
วัน / เวลา สาขางานการบัญชี (10) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (19) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ (7) ห้องสอบ

 24 ก.ค.2560 รายวิชาทีสอบ e-testing  24 ก.ค.2560 รายวิชาทีสอบ e-testing  24 ก.ค.2560 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 4 08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 1 08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 4

09.30 - 10.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 4 09.30 - 10.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 1 09.30 - 10.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 4

10.30 - 11.30 พัก 10.30 - 11.30 พัก 10.30 - 11.30 พัก

11.30 - 12.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร คอม 4 11.30 - 12.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร คอม 1 11.30 - 12.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร คอม 4

12.30 - 13.30 หลักการจัดซ้ือ คอม 1

 26 ก.ค.2560  26 ก.ค.2560  26 ก.ค.2560

08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพือ่าการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม คอม 4 08.30 - 09.30 ภาษาอังกฤษเพื่อาการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม คอม 1 08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพือ่าการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม คอม 4

09.30 - 10.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพ คอม 4 09.30 - 10.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพ คอม 1

10.30 - 11.30 พัก

11.30 - 12.30 หลักการบัญชีเบื้อง้ต้น 1 คอม 1

อนุมัติ

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

       นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล          ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

   (นางดุษฎี   มั่นกจิ)

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2560

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



วัน / เวลา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (5 ) ห้องสอบ

 24 ก.ค.2560 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 1

09.30 - 10.30 ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมธุรกจิและบริการ คอม 1

10.30 - 11.30 พัก

11.30 - 12.30 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร คอม 1

 26 ก.ค.2560 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพือ่าการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม คอม 1

09.30 - 10.30 ภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพ คอม 1

อนุมัติ

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

       นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล         ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

 (นางดุษฎี   มั่นกจิ)

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสมีา

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

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2560



วัน / เวลา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (8) ห้องสอบ

27-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ คอม 3

09.30 - 10.30 การพัฒนาระบบข้อมูล คอม 3

 หมายเหตุ รายวิชาที่สอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ และ เข้าให้ตรงเวลาที่ก าหนด

อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการบริหารธุรกจิ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค   ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2560

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสงู   ปีที ่ 2  (ม.6  และ ปวช.  )     ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ

 (นางดุษฎี   มั่นกจิ)



วัน / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล (8) ห้องสอบ วัน / เวลา ช่างไฟฟ้า (8) ห้องสอบ วัน / เวลา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์(4) ห้องสอบ

25-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing 25-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing 25-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 1 08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 1 08.30 - 09.30 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 1

09.30 - 10.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 1 09.30-10.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 1 09.30-10.30 การเมืองการปกครองของไทย คอม 1

27-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing 27-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing 27-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอม 1 08.30 - 09.30 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอม 3 08.30 - 09.30 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น คอม 3

09.30 - 10.30 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ คอม 1 09.30 - 10.30 ระบบฐานข้อมูล คอม 3

 หมายเหตุ รายวิชาที่สอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ และ เข้าให้ตรงเวลาที่ก าหนด

อนุมัติ

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

       นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายช่างอตุสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

   (นางจริาภรณ์   ทองสุ)

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2560

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



วัน / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล (14) ห้องสอบ

24-Jul-60 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน คอม 5

 หมายเหตุ รายวิชาที่สอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ และ เข้าให้ตรงเวลาที่ก าหนด

อนุมัติ

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

       นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาการฝ่ายช่างอตุสาหกรรม                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสมีา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่1    ปีการศึกษา 2560

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

   (นางจริาภรณ์   ทองสุ)


