
วัน / เวลา สาขาบัญชี (11 ) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาคอมพิวเตอร์ (12) ห้องสอบ

13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing 13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  ห้องสมุด 08.30 - 09.30 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  ห้องสมุด

09.30 - 10.30 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ห้องสมุด 09.30 - 10.30 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ห้องสมุด

วัน / เวลา สาขาช่างยนต์ (27) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (15) ห้องสอบ

13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing 13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  คอม 1 08.30 - 09.30 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  คอม 3

09.30 - 10.30 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ คอม 1 09.30 - 10.30 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ คอม 3

10.30 -11.30 พัก 10.30 -11.30 พัก

11.30 -12.30 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 คอม 1 11.30 -12.30 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 คอม 3

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

เอกสารท่ีต้องเตรียมในวันเข้าสอบ 1. บัตรเข้าห้องสอบ อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล          รองผู้อ านวยการส านักวิชาการบริหารธุรกิจ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  Block 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีท่ี  1    ประเภทพาณิชยกรรม

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

 นางดุษฎี     ม่ันกิจ



วัน / เวลา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (15) ห้องสอบ อ.คุมสอบ

13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing

09.30 - 10.30 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ คอม 5

วัน / เวลา สาขาช่างยนต์ (13) ห้องสอบ วัน / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (10)

13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing 13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม คอม 4 08.30 - 09.30 พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม คอม 5

09.30 - 10.30 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ คอม 4

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

อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล          รองผู้อ านวยการส านักวิชาการบริหารธุรกิจ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

 นางดุษฎี     ม่ันกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  Block 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีท่ี  2    ประเภทพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม



วัน / เวลา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (10) ห้องสอบ

13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ฯ คอม 7

09.30 - 10.30 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 คอม 7

วัน / เวลา สาขาช่างไฟฟ้า (9) ห้องสอบ

13 ก.ค 63 รายวิชาทีสอบ e-testing

08.30 - 09.30 งานนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ฯ คอม 7

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

เอกสารท่ีต้องเตรียมในวันเข้าสอบ 1. บัตรเข้าห้องสอบ อนุมัติ

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

      นางสาวสุขธิดา    หงิมเพ็ง (นางพรรทิพา   เจริญวงศ์)

   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล          รองผู้อ านวยการส านักวิชาการบริหารธุรกิจ                                             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  Block 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีท่ี  3    ประเภทพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม

 นางดุษฎี     ม่ันกิจ

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


