
หนา้   1

ระดับ ปวส.
ปวส.2 (ปวช+ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส.2 (ปวช+ม.6) รหัส 61  กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) 041 B หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) 041 B คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 A

10.00-11.00 การบัญชีต้นทุน 1 (อ.ณันณิชากร) 041 B การบัญชีต้นทุน 1 (อ.ณันณิชากร) 041 B การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี) 041 A

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 041 B หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) 041 B การบัญชีช้ันกลาง 1 (อ.ชฎานิศ) คอม 3

13.00-14.00   

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62  กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 )นักศึกษารหัส 62  กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (ปวช+ม.6) รหัส 61  กลางปี  เร่ิม 122 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041A คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 A การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B

10.00-11.00 การบัญชีช้ันสูง 2 (อ.ปาลิดา) 041 B การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี) 041 A กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับฯ  (อ.พรรทิพา) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การบัญชีช้ันกลาง 1 (อ.ชฎานิศ) คอม 3 การบัญชีช้ันกลาง 1 (อ.ชฎานิศ) คอม 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) คอม 4

13.00-14.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 1

14.00-15.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

บัญชี

วัน / เวลา

บัญชี

วัน / เวลา



หนา้   2

ระดับ ปวส.
ปวส.2 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 1 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 1 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 4

10.00-11.00 การวิเคราะห์และออกแบบ      (อ.สมฤดี) 042 B การวิเคราะห์และออกแบบ      (อ.สมฤดี) 042 B การวิเคราะห์และออกแบบ      (อ.สมฤดี) 042 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ระบบปฎิบัติการแม่ข่าย  (อ.ศุภชัย) 042 B ระบบปฎิบัติการแม่ข่าย  (อ.ศุภชัย) 042 B ระบบปฎิบัติการแม่ข่าย  (อ.ศุภชัย) 042 B

13.00-14.00

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62 กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6) นักศึกษารหัส 62กลางปี เร่ิมเรียร 122 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  6 ตุลาคม  2562

09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 4 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลขัย 034 B

10.00-11.00 การวิเคราะห์และออกแบบ      (อ.สมฤดี) 042 B กฎหมายท่ัวไป (อ.พรรทิพา) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 ระบบปฎิบัติการแม่ข่าย  (อ.ศุภชัย) 042 B ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) คอม 4
13.00-14.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 1
14.00-15.00

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   3

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช.+ม.6 ) รหัส  62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ฯ (อ.จินตนา) คอม 5 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 3 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 3

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 5

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การภาษีอากร  (อ.พิมพ์นิภา) 043 B การภาษีอากร  (อ.พิมพ์นิภา) 043 B หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A

13.00-14.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดฯ (อ.สมฤดี) 045 C เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดฯ (อ.สมฤดี) 045 C ระบบจัดการฐานข้อมูล (อ.ณัณธัน) 034 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส.1 (มาจากปวช.+ม.6 ) รหัส  62 กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6) นักศึกษารหัส 62  กลางปี ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) คอม 3 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B

10.00-11.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับฯ  (อ.พรรทิพา) คอม 3

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) คอม 4

13.00-14.00 ระบบจัดการฐานข้อมูล (อ.ณัณธัน) 034 B ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 1

14.00-15.00

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



หนา้   4

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1  (ปวช.) รหัส 62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 042 B การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 042 B คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 A

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 5 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 5

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงฯ (อ.ดุษฎี) 042 B การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงฯ (อ.ดุษฎี) 042 B หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A

13.00-14.00 การจัดการทรัพยากร พลังงานและฯ (อ.ชลนาริน) คอม 4 การจัดการทรัพยากร พลังงานและฯ (อ.ชลนาริน) คอม 4 การจัดการทรัพยากร พลังงานและฯ (อ.ชลนาริน) คอม 4

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62 ห้องสอบ ปวส. 1  (ปวช.) รหัส 62  กลางปี ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 )นักศึกษารหัส 62 กลางปี

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 A คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 A คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 A

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงฯ (อ.ดุษฎี) 042 B หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงฯ (อ.ดุษฎี) 042 B

13.00-14.00 การจัดการทรัพยากร พลังงานและฯ (อ.ชลนาริน) คอม 4 การจัดการทรัพยากร พลังงานและฯ (อ.ชลนาริน) คอม 4 การจัดการทรัพยากร พลังงานและฯ (อ.ชลนาริน) คอม 4

วัน / เวลา

การตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

การตลาด

วัน / เวลา



หนา้   5

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 62 กลางปี เร่ิม 122 ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B

10.00-11.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับฯ  (อ.พรรทิพา) คอม 3

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) คอม 4

13.00-14.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 1

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562
การตลาด

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   6

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 042 B การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม (อ.นภศร) 042 B คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 B

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 5 ภาษาอังกฤษโครงการ (อ.จินตนา) คอม 5

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) 041 A การจัดการการขนส่ง (อ.นภศร) 044 B การจัดการการขนส่ง (อ.นภศร) 044 B

13.00-14.00 เทคโนโลยีคลังสินค้า (อ.พรทิพย์) 044 B เทคโนโลยีคลังสินค้า (อ.พรทิพย์) 044 B เทคโนโลยีคลังสินค้า (อ.พรทิพย์) 044 B

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62 ห้องสอบ ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 นักศึกษารหัส 62

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (อ.วันชัย) 041 B

10.00-11.00
11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 การจัดการการขนส่ง (อ.นภศร) 044 B

13.00-14.00 เทคโนโลยีคลังสินค้า (อ.พรทิพย์) 044 B

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

การจัดการโลจิสติกส์

วัน / เวลา

การจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562



หนา้   7

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B เขียนแบบเทคนิค (อ.พร้อมพงษ์) 045 B เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 (อ.พิชีย) 045 C

10.00-11.00 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (อ.วันชัย) 045 B ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (อ.วันชัย) 045 B วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง ( อ.ไตรวรรณ) 045 B การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง ( อ.ไตรวรรณ) 045 B วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

13.00-14.00

14.00-15.00

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

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 (อ.พิชีย) 045 C เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 (อ.พิชีย) 045 C เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 (อ.พิชีย) 045 C

10.00-11.00 วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

13.00-14.00

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ช่างไฟฟ้า



หนา้   8

ระดับ ปวส.
ปวส. 1 (มาจากม.6) นักศึกษารหัส 62 ใหม่ c.122 ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62  ใหม่ c.122 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B

10.00-11.00 วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) 045 C

13.00-14.00 งานเทคนิคพ้ืนฐาน (อ.พร้อมพงษ์) 042 C

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562
ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   9

ระดับ ปวส.
ปวส.2 (ม.6) รหัส 61 ห้องสอบ ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบฯ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบฯ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B

10.00-11.00 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ระบบโทรคมนาคม  (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C ระบบโทรคมนาคม  (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C ระบบโทรคมนาคม  (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C

13.00-14.00

ระดับ ปวส.

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบฯ (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C

10.00-11.00 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C

11.00-12.00 พัก

12.00-13.00 ระบบโทรคมนาคม  (อ.เพ่ิมเกียรติ) 044 C

13.00-14.00

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส 62 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ปวส. 2 มาจาก (ปวช.)  รหัส 61 ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส 62 



หนา้   10

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ฯ (อ.จินตนา) คอม 5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ฯ (อ.จินตนา) คอม 5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ฯ (อ.จินตนา) คอม 5

10.00-11.00 งานส่งถ่ายก าลัง (อ.สามารถ) 034 B งานส่งถ่ายก าลัง (อ.สามารถ) 034 B งานส่งถ่ายก าลัง (อ.สามารถ) 034 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 งานตัวถังและพ่นสีฯ (อ.สามารถ) 034 B งานตัวถังและพ่นสีฯ (อ.สามารถ) 034 B งานตัวถังและพ่นสีฯ (อ.สามารถ) 034 B

13.00-14.00

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

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ฯ (อ.จินตนา) คอม 1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ฯ (อ.จินตนา) คอม 1 งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังฯ (อ.สามารถ) 042 C

10.00-11.00 งานส่งถ่ายก าลัง (อ.สามารถ) 034 B งานส่งถ่ายก าลัง (อ.สามารถ) 034 B กฎหมายท่ัวไป ฯ (อ.พรรทิพา) คอม 1

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 งานตัวถังและพ่นสีฯ (อ.สามารถ) 034 B งานตัวถังและพ่นสีฯ (อ.สามารถ) 034 B งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.พร้อมพงษ์) 042 C

13.00-14.00 งานเทคนิคพ้ืนฐาน (อ.พร้อมพงษ์) 042 C

ช่างยนต์

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

ช่างยนต์

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562



หนา้   11

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.122 ห้องสอบ ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 62 นักศึกษาใหม่ เร่ิม c.122 ห้องสอบ ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังฯ (อ.สามารถ) 042 C การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.สกุลชัย) 034 B

10.00-11.00 กฎหมายท่ัวไป ฯ (อ.พรรทิพา) คอม 1 งานส่งถ่ายก าลัง (อ.สามารถ) 034 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น (อ.พร้อมพงษ์) 042 C งานตัวถังและพ่นสีฯ (อ.สามารถ) 034 B

13.00-14.00 งานเทคนิคพ้ืนฐาน (อ.พร้อมพงษ์) 042 C

14.00-15.00
ระดับ ปวส.

ห้องสอบ ห้องสอบ

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562
ช่างยนต์

วัน / เวลา



หนา้   12

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 61 ห้องสอบ ปวส. 2  (ม.6) รหัส 61  กลาปี ห้องสอบ ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.เกรียงไกร) 042 C การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.เกรียงไกร) 042 C กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง (อ.สรกฤษ) 031 B

10.00-11.00 ประมาณราคางานก่อสร้างฯ (อ.สรกฤษ) 042 C ประมาณราคางานก่อสร้างฯ (อ.สรกฤษ) 042 C เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 031 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00
13.00-14.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารฯ (อ.นภศร) คอม 5

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

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง (อ.สรกฤษ) 031 B กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง (อ.สรกฤษ) 031 B กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง (อ.สรกฤษ) 031 B

10.00-11.00 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 031 B เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 031 B เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 031 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร) 031 B เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร) 031 B เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร) 031 B

13.00-14.00

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   13

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  62 เร่ิม 122 ห้องสอบ ปวส. 1 (มาจากม.6 )นักศึกษารหัส 62 เร่ิม 122 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง (อ.สรกฤษ) 031 B กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง (อ.สรกฤษ) 031 B

10.00-11.00 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 031 B เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) 031 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร) 031 B พ้ืนฐานประมาณราคา  (อ.สรกฤษ) 031 B

13.00-14.00

ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

ช่างก่อสร้าง

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วัน / เวลา
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ระดับ  ปวช. ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี ปวช.บัญชี
ปวช.1 รหัส 62 ห้องสอบ ปวช.2 รหัส 61 ห้องสอบ ปวช.3 รหัส 60 ห้องสอบ

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การบัญชีต๋ัวเงิน (อ.ชฎานิศ) 043 C การบัญชีต๋ัวเงิน (อ.ชฎานิศ) 043 C การบัญชีต๋ัวเงิน (อ.ชฎานิศ) 043 C

10.00-11.00 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ (อ.ชฎานิศ) 043 C การบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ (อ.ชฎานิศ) 043 C การบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ (อ.ชฎานิศ) 043 C

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ณภาภัช) 043 C

13.00-14.00 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C

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

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 การสร้างเว็ปด้วยภาษา HTML (อ.สมฤดี) 043 C การสร้างเว็ปด้วยภาษา HTML (อ.สมฤดี) 043 C

10.00-11.00 วิทยาศาสตร์เพ่ือฯช่างอุตสาหกรรม (อ.ชลนาริน) คอม 4 โปรแกรมน าเสนองาน (อ.สมฤดี) 043 C

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ณภาภัช) 043 C

13.00-14.00 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C

ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา



หนา้   15

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

อาทิตย์ท่ี  15   ธันวาคม  2562

09.00-10.00 งานนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ ฯ (อ.สามารถ) 043 B งานนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ ฯ (อ.สามารถ) 043 B งานนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ ฯ (อ.สามารถ) 043 B

10.00-11.00 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า( อ.ไตรวรรณ) 043 B กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า( อ.ไตรวรรณ) 043 B กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า( อ.ไตรวรรณ) 043 B

11.00-12.00 พัก พัก พัก

12.00-13.00 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.ณภาภัช) 043 C

13.00-14.00 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 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  15 ธันวาคม  2562

09.00-10.00 งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีน (อ.สามารถ) 044 B งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีน (อ.สามารถ) 044 B งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีน (อ.สามารถ) 044 B

10.00-11.00 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมฯ (อ.ประเสริฐ) 044 B งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมฯ (อ.ประเสริฐ) 044 B งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมฯ (อ.ประเสริฐ) 044 B

11.00-12.00 พัก พัก

12.00-13.00

13.00-14.00 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ (อ.สุวรัตน์) 043 C

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 122 )

วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม  2562

วัน / เวลา

วัน / เวลา


