
วนั / เวลา สาขางานการบัญชี (10) ห้องสอบ วนั / เวลา สาขาการจดัการโลจิสติกส์(12) ห้องสอบ
 28  ก.ย. 59  28  ก.ย. 59
08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม คอม 3 08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม คอม 3
09.30 - 10.30 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร (E) คอม 3 09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร (E) คอม 3
10.30  - 11.30 พกั 10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม(E) คอม 3 11.30-12.30 การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม(E) คอม 3
12.30 -13.30 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ คอม 3 12.30 - 13.30 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ คอม 3

 30  ก.ย. 59  30  ก.ย. 59
08.30 - 10.00 การภาษีอากร คอม 3 08.30- 09.30 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 3
10.00 - 11.30 กฎหมายธุรกิจ คอม 3 09.30-11.00 การเป็นผูป้ระกอบการ คอม 3
10.30  - 11.30 พกั 11.00 - 12.00 พกั

11.30 - 12.30 ชีวิตกบัสงัคมไทย คอม 3 12.00 - 13.00 ชีวิตกบัสงัคมไทย คอม 3
12.30 - 13.30 หลกัการขาย  คอม 3 13.00 - 14.00 หลกัการขาย  คอม 3

อนุมติั
ลงช่ือ ........................................................... ลงช่ือ...................................................................... ลงช่ือ.........................................................................

         นางสาวสุขธิดา    หงิมเพง็                                    นางดุษฎี       มัน่กิจ                                    นางเรียม          ตนัศิริ(นางพรรทิพา   เจริญวงศ)์
   หัวหน้าฝ่ายวดัผลและประเมินผล            ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาการฝ่ายบริหารธุรกิจ                                             ผูอ้  านวยการผูอ้  านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559

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



วนั / เวลา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (5 ) ห้องสอบ วนั / เวลา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (1 ) ห้องสอบ
 28  ก.ย. 59  28  ก.ย. 59
08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม คอม 3 08.30 - 09.30 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม คอม 3
09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร (E) คอม 3 09.30-10.30 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร (E) คอม 3
10.30 -11.30 พกั 10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม(E) คอม 3 11.30-12.30 การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม(E) คอม 3
12.30 - 13.30 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ คอม 3 12.30 - 13.30 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ คอม 3

 30  ก.ย. 59  30  ก.ย. 59
08.30 - 09.30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 3 08.30 - 09.30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ คอม 3
09.30-10.30 การโรงแรมและการท่องเท่ียว คอม 3

อนุมติั
ลงช่ือ ........................................................... ลงช่ือ...................................................................... ลงช่ือ.........................................................................

         นางสาวสุขธิดา    หงิมเพง็                                    นางดุษฎี       มัน่กิจ                                    นางเรียม          ตนัศิริ(นางพรรทิพา   เจริญวงศ)์
   หัวหน้าฝ่ายวดัผลและประเมินผล            ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาการฝ่ายบริหารธุรกิจ                                             ผูอ้  านวยการผูอ้  านวยการ

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา

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

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559



วนั / เวลา สาขาวิชาเคร่ืองกล (21) หอ้งสอบ ช่างไฟฟ้า (7) หอ้งสอบ
 28  ก.ย. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing  28  ก.ย. 59 รายวชิาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  (E) คอม 1 08.30 - 09.30 การจดัการทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  (E) คอม 1
09.30-10.30 ชีวิตและสงัคมไทย  (E) คอม 1 09.30-10.30 ชีวิตและสงัคมไทย  (E) คอม 1
10.30 -11.30 พกั 10.30 -11.30 พกั

11.30 - 12.30 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร (E) คอม 1 11.30 - 12.30 การบริหารงานคุณภาพในองคก์ร (E) คอม 1

 30  ก.ย. 59  30  ก.ย. 59
08.30 - 09.30 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ คอม 1 08.30 - 09.30 การติดตั้งไฟฟ้า 1 คอม 1
09.30-10.30 พกั 09.30 -10.30 พกั

10.30 -11.30 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม คอม 1 10.30 -11.30 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม คอม 1

 หมายเหตุ รายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นกัเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เขา้ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

อนุมติั
ลงช่ือ ........................................................... ลงช่ือ...................................................................... ลงช่ือ.........................................................................

         นางสาวสุขธิดา    หงิมเพง็ (นางพรรทิพา   เจริญวงศ)์
   หัวหน้าฝ่ายวดัผลและประเมินผล        ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาการฝ่ายช่างอุตสาหกรรม                                             ผูอ้  านวยการผูอ้  านวยการ

   (นายพิชยั   เพช็รหนู)

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค        ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา  2559

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


