วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. / , / , /
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-13.40

5
50
50
50
0

ภาษาไทยพืนฐาน
ความรู ้เกียวกับอาชีพ
หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม
พัก
การบัญชีเบืองต้น

อาจารย์ ชัยทัศน์
อาจารย์ ชัยทัศน์
อาจารย์ ชูศรี

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00- 2. 5

5
50
50
50
50

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพืองานอาชีพ

อาจารย์ วุฒิเมศร์
อาจารย์ สุ จิตรา
อาจารย์ นวพร

29 กันยายน 59

วิชา

ภาษาอังกฤษเพือชีวติ ในชี วติ จริ ง 1
การขายเบืองต้น 1
พัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชือผูส้ อน

อาจารย์ พรนภา

อาจารย์ สมชาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. /
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00- 3.4

100
50
50
100

การบัญชีตน้ ทุนเบืองต้น
วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
พัก
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

อาจารย์ ดาระณี
อาจารย์ สรัญญา

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-13.40

50
50
50
50
100

การขายเบืองต้น 2
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เพศวิถีศึกษา
พัก
การบัญชีสาํ หรับกิจการซื อขายสิ นค้า

อาจารย์ ราชัญ
อาจารย์ กาญจนา
อาจารย์ สรัญญา

29 กันยายน 59

วิชา

ชือผูส้ อน

อาจารย์ พรนภา

อาจารย์ สรรเสริ ญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. /
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-12.50

5
50
50
50
50

ระบบการปฏิบตั ิการเบืองต้น
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
พัก
ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ แพรวา
อาจารย์ นรี
อาจารย์ สรัญญา

.4 - .
. - .2
.2 - .1

50
50
50

การขายเบืองต้น 2
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เพศวิถีศึกษา

อาจารย์ ราชัญ
อาจารย์ กาญจนา
อาจารย์ สรัญญา

29 กันยายน 59

วิชา

ชือผูส้ อน

อาจารย์ จีระพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. /
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-12.50

5
50
50
50
50

ศิลปะการขาย
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
พัก
ลูกค้าสัมพันธ์

อาจารย์ กาญจนา
อาจารย์ พงศ์วฒั น์
อาจารย์ สรัญญา

.4 - .
. - .2
.2 - .1

50
50
50

การขายเบืองต้น 2
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เพศวิถีศึกษา

อาจารย์ ราชัญ
อาจารย์ กาญจนา
อาจารย์ สรัญญา

29 กันยายน 59

วิชา

ชือผูส้ อน

อาจารย์ ราชัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. /
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00- 3.4

100
50
50
100

การบัญชีตน้ ทุนเบืองต้น
เศรษฐศาสตร์ เบืองต้น
พัก
กระบวนการจัดทําบัญชี

อาจารย์ ดาระณี
อาจารย์ นวพร

.4 -09.30
09.30- .1
11.10-12.00
12.00- 3.4

50
100
50
100

โครงการ 1
การบัญชีบริ ษทั จํากัด

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ ดาระณี

พัก
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดียว

อาจารย์ สรรเสริ ญ

29 กันยายน 59

วิชา

ชือผูส้ อน

อาจารย์ สรรเสริ ญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. /
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-12.50

5
50
50
50
50

คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจ
โปรแกรมกราฟิ ก
เศรษฐศาสตร์ เบืองต้น
พัก
คอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา

อาจารย์ จีระพร
อาจารย์ นรี
อาจารย์ นวพร

.4 - .
. - .2
.2 - .1

50
50
50

โครงการ 1
องค์ประกอบศิลป์ สําหรับงานคอมพิวเตอร์
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ แพรวา
อาจารย์ จีระพร

29 กันยายน 59

วิชา

ชือผูส้ อน

อาจารย์ จีระพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวช. 3/3
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-12.50
.4 - .
. - .2
.2 - .1

29 กันยายน 59

วิชา

ชือผูส้ อน

5
50
50
50
50

การโฆษณา
การขายออนไลน์
เศรษฐศาสตร์ เบืองต้น
พัก
การจัดซื อเบืองต้น

อาจารย์ พงศ์วฒั น์
อาจารย์ วุฒิเมศร์
อาจารย์ นวพร

50
50
50

โครงการ 1
การส่ งเสริ มการขาย
การบรรจุภณั ฑ์

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ กาญจนา
อาจารย์ นวพร

อาจารย์ธีรพงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวส. 1 (ทุกสาขา)
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1

5
50
50

ภาษาไทยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ
หลักเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ชัยทัศน์
อาจารย์ แพรวา
อาจารย์ บัณฑิต

29 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1

50
50
5

การเมืองการปกครองของไทย

อาจารย์ ชัยทัศน์
อาจารย์ สุ จิตรา
อาจารย์ ธี รพงศ์

วิชา

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม

หลักการตลาด

ชือผูส้ อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวส. (การบัญชี )
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-13.40

100
50
50
100

การบัญชีชนั กลาง 1
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร
พัก
การบัญชีตน้ ทุน 1

อาจารย์ สรรเสริ ญ
อาจารย์ บัณฑิต

.4 -09.30
09.30-10.20
10.20-12.00
12.00-12.50
12.50-14.30

5
50
100
50
100

โครงการ 1

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ สุ จิตรา
อาจารย์ ดาระณี

29 กันยายน 59

วิชา

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม

การบัญชีชนั สู ง 2

ชือผูส้ อน

อาจารย์ ดาระณี

พัก
การบัญชีการเงิน

อาจารย์ สรรเสริ ญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวส. (สาขาคอมพิวเตอร์ )
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1

5
50
50

ระบบจัดการฐานข้อมูล
การใช้โปรแกรมสํานักงานชันสู ง
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร

อาจารย์ นรี
อาจารย์ แพรวา
อาจารย์ บัณฑิต

29 กันยายน 59

.4 - .
. - .2

5
50

โครงการ 1

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ สุ จิตรา

วิชา

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม

ชือผูส้ อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2559
ระดับชัน ปวส. (สาขาการตลาด)
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1

5
50
50

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์การตลาด
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร

อาจารย์ พงศ์วฒั น์
อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ บัณฑิต

29 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1

5
50
50

โครงการ 1

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ สุ จิตรา
อาจารย์ กาญจนา

วิชา

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม

การบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม

ชือผูส้ อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยา
ตารางสอบปลายภาคเรี ยนที ปี การศึกษา 2558
ระดับชัน ปวส. (สาขาการจัดการ)
วันที

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

27 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1

5
50
50

การจัดการสํานักงาน
การใช้โปรแกรมเพืองานเอกสาร
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร

อาจารย์ ไปรยา
อาจารย์ จีระพร
อาจารย์ บัณฑิต

29 กันยายน 59

.4 - .
. - .2
.2 - .1
11.10-12.00
12.00-12.50

5
50
50
50
50

โครงการ 1

อาจารย์ ธี รพงศ์
อาจารย์ สุ จิตรา
อาจารย์ กาญจนา

วิชา

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจและสังคม

การบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
พัก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชือผูส้ อน

อาจารย์ ไปรยา

ตารางสอบปลาย
ภาค 1/59

