
หนา้   1

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช+ม.6) รหัส 61 กลางปี ปวส.2 (ปวช+ม.6) รหัส 62 ปวส. 2 (มาจากม.6) นักศึกษารหัส 62 กลางปี

09.00-10.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี) การบัญชีช้ันสูง 2 (อ.เขมภัษ) การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (อ.ปาลิดา)

10.00-11.00 การภาษีอากร (อ.เขมภัษ) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.จิราภรณ์) การบัญชีต้นทุน 1 (อ.ธนัตทรัพย์)

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) การบัญชีต้นทุน 2 (อ.เขมภัษ) หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

ระดับ ปวส.
ปวส. 2 (มาจากปวช.) นักศึกษารหัส 62 กลางปี ปวส. 1 (มาจากม.6 )นักศึกษารหัส 63 ปวส.1 (มาจากปวช) รหัส 63  

09.00-10.00 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (อ.ปาลิดา) การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า (อ.มนฑกาล) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.ณภาภัช)

10.00-11.00 การบัญชีต้นทุน 1 (อ.ธนัตทรัพย์) การบัญชีบริษัท (อ.ณิชากร) การบัญชีต้นทุน 1 (อ.ธนัตทรัพย์)

11.00-12.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) การขายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี) หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (มาจากม.6) รหัส 63 เร่ิมเรียน C. 126 ปวส.1 (มาจากปวช.) รหัส 63 เร่ิมเรียน C. 126

09.00-10.00 บัญชีเบ้ืองต้น (อ.ธนัตทรัพย์) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.ณภาภัช)

10.00-11.00 การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา) การบัญชีต้นทุน 1 (อ.ธนัตทรัพย์)

11.00-12.00 การชายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี) หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )
สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

บัญชี

วัน / เวลา

บัญชี

บัญชี

วัน / เวลา



หนา้   2

ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ปวช.+ม.6) นศ.รหัส 61 กลางปี ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ปวส. 1  (ม.6) รหัส 63

09.00-10.00 การโปรแกรมเว็บด้วย HTML (อ.สมฤดี) การโปรแกรมเว็บด้วย HTML (อ.สมฤดี) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ (อ.สมฤดี)

10.00-11.00 การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา)

11.00-12.00 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ (อ.สัญญา)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ (อ.สมฤดี) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ (อ.สมฤดี) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ (อ.สมฤดี)

10.00-11.00 การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา)

11.00-12.00 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ (อ.สัญญา) การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน)

วัน / เวลา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

ปวส. 1 (มาจากม.ปวช) นักศึกษารหัส 63
ปวส. 1 (มาจากม.6) นักศึกษารหัส 63 นักศึกษา

ใหม่ c.126

ปวส. 1 (มาจากปวช.)นักศึกษารหัส 63 นักศึกษา

ใหม่ c.126

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน / เวลา



หนา้   3

ระดับ ปวส.
ปวส. 3  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ปวส.2 (มาจากม.6 ) รหัส  62 กลางปี

09.00-10.00 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช)

10.00-11.00 การส่ือสารข้อมูลเครือข่าย (อ.ศุภชัย) การส่ือสารข้อมูลเครือข่าย (อ.ศุภชัย) คอมพิวเคอร์และสารสนเทศฯ (อ.จิราภรณ์)

12.00-13.00 หลัการขาย (อ.สมาลี)

ระดับ ปวส.
ปวส.2 (มาจากปวช. ) รหัส  62 กลางปี

09.00-10.00 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช)

10.00-11.00 การส่ือสารข้อมูลเครือข่าย (อ.ศุภชัย)

12.00-13.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )
สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



หนา้   4

ระดับ ปวส.
ปวส. 1  (ม.6) รหัส 63 ปวส. 1  (ปวช) รหัส 63 นักศึกษาใหม่ c.126

09.00-10.00 ระบบปฎิบัติการเบ้ืองต้น (อ.ศุภขัย) ระบบปฎิบัติการเบ้ืองต้น (อ.ศุภขัย)

10.00-11.00 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.นภศร) ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.นภศร)

12.00-13.00 หลักการเขียนโปรแกรม (อ.จิรภรณ์+อ.สัญญา) หลักการเขียนโปรแกรม (อ.จิรภรณ์+อ.สัญญา)

ระดับ ปวส.

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )
สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

เทคโนโลยีดิจิทัส (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)



หนา้   5

ระดับ ปวส.
ปวส. 3 (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ปวส. 2  (ม.6) รหัส 62 กลางปี

09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย) การวิจัยการตลาด (อ.ดุษฎี) การวิจัยการตลาด (อ.ดุษฎี)

10.00-11.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.กัญญา) ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา)

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร)

ระดับ ปวส.
ปวส. 2  (ปวช.) รหัส 62 กลางปี ปวส. 1  (ม.6) รหัส 63

09.00-10.00 การวิจัยการตลาด (อ.ดุษฎี) การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (อ.นภศร) การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (อ.นภศร)

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.นภศร) การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา)

11.00-12.00 การบริหารคุณภาพในองค์การ (อ.นภศร) การจัดการขาย (อ.นภศร) การจัดการขาย (อ.นภศร)

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 63  เร่ิม 126 ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 63  เร่ิม 126

09.00-10.00 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (อ.นภศร) การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (อ.นภศร)

10.00-11.00 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.นภศร) การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา)

11.00-12.00 การจัดการขาย (อ.นภศร) การจัดการขาย (อ.นภศร)

วัน / เวลา

การตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )
สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

การตลาด

การตลาด

วัน / เวลา

ปวส. 1  (ปวช.) รหัส 63

วัน / เวลา
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ระดับ ปวส.
ปวส. 3  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  63 

09.00-10.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.กัญญา)

10.00-11.00 หลักเศรษฐศาสตร์ (อ.สุวรัตน์) การภาษีอากร (อ.เขมภัษ) คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (อ.ดุษฎี)

11.00-12.00 การจัดการสินค้าคงคลัง (อ.ณัฐฐา) การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) โลจิสติกส์เบ้ืองต้น (อ.ณัฐฐา)

ระดับ ปวส.
ปวส. 1 (มาจากปวช.) นักศึกษารหัส 63 ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  63 เร่ิมเรียน 126 ปวส. 1 (มาจากปวช.) รหัส 63 เร่ิมเรียน 126

09.00-10.00 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.ณภาภัช) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.ณภาภัช)

10.00-11.00 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (อ.ดุษฎี) คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (อ.ดุษฎี) คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (อ.ดุษฎี)

11.00-12.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) โลจิสติกส์เบ้ืองต้น หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

ระดับ ปวส.

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

การจัดการโลจิสติกส์

วัน / เวลา

การจัดการโลจิสติกส์

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )
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ระดับ ปวส.
ปวส.3 (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ปวส. 2  (ปวช+ม.6) รหัส 62 ปวส.2 (มาจากม.6 ) รหัส  62 กลางปี

09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม (อ.นภศร) เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.พิชัย) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ (อ.บรรจง)

10.00-11.00 นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์  (อ.สามารถ) นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์  (อ.สามารถ) ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ)

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิชัย)

ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า
ปวส.2 (มาจากปวช ) รหัส  62 กลางปี ปวส. 1  (ม.6) รหัส 63 ปวส. 1  (ปวช) รหัส 63

09.00-10.00 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ (อ.บรรจง) เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.พิชัย)

10.00-11.00 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า (อ.เพ่ิมเกียรติ) วงจรไฟฟ้า  (อ.พิชัย) วงจรไฟฟ้า  (อ.พิชัย)

11.00-12.00 การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิชัย) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (อ.ไตรวรรณ) เคร่ืองวัดไฟฟ้า (อ.พิชัย)

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

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  63  เร่ิม c.126ปวส. 1 (มาจากม.6) รหัส 63 เร่ิมเรียน c.126

ช่างไฟฟ้า

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

วัน / เวลา

วัน / เวลา

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

วัน / เวลา



หนา้   8

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ) การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ) การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ)

10.00-11.00 การเมืองการปกครองของไทย (อ.พรรทิพา) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.วันชัย) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.วันชัย)

11.00-12.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ) การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ)

10.00-11.00 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.วันชัย) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.วันชัย)

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส 63 ปวส.2 (ม.6+ปวช.) รหัส 62

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส 63 นักศึกษา c.126 ปวส.1 (มาจากปวช ) รหัส 63  นักศึกษาc.126

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส 623วัน / เวลา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
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ระดับ ปวส.
ปวส. 3  (ม.6+ปวช) รหัส 61+กลางปี ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ปวส.2 (มาจากม.6 ) รหัส  62  กลางปี

09.00-10.00 วัสดุช่าง (อ.คะนอง) แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เพ่ิมเกียรติ)

10.00-11.00 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์ (อ.ประเสริฐ) งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์ (อ.ประเสริฐ) งานเช่ือมและโลหะแผ่น 

11.00-12.00 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (อ.สามารถ) งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น (อ.กัญญา)

ระดับ ปวส.
ปวส. 1 (มาจากปวช) นักศึกษารหัส 62 กลางปี ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  63 ปวส. 1 (มาจากปวช.) นักศึกษารหัส 63

09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย งานไฟฟ้ารถยนต์เบ้ืองต้น (อ.คะนอง) แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย

10.00-11.00 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์ (อ.ประเสริฐ) งานเขียนแบบเทคนิค (อ.สราวุธ) นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์  (อ.สามารถ)

11.00-12.00 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (อ.สามารถ) งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีนและดีเซลฯ (อ.คะนอง) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 63 นักศึกษา เร่ิม c.126 ปวส.1 (ปวช) นศ.รหัส 63 นักศึกษา เร่ิม c.126

09.00-10.00 งานไฟฟ้ารถยนต์เบ้ืองต้น (อ.คะนอง) แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย

10.00-11.00 งานเขียนแบบเทคนิค (อ.สราวุธ) นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์  (อ.สามารถ)

11.00-12.00 งานเคร่ืองยนต์แก็สโซลีนและดีเซลฯ (อ.คะนอง) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ช่างยนต์

วัน / เวลา

ช่างยนต์

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

ช่างยนต์

วัน / เวลา
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ระดับ ปวส.
ปวส. 3  (ม.6+ปวช) รหัส 61 กลางปี ปวส. 2  (ม.6+ปวช) รหัส 62 ปวส.2 (มาจากม.6 ) รหัส  62 กลางปี

09.00-10.00 แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย แคลคูลัสพ้ืนฐาน (อ.วันชัย อ่านแบบเขียนแบบก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร)

10.00-11.00 ชลศาสตร์ (อ.เกรียงไกร) เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.เกรียงไกร) งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย)

11.00-12.00 การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร (อ.พิชัย) การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน)

ระดับ ปวส.
ปวส. 2 (มาจากปวช) นักศึกษารหัส 62 กลางปี ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  63 ปวส. 1 (มาจากปวช )นักศึกษารหัส 63

09.00-10.00 ทฤษฎีโครงสร้าง (อ.สรกฤษ) อ่านแบบเขียนแบบก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร) ทฤษฎีโครงสร้าง (อ.สรกฤษ)

10.00-11.00 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย) พ้ืนฐานงานปูน (อ.สรกฤษ) งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย)

11.00-12.00 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน) พ้ืนฐานงานส ารวจ (อ.สรกฤษ) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ระดับ ปวส.
ปวส. 1 (มาจากม.6 )นักศึกษารหัส 63 เร่ิม 126 ปวส. 1 (มาจากปวช. )นักศึกษารหัส 63 เร่ิม 126

09.00-10.00 อ่านแบบเขียนแบบก่อสร้าง (อ.เกรียงไกร) ทฤษฎีโครงสร้าง (อ.สรกฤษ)

10.00-11.00 พ้ืนฐานงานปูน (อ.สรกฤษ) งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (อ.สกุลชัย)

11.00-12.00 กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สกุลชัย) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจฯ (อ.จินตนา)

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

วัน / เวลา

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

ช่างก่อสร้าง



หนา้   11

ระดับ  ปวช.

ปวช.1 รหัส 63 ปวช.2 รหัส 62 ปวช.3 รหัส 61

09.00-10.00 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน) ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.นภศร) การบัญชีบริษัทจ ากัด (อ.ปาลิดา) การบัญชีบริษัทจ ากัด (อ.ปาลิดา)

13.00-14.00 กฎหมายพาณิชย์ (อ.พรรทิพา) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานฯ (อ.เขมภัษ) การประยุกต์โปรแกรมตารางงานฯ (อ.เขมภัษ)

ระดับ  ปวช.
ปวช.2 รหัส 62 ปวช.3 รหัส 61

09.00-10.00 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (อ.สมฤดี) การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (อ.สมฤดี)

11.00-12.00 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมฯ (อ.ศุภชัย) การซ่อมบ ารุงรักษาคอมฯ (อ.ศุภชัย)

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

วัน / เวลา

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวช.บัญชี
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ระดับ  ปวช.
ปวช. 1  ปี 63

09.00-10.00 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (อ.นภศร)

13.00-14.00 กฎหมายพาณิชย์ (อ.พรรทิพา)

ระดับ  ปวช.
ปวช.  1  ปี 63 ปวช.  2   ปี 62 ปวช.3 รหัส 61

09.00-10.00 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน) ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 งานปรับอากาศรถยนต์ (อ.คะนอง) งานปรับอากาศรถยนต์ (อ.คะนอง) งานปรับอากาศรถยนต์ (อ.คะนอง)

13.00-14.00 งานจักรยานยนต์ (อ.พร้อมพงษ์) งานจักรยานยนต์ (อ.พร้อมพงษ์) งานจักรยานยนต์ (อ.พร้อมพงษ์)

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.ช่างยนต์

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

วัน / เวลา
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ระดับ  ปวช.
ปวช. 1  ปี 63 ปวช. 2 ปี 62

09.00-10.00 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา) การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน) ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้า

12.00-13.00 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (อ.ไตรวรรณ) วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (อ.ไตรวรรณ)

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 126 )

สอบ วันท่ี 5 และ 6  กันยายน 2563           

วัน / เวลา

ปวช.ช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา


