
วัน / เวลา สาขาบัญชี (9 ) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาคอมพิวเตอร์ (9) ห้องสอบ

25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing 25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การบัญชีเบ้ืองต้น (อเขมภัษ) ห้องสมุด 09.30 - 10.30 การบัญชีเบ้ืองต้น (อเขมภัษ) ห้องสมุด

10.30 -11.30 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) ห้องสมุด 11.30 - 12.30 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ยุวรีย์) ห้องสมุด ห้องสมุด อ.สุมิตรา

วัน / เวลา สาขาช่างยนต์ (19) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (9) ห้องสอบ

25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing คอม 4 25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing

09.30 - 10.30 งานฝึกฝีมือ (อ.วิรัตน์) เลขท่ี 1 - 13 08.30 - 09.30 งานฝึกฝีมือ (อ.วิรัตน์) คอม 7 คอม 4 อ.วรัิตน์

11.30 - 12.30 งานฝึกฝีมือ (อ.วิรัตน์) เลขท่ี 13 - 19 คอม 7 อ.ศุภชัย

 หมายเหตุ (E)     หมายถึงรายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เข้าให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

เอกสารท่ีต้องเตรียมในวันเข้าสอบ 1. บัตรเข้าห้องสอบ อนุมัติ

ลงช่ือ......................................................................... 2. บัตรนักศึกษา ลงช่ือ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

อ.คุมสอบ

อ.คุมสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  Block 1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีท่ี  1   ประเภทพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม

ลงช่ือ.........................................................................

         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

 นางดุษฎี     ม่ันกิจ



วัน / เวลา สาขาบัญชี (11) ห้องสอบ อ.คุมสอบ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (11) ห้องสอบ

25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing 25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ คอม 5 09.30 - 10.30 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ คอม 5

10.30 -11.30 พิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์ คอม 5 11.30 - 12.30 พิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์ คอม 5 คอม 5 อ.ยุวรีย์

อ.นภศร อ.นภศร

อ.สุมิตรา อ.สุมิตรา

วัน / เวลา สาขาช่างยนต์ (25) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (11) ห้องสอบ

25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing คอม 1 25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ เลขท่ี 1 - 13 08.30 - 09.30 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ คอม 4 คอม 1 อ .นภศร

09.30 - 10.30 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ เลขท่ี 14 -25 10.30 - 11.30 งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คอม 4 คอม 1 อ. สังคม

10.30 - 11.30 งานวัดละเอียดช่างยนต์ เลขท่ี 1 - 13 อ.จิตนา คอม 4 อ.พร้อมพงษ์

11.30 - 12.30 งานวัดละเอียดช่างยนต์ เลขท่ี 14 -25 อ.เพ่ิมเกียรติ

 หมายเหตุ (E)     หมายถึงรายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เข้าให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

อนุมัติ

ลงช่ือ ........................................................... ลงช่ือ...................................................................... ลงช่ือ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

 นางดุษฎี     ม่ันกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  Block 1

อ.คุมสอบ

อ.คุมสอบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีท่ี  2    ประเภทพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม



วัน / เวลา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (12) ห้องสอบ

25 มิ.ย 64 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การใช้โปรแกรมจ าลองในงานคอมฯ คอม 3

11.30 -12.30 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย คอม 3 คอม 3 อ.จินตนา

อ.ศุภชัย

อ.จิราภรณ์

วัน / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (9) ห้องสอบ

25 มิ.ย 64

09.30 - 10.30 มอเตอร์กระแสไฟฟ้าแสสลับ คอม 3 คอม 3 อ.จินตนา

อ.สังคม

 หมายเหตุ (E)     หมายถึงรายวิชาท่ีสอบ  E-testing    ให้นักเรียนไปสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ และ เข้าให้ตรงเวลาท่ีก าหนด

เอกสารท่ีต้องเตรียมในวันเข้าสอบ 1. บัตรเข้าห้องสอบ อนุมัติ

ลงช่ือ......................................................................... 2. บัตรนักศึกษา ลงช่ือ.........................................................................

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

ลงช่ือ.........................................................................

         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

 นางดุษฎี     ม่ันกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  Block 1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีท่ี  3    ประเภทพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม

อ.คุมสอบ

อ.คุมสอบ


