
หนา้   1

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

09.00-10.00 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.เขมภัษ) การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.เขมภัษ) การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.เขมภัษ)

10.00-11.00 การภาษีอากร (อ.เขมภัษ) กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา( หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

11.00-12.00 การบัญชีช้ันสูง 2 (อ.เขมภัษ) หลักการขาย (อ.สุมาลี)

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

09.00-10.00 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (อ.เขมภัษ) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี) การบัญชีบริษัท (อ.ปาลิดา) การบัญชีข้ันสูง 1 (อ.เขมภัษ)

11.00-12.00 การบัญชีช้ันสูง 2 (อ.เขมภัษ) องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย) องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย)

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (มาจากม.6) รหัส 63 กลางปี ปวส.1 (มาจากปวช.) รหัส 63 กลางปี ปวส.1 (มาจากม.6) รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129

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

10.00-11.00 การบัญชีบริษัท (อ.ปาลิดา ) การบัญชีข้ันสูง 1 (อ.เขมภัษ) การบัญชีเบ้ืองต้น  (อ.เขมภัษ)

11.00-12.00 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย) องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย) การขายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี)

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

บัญชี

วัน / เวลา

บัญชี

บัญชี

วัน / เวลา



หนา้   2

ระดับ ปวส. บัญชี
ปวส.1 (มาจากปวช.) รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

11.00-12.00 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย)

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

วัน / เวลา



หนา้   3

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

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ (อ.สัญญา)

10.00-11.00 กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา (อ.สัญญา)

11.00-12.00 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (อ.จิราภรณ์) ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (อ.จิราภรณ์) ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (อ.จิราภรณ์)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ (อ.สัญญา) มนุษยืสัมพันธ์ในการท างาน (อ.สุขธิดา) มนุษยืสัมพันธ์ในการท างาน (อ.สุขธิดา)

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา)

10.00-11.00 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา (อ.สัญญา) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน (อ.ชลนาริน) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (อ.จิราภรณ์) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร)

วัน / เวลา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

วัน / เวลา ปวส. 1 (มาจากม.ปวช) นักศึกษารหัส 63 ปวส. 1  (ม.6) รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129 ปวส. 1  (ปวช.) รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129



หนา้   4

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

09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ( อ.นภศร ) การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ( อ.นภศร ) ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

12.00-13.00 การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุมาลี) ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.ณภาภัช) หลักการขาย  (อ.สุมาลี)

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

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 หลักการจัดการ (อ.สุมาลี)

12.00-13.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร)

วัน / เวลา

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



หนา้   5

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

09.00-10.00 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (อ.สัญญา) การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (อ.สัญญา) การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (อ.สัญญา)

10.00-11.00 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม ฯ (อ.จิราภรณ์) หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม ฯ (อ.จิราภรณ์) หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม ฯ (อ.จิราภรณ์)

12.00-13.00 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร

ระดับ ปวส.
ปวส.1(ปวช.)รหัส 63 กลางปี

09.00-10.00 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (อ.สัญญา) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม ฯ (อ.จิราภรณ์) การบัญชีเบ้ืองต้น  (อ.มนฑกาล) หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

12.00-13.00 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร การขายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี) องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย)

วัน / เวลา

เทคโนโลยีดิจิทัส (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วัน / เวลา ปวส.1(ม.6)รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129 ปวส.1(ปวช.)รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

เทคโนโลยีดิจิทัส (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)



หนา้   6

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

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) การส่ือสารการตลาด (อ.ดุษฎี) การส่ือสารการตลาด (อ.ดุษฎี)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (อ.สุวรัตน์) ค้าปลีกและค้าส่ง (อ.นภศร) นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.นภศร) นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.นภศร)

12.00-13.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร)

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

09.00-10.00 การส่ือสารการตลาด (อ.ดุษฎี) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.นภศร) กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา)

12.00-13.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) กลยุทธ์การตลาด (อ.ดุษฎี) กลยุทธ์การตลาด (อ.ดุษฎี)

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 63  กลางปี ปวส.1 (ปวช.) นศ.รหัส 63  กลางปี ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129

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

10.00-11.00 การบัญชีเบ้ืองต้น กฎหมายธุรกิจ (อ.พรรทิพา) การบัญชีเบ้ืองต้น 

12.00-13.00 การขายเบ้ืองต้น กลยุทธ์การตลาด (อ.ดุษฎี) การขายเบ้ืองต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

วัน / เวลา

การตลาด

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          
การตลาด

การตลาด

วัน / เวลา

ปวส. 1  (ปวช.) รหัส 63

วัน / เวลา
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ระดับ ปวส.

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

12.00-13.00 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย)

ปวส.1 ( ปวช.) นศ.รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

การตลาด

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา



หนา้   8

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (อ.จินตนา) การจัดเอกสารในคลังสินค้า (อ.สุวรัตน์)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.พรทิพย์) การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.พรทิพย์) การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.พรทิพย์)

11.00-12.00 เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า (อ.นภศร) ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) การขายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การจัดเอกสารในคลังสินค้า (อ.สุวรัตน์) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา) ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ (อ.จินตนา)

10.00-11.00 การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ (อ.พรทิพย์) การบัญชีเบ้ืองต้น หลักการตลาด (อ.ดุษฎี)

11.00-12.00 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย) การขายเบ้ืองต้น องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (อ.สกุลชัย)

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  63 

การจัดการโลจิสติกส์

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  64 นักศึกษาใหม่c. 129 ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  64 นักศึกษาใหม่c. 129ปวส. 1 (มาจากปวช.) นักศึกษารหัส 63

ปวส. 2  (ม.6) รหัส 62 ปวส. 2  (ปวช) รหัส 62

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

การจัดการโลจิสติกส์

วัน / เวลา

วัน / เวลา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
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ระดับ ปวส.
ปวส.2 (ม.6) รหัส 62 ปวส. 2  (ปวช) รหัส 62 ปวส.2 (มาจากม.6 ) รหัส  62 กลางปี

09.00-10.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)

10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและสังคม (อ.จินตนา) เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม (อ.ไตรวรรณ) เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม (อ.ไตรวรรณ)

11.00-12.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า (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 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) การประมาณการระบบไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ) การประมาณการระบบไฟฟ้า (อ.ไตรวรรณ)

10.00-11.00 เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม (อ.ไตรวรรณ) การจัดการทรัพยากร พลังงานฯ (อ.ชลนาริน) การจัดการทรัพยากร พลังงานฯ (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ (อ.สามารถ) นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ (อ.สามารถ)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 มนุษยืสัมพันธ์ในการท างาน (อ.สุขธิดา) มนุษยืสัมพันธ์ในการท างาน (อ.สุขธิดา) มนุษยืสัมพันธ์ในการท างาน (อ.สุขธิดา)

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา)

10.00-11.00 การจัดการทรัพยากร พลังงานฯ (อ.ชลนาริน) การจัดการทรัพยากร พลังงานฯ (อ.ชลนาริน) แคลคูลัส 1 (อ.วันชัย)

11.00-12.00 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า (อ.พิชัย) นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ (อ.สามารถ) การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า (อ.พิชัย)

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส  64 นักศึกษาใหม่c. 129

ช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  63  กลางปีปวส. 1 (มาจากม.6) รหัส 63 กลางปี

ช่างไฟฟ้า

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

วัน / เวลา

วัน / เวลา

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

วัน / เวลา
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ระดับ ปวส.

09.00-10.00 มนุษยืสัมพันธ์ในการท างาน (อ.สุขธิดา)

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา)

10.00-11.00 แคลคูลัส 1 (อ.วันชัย)

11.00-12.00 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  64 นักศึกษาใหม่c. 129
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ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ และสังคม (อ.นภศร) วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย) งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ (อ.เพ่ิมเกียรติ)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 ระบบเสียงและภาพ (อ.เพ่ิมเกียรติ) ระบบเสียงและภาพ (อ.เพ่ิมเกียรติ) ระบบเครือข่ายคอมฯ (อ.ศุภชีย)

11.00-12.00 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.เพ่ิมเกียรติ) ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.เพ่ิมเกียรติ) ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.เพ่ิมเกียรติ)

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อ.พิชัย)

10.00-11.00 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (อ.กัญญา)

11.00-12.00 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อ.เพ่ิมเกียรติ)

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

ปวส.1 (มาจากม.6 ) รหัส 63 ปวส.2 (ม.6) รหัส 62

วัน / เวลา

ปวส.2 (มาจากปวช. ) รหัส 62วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ปวส.2 (มาจากปวช. ) รหัส 63



หนา้   12

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

09.00-10.00 การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา) การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา) การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ และสังคม (อ.นภศร)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์) เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์) เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์)

11.00-12.00 งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (อ.คนอง) งานทดลองเคร่ืองกล (อ.คนอง) งานทดลองเคร่ืองกล (อ.คนอง)

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

09.00-10.00 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ และสังคม (อ.นภศร) การบริหารคุณภาพในองค์กร (อ.นภศร) การบริหารคุณภาพในองค์กร (อ.นภศร)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา)

10.00-11.00 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์) เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์) เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์)

11.00-12.00 งานทดลองเคร่ืองกล (อ.คนอง) เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  (อ.สามารถ) งานทดลองเคร่ืองกล (อ.คนอง)

ระดับ ปวส.
ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 63 กลางปี ปวส.1 (ปวช) นศ.รหัส 63 กลางปี ปวส.1 (ม.6) นศ.รหัส 64  นักศึกษาใหม่ c.129

09.00-10.00 การบริหารคุณภาพในองค์กร (อ.นภศร) การบริหารคุณภาพในองค์กร (อ.นภศร) การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา)

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา)

10.00-11.00 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์) เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (อ.อนุสรณ์) แคลคูลัส 1 (อ.วันชัย)

11.00-12.00 งานทดลองเคร่ืองกล (อ.คนอง) งานทดลองเคร่ืองกล (อ.คนอง) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร

ช่างยนต์

ช่างยนต์

วัน / เวลา

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา

ช่างยนต์

วัน / เวลา



หนา้   13

ระดับ ปวส.

09.00-10.00 การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 แคลคูลัส 1 (อ.วันชัย)

11.00-12.00 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร)

ปวส.1 (มาจากปวช. ) รหัส  64 นักศึกษาใหม่c. 129

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ช่างยนต์

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

09.00-10.00 เทคนิควิธีการก่อสร้าง (อ.สรกฤช) การบริหารคุณภาพในองค์กร (อ.นภศร) การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา)

กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา) กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 งานส ารวจเพ่ือการก่อสร้างอาคาร (อ.สรกฤช) ชลศาสตร์ (อ.สรกฤช) กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สกุลชัย)

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

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

09.00-10.00 การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา) การวิเคราะห์โครงสร้าง (อ.สรกฤช) การวิเคราะห์โครงสร้าง (อ.สรกฤช)

10.00-11.00 ชลศาสตร์ (อ.สรกฤช) กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สกุลชัย) ชลศาสตร์ (อ.สรกฤช)

11.00-12.00 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ (อ.นภศร) การประมาณราคางานก่อสร้าง (อ.สรกฤช) การประมาณราคางานก่อสร้าง (อ.สรกฤช)

ระดับ ปวส.
ปวส. 1 (มาจากม.6 )รหัส 63 กลางปี ปวส. 1 (มาจากปวช. )รหัส 63 กลางปี ปวส. 1 (มาจากม.6 )รหัส 64 นักศึกษาc.129

09.00-10.00 วัสดุและเทคนิคการท างาน (อ.คนอง) การวิเคราะห์โครงสร้าง (อ.สรกฤช) วัสดุและเทคนิคการท างาน (อ.คนอง)

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (อ.สุขธิดา)

10.00-11.00 กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สกุลชัย) ชลศาสตร์ (อ.สรกฤช) กลศาสตร์เบ้ืองต้น (อ.สกุลชัย)

11.00-12.00 การบริหารคุณภาพในองค์กร (อ.นภศร) การประมาณราคางานก่อสร้าง (อ.สรกฤช) ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร)

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

วัน / เวลา

ช่างก่อสร้าง

ช่างก่อสร้าง

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ช่างก่อสร้าง

วัน / เวลา

วัน / เวลา
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ระดับ ปวส.
ปวส. 1 (มาจากปวช. )รหัส 64 นักศึกษาc.129

09.00-10.00 การเมืองการปกครอง (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 แคลคูลัส 1 (อ.วันชัย)

11.00-12.00 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (อ.นภศร)

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )
สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ช่างก่อสร้าง
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ระดับ  ปวช.

ปวช.1 รหัส 64  นศ.ใหม่ c.129 ปวช.1 รหัส 63 ปวช.2 รหัส 62

09.00-10.00 ทักษะชีวิตและสังคม (อ.กรกริช) ทักษะชีวิตและสังคม (อ.กรกริช) ทักษะชีวิตและสังคม (อ.กรกริช)

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

11.00-12.00 การบัญชีเบ้ืองต้น 1 (อ.เขมภัษ) การบัญชีบริษัทจ ากัด (อ.ปาลิดา) การบัญชีบริษัทจ ากัด (อ.ปาลิดา)

12.00-13.00 การขายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานฯ (อ.ศุภชัย) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานฯ (อ.ศุภชัย)

ระดับ  ปวช.
ปวช.3 รหัส 61

09.00-10.00 กฎหมายพาณิชย์ (อ.พรรทิพา)

10.00-11.00 การบัญชีสินค้าและบัญชีเด่ียว/บช.ภาษีเงินได้ (อ.เขมภัษ)

11.00-12.00 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (อ.จินตนา)

12.00-13.00 การเป็นผู้ประกอบการ (อ.สุวรัตน์)

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

วัน / เวลา

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ปวช. บัญชี

ปวช.บัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วัน / เวลา



หนา้   17

ระดับ  ปวช.
ปวช. 2  ปี 63 ปวช. 3  ปี 61

09.00-10.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ (อ.วันชัย) คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ (อ.วันชัย)

10.00-11.00 ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.กรกริช)

11.00-12.00 วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าด้านเกมฯ (อ.สมฤดี) วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าด้านเกมฯ (อ.สมฤดี)

13.00-14.00 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.สมฤดี) ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.สมฤดี)

14.00-15.00 การผลิตส่ือดิจิตอล (อ.สมฤดี) การผลิตส่ือดิจิตอล (อ.สมฤดี)

ระดับ  ปวช.
ปวช.  1  ปี 64 นศ.c.129 ปวช.  1   ปี 63

09.00-10.00 ทักษะชีวิตและสังคม (อ.กรกริช)

10.00-11.00 ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ (อ.กรกริช) พลังงาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน)

11.00-12.00 การบัญชีเบ้ืองต้น 1 (อ.เขมภัษ) การบัญชีเบ้ืองต้น 1 (อ.เขมภัษ)

12.00-13.00 การขายเบ้ืองต้น (อ.สุมาลี)

ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวช.คอมพิวเตอร์

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

วัน / เวลา



หนา้   18

ระดับ  ปวช.
ปวช.1 รหัส 64  นศ.ใหม่ c.129 ปวช. 1 ปี 63 ปวช. 2 ปี 62

09.00-10.00 ทักษะชีวิตและสังคม (อ.กรกริช) วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.คนอง) วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.คนอง)

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

11.00-12.00 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น (อ.ประเสริฐ) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น (อ.ประเสริฐ) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น (อ.ประเสริฐ)

13.00-14.00 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ (อ.ศภชัย) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ (อ.ศภชัย) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ (อ.ศภชัย)

ระดับ  ปวช.
ปวช. 3 ปี 64

09.00-10.00 พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (อ.ชลนาริน)

10.00-11.00 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น (อ.ประเสริฐ)

11.00-12.00 กฎหมายแรงงาน (อ.พรรทิพา)

13.00-14.00 เขียนแบบไฟฟ้า (อ.พิชีย)

ปวช.ช่างไฟฟ้า

วัน / เวลา

วัน / เวลา

ปวช.ช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          



หนา้   19

ระดับ  ปวช.
ปวช.1 รหัส 64  นศ.ใหม่ c.129 ปวช. 1 ปี 63 ปวช. 2 ปี 62

09.00-10.00 ทักษะชีวิตและสังคม (อ.กรกริช) วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.คนอง) วัสดุช่างอุตสาหกรรม (อ.คนอง)

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

11.00-12.00 งานเคร่ืองยนต์เล็ก (อ.พร้อมพงษ์) งานเคร่ืองยนต์เล็ก (อ.พร้อมพงษ์) งานเคร่ืองยนต์เล็ก (อ.พร้อมพงษ์)

13.00-14.00 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ (อ.ศภชัย) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ (อ.ศภชัย) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ (อ.ศภชัย)

ระดับ  ปวช.
ปวช. 3 ปี 64

09.00-10.00 งานเขียนแบบและอ่านแบบ เคร่ืองกล (อ.อนุสรณ์)

10.00-11.00 งานเคร่ืองยนต์เล็ก (อ.พร้อมพงษ์)

11.00-12.00 กฎหมายแรงงาน (อ.พรรทิพา)

ปวช.ช่างยนต์

วัน / เวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

ตารางสอบ C - TECH  PLUS    (Course 129 )

สอบ วันท่ี 27 และ 28  มีนาคม   2564          

ปวช.ช่างยนต์

วัน / เวลา


