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล            ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลัยเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ระดับช้ัน  ปวส. 1  (จบมาจาก ม.6  และปวช. )         ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559



วัน / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล (21) ห้องสอบ ช่างไฟฟ้า (7) ห้องสอบ
25-ก.ค.-59 รายวชิาทีสอบ e-testing 25-ก.ค.-59 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30
การจดัการทรัพยากรพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  (E) คอม 1 08.30 - 09.30

การจดัการทรัพยากรพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  (E) คอม 4

09.30-10.30 ชวิีตและสังคมไทย  (E) คอม 1 09.30-10.30 ชวิีตและสังคมไทย  (E) คอม 4

 28  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing  28  ก.ค. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing
08.30 - 09.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (E) คอม 1 08.30 - 09.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (E) คอม 1

 หมายเหตุ รายวิชาที่สอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบที่ห้องคอมพวิเตอร์ และ เขา้ให้ตรงเวลาที่ก าหนด

อนุมัติ
ลงชื่อ ........................................................... ลงชื่อ...................................................................... ลงชื่อ.........................................................................

         นางสาวสุขธิดา    หงิมเพง็ (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)
   หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายชา่งอตุสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

   (นายพชิยั   เพช็รหน)ู

วทิยาลัยเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา
ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559

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



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

วทิยาลัยเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา
ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559

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



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

วทิยาลัยเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ระดับช้ัน  ปวส. 1  (จบมาจาก ม.6  และปวช. )         ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559



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

วทิยาลัยเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา
ตารางสอบกลางภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559

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


