
หนา้   1

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส.2 (ปวช+ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบัญชีต้นทุน 2 (อ.ชฎานิศ) 2 041 A บัญชีช้ันสูง 1 (อ.ชฎานิศ) 11 044 C การบัญชีภาษีอากร (อ.ณณิชากร) 42 041 A

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา)66 คอม 1 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา)66 คอม 1 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา)66 คอม 1

13.00-14.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.กัญญา) 041 B การบัญชีช้ันกลาง 2 (อ.ชฎานิศ) 15 044 C การบัญชีช้ันกลาง 2 (อ.ชฎานิศ) 044 C

14.00-15.00 19

ระดับ ปวส.
ปวส.2 (มาจากปวช. ) รหัส  61 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบัญชีภาษีอากร (อ.ณณิชากร) 041 A การบัญชีภาษีอากร (อ.ณณิชากร) 041 A การบัญชีภาษีอากร (อ.ณณิชากร) 041 A

10.00-11.00 ระบบบัญชี (อ.ปาลิดา) 041 A ระบบบัญชี (อ.ปาลิดา)36 041 A

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา) คอม 1 การบัญชีห้างหุ้นส่วน (อ.ปาลิดา)37 041 A

13.00-14.00 การบัญชีช้ันกลาง 2 (อ.ชฎานิศ) 044 C การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 041 A

14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

บัญชี

วัน / เวลา

บัญชี

วัน / เวลา



หนา้   2

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62   นักศึกษาใหม่ c.120 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62   นักศึกษาใหม่ c.120 ห้องสอบ ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62   นักศึกษาใหม่ c.121 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบัญชีภาษีอากร (อ.ณณิชากร) 041 A หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2 (อ.ชฎานิศ) ห้องสมุด กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา)24 คอม 4

10.00-11.00 ระบบบัญชี (อ.ปาลิดา) 041 A ระบบบัญชี (อ.ปาลิดา) 041 A การภาษีอากร (อ.ชฎานิศ)80 คอม 1

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การบัญชีห้างหุ้นส่วน (อ.ปาลิดา) 041 A

13.00-14.00 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 041 A การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 041 A

14.00-15.00

ระดับ ปวส.

ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62   นักศึกษาใหม่ c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 4

10.00-11.00 การภาษีอากร (อ.ชฎานิศ) คอม 3 

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 หลักการขาย (อ.สุมาลี) 38 031 B

14.00-15.00

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

บัญชี

วัน / เวลา



หนา้   3

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การวิเคราะห์ออกแบบระบบ (อ.จิราภรณ์)10 คอม 5 การวิเคราะห์ออกแบบระบบ (อ.จิราภรณ์) คอม 5 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลขัย) 70 045 C

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา) 66 คอม 3

13.00-14.00 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา (อ.ณัณธัน) 041 B การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา (อ.ณัณธัน) 041 B การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา (อ.ณัณธัน) 041 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.2 (มาจากปวช. ) รหัส  61 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลขัย 045 C การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลขัย 045 C เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น (อ.ศุภชัย) 18 041 B

10.00-11.00 การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) 44 คอม 4 การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา)44 คอม 4

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 พ้ืนฐานวงจรดิจิตอล  (อ.วันชัย) 041 B พ้ืนฐานวงจรดิจิตอล  (อ.วันชัย) 041 B พ้ืนฐานวงจรดิจิตอล  (อ.วันชัย) 9 041 B
14.00-15.00

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   4

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62   นักศึกษาใหม่ c.121 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62   นักศึกษาใหม่ c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลขัย 045 C เคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น (อ.ศุภชัย) 041 B

10.00-11.00 การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) คอม 4

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 พ้ืนฐานวงจรดิจิตอล  (อ.วันชัย) 041 B พ้ืนฐานวงจรดิจิตอล  (อ.วันชัย) 041 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

วัน / เวลา



หนา้   5

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ.สมฤดี)32 042 B การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ.สมฤดี) 042 B การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ.สมฤดี) 042 B

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 1 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 1 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 1

13.00-14.00 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (อ.สมฤดี) 042 B การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (อ.สมฤดี)30 042 B การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (อ.สมฤดี) 042 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ.สมฤดี) 042 B การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 045C การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 045 C

10.00-11.00 การภาษีอากร (อ.ขฎานิศ) คอม 3 การภาษีอากร (อ.ขฎานิศ) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 1

13.00-14.00 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (อ.สมฤดี) 042 B การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ (อ.ศุภชัย) 043 B การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ (อ.ศุภชัย)32 043 B

14.00-15.00

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



หนา้   6

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 045C การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 045C

10.00-11.00 การภาษีอากร (อ.ขฎานิศ) คอม 3 การภาษีอากร (อ.ขฎานิศ) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ (อ.ศุภชัย) 043 B หลักการขาย (อ.สุมาลี) 38 031 B

14.00-15.00

ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ
วัน / เวลา

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   7

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 043 B สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 043 B สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 043 B

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา) คอม 3 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา) คอม 3 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา) คอม 3

13.00-14.00 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.จิราภรณ์) คอม 5 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.จิราภรณ์) คอม 5 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.จิราภรณ์) คอม 5

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 สัมนาการตลาด (อ.ดุษฎี) 11 043 B การจัดการขาย (อ.นภศร) 11 044 C การจัดการขาย (อ.นภศร) 11 044 C

10.00-11.00 การภาษีอากร (อ.ชฎานิศ) คอม 7 การภาษีอากร (อ.ชฎานิศ) คอม 7

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษโครงงาน (อ.จินตนา) คอม 3

13.00-14.00 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.จิราภรณ์) 15 คอม 5 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 041 A การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 041 A

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

การตลาด

วัน / เวลา

การตลาด



หนา้   8

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การจัดการขาย (อ.นภศร) 11 044 C การจัดการขาย (อ.นภศร) 11 044 C

10.00-11.00 การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา) คอม 4 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี)15 042 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 หลักการขาย (อ.สุมาลี)  36 031 B

13.00-14.00 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 44 041 A

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562
การตลาด

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา



หนา้   9

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 045 C ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับฯ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับฯ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับฯ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับฯ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับฯ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B

10.00-11.00 23 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 042 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B

25

วัน / เวลา

การจัดการโลจิสติกส์

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

การจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )



หนา้   10

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับฯ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 045 C

10.00-11.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 042 B หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 042 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 หลักการขาย (อ.สุมาลี) 031 B

13.00-14.00 การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.ณัฐปภา  สุริยะ) 044 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562
การจัดการโลจิสติกส์

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   11

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 วงจรไฟฟ้า (อ.วันชัย) 9 ห้องสมุด โรงต้นก าลังไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 45 031 B โรงต้นก าลังไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 031 B

10.00-11.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) 46 031 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 031 B กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4

13.00-14.00 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) 39 คอม 3 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม3 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม3

14.00-15.00

ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า
ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 โรงต้นก าลังไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 031 B โรงต้นก าลังไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 031 B การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิขัย) 35 คอม 1

10.00-11.00 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม (อ.ไตรวรรณ) 19 045 B การเขียนแบบประมาณราคาไฟฟ้า (อ.พิชัย) 40 045 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4 การติดต้ังไฟฟ้า 1 (อ.พิขัย) 15 042 C งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 35 031 B

13.00-14.00 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม3 เคร่ืองกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น (อ.เพ่ิมเกียรติ) 60 045 C

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ช่างไฟฟ้า



หนา้   12

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 โรงต้นก าลังไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) 031 B

10.00-11.00 การเขียนแบบประมาณราคาไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ( อ.จินตนา) 17 คอม 5 พัก

12.00-13.00 การติดต้ังไฟฟ้า 1 (อ.พิชัย) 042 C งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์  (อ.เพ่ิมเกียรติ) 031 B

13.00-14.00 เคร่ืองกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ
วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562
ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา



หนา้   13

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส.2 (ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.2 (  ม.6 ) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4

13.00-14.00 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม 4 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม 4 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม 4

ระดับ ปวส.

ปวส. 2 มาจาก (ปวช.)  รหัส 61 กลางปี ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส 62 + นักศึกษาใหม่  c.121 ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส 62 + นักศึกษาใหม่  c.121

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A

10.00-11.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) 031 B ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) 031 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 031 B

13.00-14.00 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม 4 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างฯ (อ.จินตนา) คอม 4 งานช้ินส่วนเคร่ืองกลท่ัวไป (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   14

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) 1 045 B งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (อ.จรูญ)17 045 B งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (อ.จรูญ) 045 B

10.00-11.00
11.00-12.00 งานปรับอากาศยานยนต์ (อ.สามารถ)18 คอม 7 พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5

13.00-14.00 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.สามารถ) 13 045 B เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.สามารถ) 045 B เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.สามารถ) 045 B

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 +นักศึกษา c.121 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (อ.จรูญ) 045 B การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 041 A งานเคร่ืองยนแก็สโซลีนและดีเชล (อ.สามารถ) 35 คอม 7

10.00-11.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) 031 B วัสดุช่าง (อ.พร้อมพงษ์)20 041 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วันชัย) 50 045 C

13.00-14.00 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.สามารถ) 045 B เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.สามารถ) 045 B งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.พร้อมพงษ์) 30 042 C

ช่างยนต์

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

ช่างยนต์

วัน / เวลา



หนา้   15

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.121 ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00
10.00-11.00 วัสดุช่าง (อ.พร้อมพงษ์) 041 B

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วันชัย) 045 C

13.00-14.00 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.พร้อมพงษ์) 042 C

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562
ช่างยนต์

วัน / เวลา

วัน / เวลา



หนา้   16

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 60 กลาปี ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (อ.เกรียงไกร)25 042 C การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (อ.เกรียงไกร) 042 C

10.00-11.00 ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) 8 043 B ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) 043 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5

13.00-14.00 การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง (อ.สกุลชัย)25 034 B การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) 10 คอม 7 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) 10 คอม 7

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 +ใหม่ c.121 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62+ใหม่ c.121

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (อ.เกรียงไกร) 042 C การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (อ.เกรียงไกร) 042 C พ้ืนฐานงานไม้ (อ.สรกฤช) 44 034B

10.00-11.00 ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) 043 B ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) 043 B กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สรกฤช) 40 034B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุขธิดา) คอม 5 พ้ืนฐานงานปูน (อ.เกรียงไกร) 39 034B

13.00-14.00 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม คอม 7 การจัดการทรัพยากรพลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) 10 คอม 7

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   17

ระดับ  ปวช. ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี
ปวช.1 รหัส 62 ห้องสอบ ปวช.1 รหัส 61 ห้องสอบ ปวช.3 รหัส 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สุวรัตน์)9 043 C เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สุวรัตน์) 043 C คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ (อ.กัญญา) ห้องสมุด

10.00-11.00 การบัญชีต้นทุนเบ้ืองต้น (อ.ปาลิดา) 043 C 2

11.00-12.00 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.ชลนาริน) 40 คอม 1 พัก พัก

12.00-13.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) 043 C เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) 043 C

13.00-14.00 การบัญชีห้างหุ้นส่วน (อ.ปาลิดา) 40 041 A หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C

ระดับ  ปวช.
ปวช.1 รหัส 62 ห้องสอบ ปวช.2  รหัส 61

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น (อ.ศุภชัย)18 041 B 043C

10.00-11.00 โปรแกรมตารางค านวณ (อ.ศุภชัย)6 044 B

11.00-12.00 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.ชลนาริน) 40 คอม 3 พัก

12.00-13.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) 043 C

13.00-14.00 หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C

ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา



หนา้   18

ระดับ  ปวช. ปวช.ช่างไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า
ปวช. 1  ปี 62 ห้องสอบ ปวช. 2  ปี 61 ห้องสอบ ปวช. 3 ปี 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 4 044 B เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 B เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 B

10.00-11.00 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.ชลนาริน) คอม 1

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) 043 C เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) 043 C

13.00-14.00 หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.เพ่ิมเกียรติ) 045 C

14.00 - 15.00

ระดับ  ปวช. ปวช.ช่างยนต์ ปวช.ช่างยนต์ ปวช.ช่างยนต์
ปวช.  1  ปี 62 ห้องสอบ ปวช.  2   ปี 61 ห้องสอบ ปวช.  3  ปี 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 งานเคร่ืองยนต์ดีเซล (อ.สามารถ) 9 045 B งานเคร่ืองยนต์ดีเซล (อ.สามารถ) 045 B งานเคร่ืองยนต์ดีเซล (อ.สามารถ) 045 B

10.00-11.00 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.ชลนาริน) คอม 3 วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.พร้อมพงษ์) 043 C วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.พร้อมพงษ์) 043 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 เพศวิถึศึกษา (อ.สุขธิดา ) 043 C งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 031 B

13.00-14.00 หน้าท่ีพลเมืองและศึลธรรม (อ.สุขธิดา) 043 C งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.พร้อมพงษ์) 042 C งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.พร้อมพงษ์) 042 C

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 121 )

วันอาทิตย์ท่ี 6  ตุลาคม  2562

วัน / เวลา

วัน / เวลา


