
วนั / เวลา สาขาการบัญชี (9 คน) ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

08.30-09.30 การบัญชีเบ้ืองต้น (อ.เขมภษั) Com 3 อ.พิชัย 08.30-09.30 การบัญชีเบ้ืองต้น (อ.เขมภษั) Com 3 อ.พิชัย
09.30-10.30 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย (อ.ยุวรีย์) อ.สุมติรา 09.30-10.30 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย (อ.ยุวรีย์) อ.สุมติรา
10.30-11.30 ภาษาองักฤษในชีวติจริง (อ.จินตนา) 10.30-11.30 ภาษาองักฤษในชีวติจริง (อ.จินตนา)

วนั / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาช่างยนต์ ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

08.30-09.30 ทักษะการด ารงชีวติเพ่ือสุขภาวะ (อ.นัยนาภรณ์) Com 1 อ.พร้อมพงษ์ 08.30-09.30 ทักษะการด ารงชีวติเพ่ือสุขภาวะ (อ.นัยนาภรณ์) Com 1 อ.พร้อมพงษ์
09.30-10.30 วทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวติ (อ.ชลนาริน) อ.นัยนาภรณ์ 09.30-10.30 วทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวติ (อ.ชลนาริน) อ.นัยนาภรณ์
10.30-11.30 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (อ.นัยนาภรณ์) 10.30-11.30 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (อ.นัยนาภรณ์)

วทิยาลยัเทคโนยีชนะพลขนัธ์      นครราชสีมา
ตารางสอบนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่  1  

ประเภทพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม

           ลงช่ือ.............................................................                       ลงช่ือ.......................................................................                        ลงช่ือ........................................................................
                         (นางสาวเขมภษั  ภู่สุวรรณ)                                                           (นางดุษฎี    มัน่กิจ)                                                                  (นางพรรทิพา    เจริญวงศ)์
                               หวัหนา้งานวดัผล                                                           รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ                                                                      ผูอ้  านวยการ



วนั / เวลา สาขาการบัญชี ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

08.30-09.30 วทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกจิและบริการ ห้องสมุด อ.สัญญา 08.30-09.30 วทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกจิและบริการ ห้องสมุด อ.สัญญา
09.30-10.30 พิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์ (อ.สุวรัตน์) 09.30-10.30 พิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์ (อ.สุวรัตน์)
10.30-11.30 10.30-11.30

วนั / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาวชิาช่างยนต์ ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

08.30-09.30 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (อ.พิชัย) Com 5 อ.อนุสรณ์ 08.30-09.30 งานจักรยานยนต์ (อ.พร้อมพงษ์) Com 5 อ.อนุสรณ์
09.30-10.30 09.30-10.30
10.30-11.30 10.30-11.30

วทิยาลยัเทคโนยีชนะพลขนัธ์      นครราชสีมา
ตารางสอบนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่  2

ประเภทพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม

           ลงช่ือ.............................................................                       ลงช่ือ.......................................................................                        ลงช่ือ........................................................................
                         (นางสาวเขมภษั  ภู่สุวรรณ)                                                           (นางดุษฎี    มัน่กิจ)                                                                  (นางพรรทิพา    เจริญวงศ)์
                               หวัหนา้งานวดัผล                                                           รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ                                                                      ผูอ้  านวยการ



วนั / เวลา สาขาการบัญชี ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

08.30-09.30 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สุวรัตน์) Com 4 อ.จินตนา 08.30-09.30 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สุวรัตน์) Com 4 อ.จินตนา
09.30-10.30 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย (อ.ยุวรีย์) อ.สังคม 09.30-10.30 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย (อ.ยุวรีย์) อ.สังคม
10.30-11.30 10.30-11.30 การผลติส่ือส่ิงพิมพ์  (อ.สัญญา)

วนั / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65

08.30-09.30 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงัเบ้ืองต้น (อ.วนัชัย) Com 7 อ.ศุภชัย
09.30-10.30 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง (อ.สังคม)
10.30-11.30

                         (นางสาวเขมภษั  ภู่สุวรรณ)                                                           (นางดุษฎี    มัน่กิจ)                                                                  (นางพรรทิพา    เจริญวงศ)์
                               หวัหนา้งานวดัผล                                                           รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ                                                                      ผูอ้  านวยการ

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

วทิยาลยัเทคโนยีชนะพลขนัธ์      นครราชสีมา
ตารางสอบนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่  3

ประเภทพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม



วนั / เวลา สาขาการบัญชี ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

13.00-14.00 การบัญชีเบ้ืองต้น (อ.สุมติรา) Com 1 อ.ยุวรีย์ 13.00-14.00 การบัญชีเบ้ืองต้น (อ.สุมติรา) Com 1 อ.ยุวรีย์
14.00-15.00 การขายเบ้ืองต้น (อ.นภศร) อ.วรัิตน์ 14.00-15.00 การขายเบ้ืองต้น (อ.นภศร) อ.วรัิตน์
15.00-16.00 15.00-16.00
วนั / เวลา สาขาโลจิสติกส์ ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาช่างยนต์ ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

13.00-14.00 การบัญชีเบ้ืองต้น (อ.สุมติรา) Com 1 อ.ยุวรีย์ 13.00-14.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.ศุภชัย)Com 3 อ.ไตรวรรณ
14.00-15.00 การขายเบ้ืองต้น (อ.นภศร) อ.วรัิตน์ 14.00-15.00 กลศาสตร์ของไหลในงานเคร่ืองกล (อ.อนุสรณ์)
15.00-16.00 15.00-16.00
วนั / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (จบมาจาก ปวช.) ห้องสอบ ครูคุมสอบ วนั / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (จบมาจาก ม.6) ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65  24 มยิ. 65

13.00-14.00 เคร่ืองวดัไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) Com 3 อ.ไตรวรรณ 13.00-14.00 เคร่ืองวดัไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) Com 3 อ.ไตรวรรณ
14.00-15.00 14.00-15.00 งานเขียนแบบเทคนิค (อ.วรัิตน์)

วทิยาลยัเทคโนยีชนะพลขนัธ์      นครราชสีมา
ตารางสอบนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่  1

ประเภทบริหารธุรกจิ  และช่างอุตสาหกรรม

           ลงช่ือ.............................................................                       ลงช่ือ.......................................................................                        ลงช่ือ........................................................................
                         (นางสาวเขมภษั  ภู่สุวรรณ)                                                           (นางดุษฎี    มัน่กิจ)                                                                  (นางพรรทิพา    เจริญวงศ)์
                               หวัหนา้งานวดัผล                                                           รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ                                                                      ผูอ้  านวยการ



วนั / เวลา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (มาจาก ม.6 + ปวช.) ห้องสอบ ครูคุมสอบ
 24 มยิ. 65

13.00-14.00 เทคโนโลยีส่ือเสมือนจริง (อ.จิราภรณ์) Com 4 อ.วนัชัย
14.00-15.00

           ลงช่ือ.............................................................                       ลงช่ือ.......................................................................                        ลงช่ือ........................................................................
                         (นางสาวเขมภษั  ภู่สุวรรณ)                                                           (นางดุษฎี    มัน่กิจ)                                                                  (นางพรรทิพา    เจริญวงศ)์
                               หวัหนา้งานวดัผล                                                           รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ                                                                      ผูอ้  านวยการ

วทิยาลยัเทคโนยีชนะพลขนัธ์      นครราชสีมา
ตารางสอบนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่  2

ประเภทบริหารธุรกจิ  และช่างอุตสาหกรรม


