
วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2 6 คน 231 นางสาวจริญญา หนนูรัุกษ์

17 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2401-2208 เส้ือแจ็คเก็ต เส้ือผ้า นายเศวตโชติ บญุจีน

10.00-11.00 2401-2001 ความรู้เร่ืองส่ิงทอ

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 6 คน 261 นางสาวจริญญา หนนูรัุกษ์

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2401-2010 ผลิตภณัฑ์งานผ้า เส้ือผ้า นายเศวตโชติ บญุจีน

10.00-11.00 2401-2212 เส้ือผ้าวัยรุ่น

11.00 - 12.00 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.2 6 คน 231 นางสาวจริญญา หนนูรัุกษ์

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย เส้ือผ้า นายเศวตโชติ บญุจีน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2  เสือ้ผ้าแฟชัน่

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2 30 คน 542 นายสมภพ อุตสาหะ

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2000-1501 หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม อาหารฯ นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี

10.00-11.00 2404-2210 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร* 234

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 30 คน 542 นายสมภพ อุตสาหะ

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2404-2006 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร อาหารฯ นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี

10.00-11.00 2404-2008 อาหารนานาชาติ

11.00 - 12.00 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.2 30 คน 542 นายสมภพ อุตสาหะ

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2404-2102 อาหารว่าง อาหารฯ นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี

10.00-11.00 2404-2107 เบเกอร่ีเพื่อการค้า

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2  อาหารและโภชนาการ

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2 33 คน 344 นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2000-1501 หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม ธุรกิจอาหาร นางสาวเยาวลักษณ์ เมธสาร

10.00-11.00 2404-2303 การส่งเสริมการขายสินค้าอาหาร

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 33 คน 344 นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2404-2006 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ธุรกิจอาหาร นางสาวเยาวลักษณ์ เมธสาร

10.00-11.00 2404-2008 อาหารนานาชาติ

11.00 - 12.00 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

13.00 - 14.00 2404-2210 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร* 111 ออนไลน์

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.2 33 คน 344 นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2404-2102 อาหารว่าง ธุรกิจอาหาร นางสาวเยาวลักษณ์ เมธสาร

10.00-11.00 2404-2301 ธุรกิจอาหาร

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2  ธรุกิจอาหาร

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  1  ชั่วโมง

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2 5 คน 231 นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2406-2107 การประดิษฐ์ตามสมัยนยิม คหกรรมฯ นายเศวตโชติ บุญจีน

10.00-11.00 2406-2110 ตุ๊กตา

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 5 คน 261 นางสาวจริญญา หนนูรัุกษ์

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2406-2001 งานดอกไม้ คหกรรมฯ นายเศวตโชติ บญุจีน

10.00-11.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

11.00 - 12.00 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.2 5 คน 231 นางสาวจริญญา หนนูรัุกษ์

วันพฤหสับดีที่ 09.00 - 10.00 2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย คหกรรมฯ นายเศวตโชติ บญุจีน

20 ก.พ.63 10.00-11.00 2406-2008 การอนบุาลและดูแลเด็ก

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2  ธรุกิจดอกไม้และงานประดษิฐ์

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2/1 33 คน 334 นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2201-2102 การบญัชีเช้าซ้ือแลฝากขาย การบญัชี นางอารยา เจริญพร

10.00-11.00 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

11.00-12.00 2201-2107 การบญัชีต๋ัวเงิน

วันอังคารที่ 08.00-09.00 2201-2109 การจัดการสินค้าคงคลัง ปวช.2/1 33 คน 334 นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2201-2105 การบญัชีกิจการพิเศษ การบญัชี นางอารยา เจริญพร

10.00-11.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/1 33 คน 334 นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การบญัชี นางอารยา เจริญพร

10.000-11.00 2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

11.00 - 12.00 2201-2005 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2/1 การบญัช ี 

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2/2 36 คน 335 นางเบญจมาศ ดีเจริญ

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2201-2102 การบญัชีเช้าซ้ือแลฝากขาย การบญัชี นางสาวอรอนงค์ จิระกุล

10.00-11.00 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

11.00-12.00 2201-2107 การบญัชีต๋ัวเงิน

วันอังคารที่ 08.00-09.00 2201-2109 การจัดการสินค้าคงคลัง ปวช.2/2 36 คน 335 นางเบญจมาศ ดีเจริญ

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2201-2105 การบญัชีกิจการพิเศษ การบญัชี นางสาวอรอนงค์ จิระกุล

10.00-11.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/2 36 คน 335 นางเบญจมาศ ดีเจริญ

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การบญัชี นางสาวอรอนงค์ จิระกุล

10.000-11.00 2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

11.00 - 12.00 2201-2005 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2/2 การบญัช ี 

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2/3 31 คน 145 นางณัฐญา อัมรินทร์

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2201-2102 การบญัชีเช้าซ้ือแลฝากขาย การบญัชี นางวิไล รัตนเชิดฉาย

10.00-11.00 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

11.00-12.00 2201-2107 การบญัชีต๋ัวเงิน

วันอังคารที่ 08.00-09.00 2201-2109 การจัดการสินค้าคงคลัง ปวช.2/3 31 คน 145 นางณัฐญา อัมรินทร์

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2201-2105 การบญัชีกิจการพิเศษ การบญัชี นางวิไล รัตนเชิดฉาย

10.00-11.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/3 31 คน 145 นายคมสันต์ พรหมศร

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การบญัชี นางสาวพัฒพินนัท์ อยู่ส าราญ

10.000-11.00 2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

11.00 - 12.00 2201-2005 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2/3 การบญัช ี 

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2/1 27 คน 121 นางเพียรใจ ม่วงภาษี

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2000-1501 หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม การตลาด นางสาวมนสัพร สิงหฉ์ัตรแก้ว

10.00-11.00 2202-2104 การบรรจุภณัฑ์

วันอังคารที่ 08.00-09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2/1 27 คน 121 นางเพียรใจ ม่วงภาษี

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2202-2007 การจัดแสดงสินค้า การตลาด นางสาวมนสัพร สิงหฉ์ัตรแก้ว

10.00-11.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

วันพฤหสับดีที่ 08.00-09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/1 27 คน 121 นางเพียรใจ ม่วงภาษี

20 ก.พ.63 09.00-10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การตลาด นางสาวมนสัพร สิงหฉ์ัตรแก้ว

10.00-11.00 2202-2006 การส่งเสริมการขาย

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2/1 การตลาด  



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2/2 17 คน 411 นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2000-1501 หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม การตลาด นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติก าธน

11.00 - 12.00 2202-2104 การบรรจุภณัฑ์

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2/2 17 คน 411 นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

18 ก.พ.63 10.00 - 11.00 2202-2007 การจัดแสดงสินค้า การตลาด นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติก าธน

11.00 - 12.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/2 17 คน 411 นางวันเพ็ญ สาลีผลิน

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การตลาด นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติก าธน

10.00-11.00 2202-2006 การส่งเสริมการขาย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2/2 การตลาด  

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00-09.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.2 27 คน 122 นางสาวอัญชรีย์ สรวงท่าไม้

17 ก.พ.63 09.00-10.00 2000-1501 หนา้ที่พลเมืองและศีลธรรม การเลขานกุาร นางสาววรรษมน วัฎฎานนท์

10.00-11.00 2203-2103 การใช้เคร่ืองใช้ส านกังาน

11.00-12.00 2203-2001 การเลขานกุาร

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 27 คน 122 นางสาวพจนา สลับลึก

18 ก.พ.63 09.00-10.00 2212-2110 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานกุาร การเลขานกุาร นางสาวพัชรินทร์ เหล่าไชย

10.00 - 11.00 2203-2107 ชวเลขไทยประยุกต์

11.00 - 12.00 2203-2002 งานส านกังาน

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2 27 คน 122 นางเก็จวลี วัชเรนทรสุนทร

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การเลขานกุาร นางนภิาดา พลหาญ

10.00 - 11.00 2203-2008 ระบบสารสนเทศในงานเลขานกุาร

ระดบัชัน้  ปวช. 2 การเลขานุการ  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/1 37 คน 332 นางสาวกนกพร นอ้ยแสง

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม คอมพิวเตอร์ นายชัยบรูณ์ มะโหฬาร

10.00 - 11.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

11.00 - 12.00 2000-0001 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 1

13.00 - 14.00 2000-1210 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 08.00 - 09.00 2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล* ปวช.2/1 37 คน 111 ออนไลน์

21 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2204-2105 โปรแกรมกราฟิก* คอมพิวเตอร์

10.00 - 11.00 2204-2104 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ*์

11.00 - 12.00 2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น*

13.00 - 14.00 2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือกราฟิกโหมด*

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  1  ชัว่โมง

ระดบัชัน้  ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

พัก  1  ชัว่โมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ปวช.2/2 33 คน 333 นายณัฐวรรธ์ * ศิริเตชะภทัร

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม คอมพิวเตอร์ นายไพรัช * จันทร์ไข่

10.00 - 11.00 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

11.00 - 12.00 2000-0001 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 1

13.00 - 14.00 2000-1210 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 08.00 - 09.00 2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล* ปวช.2/2 33 คน 253 ออนไลน์

21 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2204-2105 โปรแกรมกราฟิก* คอมพิวเตอร์

10.00 - 11.00 2204-2104 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ*์

11.00 - 12.00 2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น*

13.00 - 14.00 2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือกราฟิกโหมด*

ระดบัชัน้  ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

พัก  1  ชัว่โมง

พัก  1  ชัว่โมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันจันทร์ที่ 08.00 - 09.00 2702-2106 ความปลอดภยัในการท่องเที่ยว ปวช.2 21 คน 552 นางสาวอภริดี อามาตย์ทัศน์

17 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2707-2006 มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว นางสาวสายสุริยา บญุรัศมี

10.00 - 11.00 2700-1007 ธุรกิจโรงแรม

11.00 - 12.00 2000-0001 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 1

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 21 คน 552 นางสาวอภริดี อามาตย์ทัศน์

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2700-1006 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว นางสาวสายสุริยา บญุรัศมี

10.00 - 11.00 2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

11.00 - 12.00 2702-2103 ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

วันพฤหสับดีที่ 08.00 - 09.00 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.2 21 คน 552 นางสาวอภริดี อามาตย์ทัศน์

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม การท่องเที่ยว นางสาวสายสุริยา บญุรัศมี

10.00 - 11.00 2702-2008 การจัดน าเที่ยว

11.00 - 12.00 2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2  การท่องเที่ยว

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 11 คน 421 นางราตรี พรหมแท่น

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2302-2110 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ การออกแบบ นายภานวุัฒน์ กองเชน

10.00 - 11.00 2302-2006 การสร้างสรรค์รูปทรง

11.00 - 12.00 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1

วันพุธที่ 08.00 - 09.00 2302-9002 เทคนคิการพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์ ปวช.2 11 คน 421 นางราตรี พรหมแท่น

19 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2302-2111 การสร้างภาพประกอบ การออกแบบ นายภานวุัฒน์ กองเชน

10.00 - 11.00 2302-2007 การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ

11.00 - 12.00 2302-2011 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

13.00-14.00 2302-2117 การออกแบบเคร่ืองประดับ* 425 ออนไลน์

พัก  1  ชัว่โมง

ระดบัชัน้  ปวช. 2  การออกแบบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชัน้/

สาขาวิชา

จ านวน 

นร./นศ.
ห้องสอบ

วันอังคารที่ 08.00 - 09.00 2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน ปวช.2 27 คน 421 นางราตรี พรหมแท่น

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ คอมฯกราฟิก นายภานวุัฒน์ กองเชน

10.00 - 11.00 2301-2107 การออกแบบกราฟิกโปสเตอร์โฆษณา

11.00-12.00 2308-9008 การออกแบบกราฟิกสต๊ิกเกอร์* 425 ออนไลน์

วันพุธที่ 08.00 - 09.00 2307-2112 จิตรกรรมดิจิตอล ปวช.2 27 คน 421 นางราตรี พรหมแท่น

19 ก.พ.63 09.00 - 10.00 2308-2007 กราฟิกแอนเิมชั่น คอมฯกราฟิก นายภานวุัฒน์ กองเชน

10.00 - 11.00 2308-2009 การตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิก

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชัน้  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์กราฟิก


