
ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  1  ห้อง 1 - 5  สาขาพณชิยการ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26  กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 

11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00 น. 

การบัญชีเบ้ืองต้น 1 
ภาษาไทยพื้นฐาน 
การขายเบ้ืองต้น 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
90.30 – 10.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
09.30 – 10.30  น. 
11.30 – 12.30   น. 
12.30 – 13.30  น. 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1 
พิมพ์ดีดเบ้ืองต้น 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

 

 
         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 2   ห้อง   1     สาขา การบัญชี 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 13.30  น. 
13.30 – 15.00  น. 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษพูด-ฟัง 1 
การบัญชีภาษาอังกฤษ 
การบัญชีห้างหุ้นส่วน 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 09.30   น. 
10.30 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

การบัญชีตั๋วเงิน 
การบัญชีส าหรับกิจการเพื่อขายสินค้า 
กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน 
การจัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 

 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 2  ห้อง  2   สาขา คอมพิวเตอธุรกิจ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษพูด-ฟัง 1 
โปรแกรมกราฟิก 

 

28 กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00 น. 

คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 
โปรแกรมประมวลผลค า 
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีฯ 

 

30  กันยายน  2559 09.30 – 10.30   น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น 
กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษเพื่องานคอมฯ 
การจัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 



 

ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 2  ห้อง 3 - 4    สาขา  ภาษาต่างประเทศ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษพูด-ฟัง 1 
ภาษาจีน 1 
กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ภาษาญี่ปุ่น 1 
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

30  กันยายน  2559 12.30 – 13.30  น. การจัดเก็บเอกสาร  
 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 



 

ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 2  ห้อง  5    สาขา  การตลาด 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษพูด-ฟัง 1 
การขายออนไลน์ 
กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 

การหาข้อมูลทางการตลาด 
การจัดซื้อเบ้ืองต้น 
การเป็นผู้ประกอบการ 

 

30  กันยายน  2559 11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

การบรรจุภัณฑ์ 
การจัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



 

ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  1  สาขา การบัญชี 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 11.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
ระบบบัญชี 
กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

การบัญชีชั้นสูง 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
มนุษยสัมพันธ์และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.30  น. 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
การภาษีอากร 
หลักเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



 

ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  2  สาขา การบัญชี 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1-2 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
มนุษยสัมพันธ์และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.30  น. 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
การภาษีอากร 
หลักเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



 

ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
หลักการจัดการ 

 

28 กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

การพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
กฏหมายธุรกิจ 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 
09.30 – 10.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซน์ 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  4  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1 
หลักการจัดการ 

 

28 กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

การพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
กฏหมายธุรกิจ 

 

30  กันยายน  2559 09.30 – 10.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซน์ 

 

 
         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1  ห้อง   5    สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมเสริมพิมพ์ดีดประยุกต์ 
หลักการจัดการ 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

ภาษาจีน 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
กฏหมายธุรกิจ 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 
11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 

ภาษาญี่ปุ่น 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 



 

ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1  ห้อง   11    สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ทวิภาคี) 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมเสริมพิมพ์ดีดประยุกต์ 
หลักการจัดการ 

 

28 กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

ภาษาจีน 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
กฏหมายธุรกิจ 

 

30  กันยายน  2559 08.30 – 10.00  น. 
11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 

ภาษาญี่ปุ่น 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  6    สาขา การตลาด 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 10.00 – 11.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1 
หลักการจัดการ 

 

28 กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 
13.30 – 14.30  น. 

เทคนิคการน าเสนอ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
มนุษยสัมพันธ์และเศรษฐกิจพอเพียง 
การเป็นผู้ประกอบการ 

 

30  กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.30  น. 

การจัดการขาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
การภาษีอากร 
หลักเศรษฐศาสตร์ 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  10    สาขา การตลาด  (ทวิภาคี) 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 10.00 – 11.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1 
หลักการจัดการ 

 

28 กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 
13.30 – 14.30  น. 

เทคนิคการน าเสนอ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
มนุษยสัมพันธ์และเศรษฐกิจพอเพียง 
การเป็นผู้ประกอบการ 

 

30  กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.30  น. 

การจัดการขาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
การภาษีอากร 
หลักเศรษฐศาสตร์ 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1  ห้อง  7   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 10.30 – 12.00  น. 

12.00 – 13.00  น. 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 
กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1 

 

28 กันยายน  2559 09.30 – 10.30  น. 
11.30 – 12.30  น. 

การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 

 

30  กันยายน  2559 11.00 – 12.00  น. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 

 

 



ตารางสอบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2559 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1  ห้อง   9    สาขาการโรงแรม  (ทวิภาคี) 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายวิชา หมายเหตุ 
26 กันยายน  2559 08.30 – 09.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00  – 14.00  น. 

ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมเสริมพิมพ์ดีดประยุกต์ 
การบริหารคณุภาพภายในองค์กร 

 

28 กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.30 – 12.30  น. 
12.30 – 13.30  น. 

เทคโนโลยีสารสนเทสเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
มนุษยสัมพันธ์และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

30  กันยายน  2559 09.00 – 10.00  น. 
11.00 – 12.00  น. 
12.00 – 13.00  น. 
13.00 – 14.00  น. 

การด าเนินอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
สนทนาภาษาจีนส าหรับท างาน 
ตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 

 

 

         (นางอัจฉราภรณ์      ชินโคตร)        (บาทหลวงอนุสรณ์     สุริยัพ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 


