
วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 8 คน 222 นางสาวพรรณี สุคันธนิ

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20406-2105 การประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก เส้ือผ้าแฟชั่น นางสาวภทัราวดี ศรีรักษ์

10.00 - 11.00 20400-1003 พื้นฐานงานประดิษฐ์

11.00 - 12.00 20401-2112 ศิลปะเพื่อการออกแบบ

14.00 - 15.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ* ห้องสมุด ออนไลน์

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20401-2007 เส้ือผ้าเด็กเบื้องต้น ปวช.1 8 คน 222 นางสาวพรรณี สุคันธนิ

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย เส้ือผ้าแฟชั่น นางสาวภทัราวดี ศรีรักษ์

10.00 - 11.00 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั

11.00 - 12.00 20001-1003 ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1  เสื้อผ้าแฟชั่น

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

พัก  1  ชั่วโมง

พัก  2  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 30 คน สร้อยอินทนิล นางภญิญดา อยูส่ าราญ

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20404-2113 อาหารมังสวรัิติ อาหารฯ นางสาววรารัตน์ โรจนทนงค์

10.00-11.00 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม

11.00 - 12.00 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

14.00-15.00 20404-2101 โภชนาการ

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.1 30 คน สร้อยอินทนิล นางภญิญดา อยูส่ าราญ

20 ก.พ.63 09.00-10.00 20404-2003 ขนมไทยเบื้องต้น อาหารฯ นางสาววรารัตน์ โรจนทนงค์

10.00 - 11.00 20404-2002 อาหารไทยเบื้องต้น

11.00 - 12.00 20404-2117 ศิลปะและการออกแบบ

13.00 - 14.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1  อาหารและโภชนาการ

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

พัก  1  ชั่วโมง

พัก  1  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20404-2004 การถนอมอาหารเบื้องต้น ปวช.1 24 คน 541 นายพรเทพ กล่ินแดง

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธรุกิจและบริการ ธรุกิจอาหาร นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่

10.00-11.00 20404-2302 บัญชีเบื้องต้นเพื่องานธรุกิจอาหาร

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 24 คน 541 นายพรเทพ กล่ินแดง

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ธรุกิจอาหาร นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่

10.00-11.00 20000-1212 ภาษาอังกฤษส าหรับงานคหกรรม

11.00 - 12.00 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

14.00 - 15.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ* 234 ออนไลน์

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.1 24 คน 541 นายพรเทพ กล่ินแดง

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย ธรุกิจอาหาร นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่

10.00 - 11.00 20404-2002 อาหารไทยเบื้องต้น

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  1  ชั่วโมง

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1  ธรุกิจอาหาร (ทวิภาคี)

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 6 คน 222 นางสาวพรรณี สุคันธนิ

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20406-2105 การประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก ธรุกิจดอกไม้ฯ นางสาวภทัราวดี ศรีรักษ์

10.00 - 11.00 20406-2103 ดอกไม้ประดิษฐ์

11.00 - 12.00 20406-2009 เศรษฐศาสตร์และธรุกิจในงานคหกรรม

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20406-2004 เย็บ ปัก ถัก ปวช.1 6 คน 222 นางสาวพรรณี สุคันธนิ

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20406-2006 การจัดดอกไม้ ธรุกิจดอกไม้ฯ นางสาวภทัราวดี ศรีรักษ์

10.00 - 11.00 20001-1004 กฎหมายแรงงาน

11.00 - 12.00 20400-1001 กรตัดเย็บเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1  ธรุกิจดอกไม้และงานประดษิฐ์

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  1  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ ปวช.1/1 32 คน 132 นางสาวพรทิพย์ อัยวรรณ

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การบัญชี นางสาวงามพรรณ สุมลูเวช

10.00-11.00 20201-2110 การค านวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

11.00-12.00 20201-2001 การบัญชีธรุกิจซ้ือขายสินค้า

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1/1 32 คน 132 นางสาวพรทิพย์ อัยวรรณ

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ การบัญชี นางสาวงามพรรณ สุมูลเวช

10.00 - 11.00 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1/1 การบญัชี

พัก  2  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ ปวช.1/2 31 คน 133 นางสาวกัลยาณี ภมรดล

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การบัญชี นางสุพรรณรัตน์ งามเหมือน

10.00-11.00 20201-2110 การค านวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

11.00-12.00. 20201-2001 การบัญชีธรุกิจซ้ือขายสินค้า

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1/2 31 คน 133 นางสาวกัลยาณี ภมรดล

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ การบัญชี นางสุพรรณรัตน์ งามเหมือน

10.00 - 11.00 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

ระดบัชั้น  ปวช. 1/2 การบญัช ี 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

พัก  2  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00 - 09.00 20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ ปวช.1/3 35 คน 134 นางอรทัยภ์ ท ามา

17 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การบัญชี นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์

10.00 - 11.00 20201-2110 การค านวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

11.00 - 12.00 20201-2001 การบัญชีธรุกิจซ้ือขายสินค้า

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1/3 35 คน 134 นางอรทัยภ์ ท ามา

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ การบัญชี นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์

10.00 - 11.00 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1/3 การบญัช ี 

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  2  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20200-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด ปวช.1/1 27 คน 142 นางเก็จวลี วชัเรนทรสุนทร

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การตลาด นางนิภาดา พลหาญ

08.00 - 09.00 20000-1210 ภาษาอังกฤษส าหรับงานธรุกิจ

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20202-2005 การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ปวช.1/1 27 คน 142 นางอนัญญา เวยีงสีมา

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20202-2002 การขายออนไลน์ การตลาด นางสาวศิริภา จิตผ่อง

10.00 - 11.00 20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง

11.00 - 12.00 20001-1003 ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ

14.00 - 15.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1/1 การตลาด  

พัก  1  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20200-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด ปวช.1/2 29 คน 124 นางสาวนรีรัตน์ คชพงษ์

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การตลาด นางสาวอมรรัตน์ พูลก าลัง

10.00 - 11.00 20000-1210 ภาษาอังกฤษส าหรับงานธรุกิจ

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

14.00 - 15.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ* 253 ออนไลน์

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20202-2005 การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ปวช.1/2 29 คน 124 นางสาวนรีรัตน์ คชพงษ์

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20202-2002 การขายออนไลน์ การตลาด นางสาวอมรรัตน์ พูลก าลัง

10.00 - 11.00 20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง

11.00 - 12.00 20001-1003 ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1/2 การตลาด  

พัก  1  ชั่วโมง

พัก  1  ชั่วโมง

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20211-2003 การส่ือสารงานขายและบริการ ปวช.1 45 คน สร้อยอินทนิล นางวชัราภรณ์ นนท์ธรีะวชิยา

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธรุกิจและบริการ ธรุกิจค้าปลีก นางสาวมานิตา ปานด า

10.00-11.00 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

13.00-14.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ* 111 ออนไลน์

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 45 คน สร้อยอินทนิล นางวชัราภรณ์ นนท์ธรีะวชิยา

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ ธรุกิจค้าปลีก นางสาวมานิตา ปานด า

10.00-11.00 20211-9002 การจัดแสดงสินค้าในธรุกิจค้าปลีก

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1404 คณิตศาสตร์ธรุกิจและบริการ ปวช.1 45 คน สร้อยอินทนิล นางวชัราภรณ์ นนท์ธรีะวชิยา

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย นางสาวมานิตา ปานด า

10.00 - 11.00 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั

พัก  2  ชั่วโมง

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

พัก  2  ชั่วโมง

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1 ธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี) 

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20000-1504 ภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย ปวช.1 8 คน 122 นางสาวอัญชลีย์ สรวงท่าไม้

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20216-2104 การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการ นางสาววรรษมน วฎัฎานนท์

10.00-11.00 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ส านักงาน

11.00 - 12.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 8 คน 322 นางเก็จวลี วชัเรนทรสุนทร

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั การจัดการ นางนิภาดา พลหาญ

10.00-11.00 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ส านักงาน

11.00 - 12.00 20216-2102 พิมพ์อังกฤษขัน้พัฒนาด้วยคอมพิวเตอร์

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20216-2101 พิมพ์ไทยขัน้พัฒนาด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.1 8 คน 122 นางเก็จวลี วชัเรนทรสุนทร

20 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1605 ทักษะสุขภาพ การจัดการ นางนิภาดา พลหาญ

10.00 - 11.00 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั ส านักงาน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

ระดบัชั้น  ปวช. 1  การจัดการส านักงาน

พัก  1  ชั่วโมง

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1/1 36 คน 341 นางสมใจ บุญมี

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั คอมพิวเตอร์ นางสาวณฐนันท์ พิริยะธนาธรรม

10.00-11.00 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์* ปวช.1/1 36 คน 253 ออนไลน์

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน* คอมพิวเตอร์

10.00 - 11.00 20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา*

11.00 - 12.00 20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธรุกิจ*

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 341 นางสุมาวดี จันทร์เพ็ญ

พัก  1  ชั่วโมง

ระดบัชั้น  ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

พัก  1  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1/2 39 คน 342 นายอภวิฒัน์ ฮงทอง

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั คอมพิวเตอร์ นายกฤษณุนันท์ มีสง่า

10.00-11.00 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

11.00 - 12.00 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์* ปวช.1/2 39 คน 253 ออนไลน์

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน* คอมพิวเตอร์

10.00 - 11.00 20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา*

11.00 - 12.00 20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธรุกิจ*

นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 342 นายเศวตโชติ บุญจีน

พัก  1  ชั่วโมง

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

ระดบัชั้น  ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

พัก  1  ชั่วโมง

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20702-2003 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ปวช.1 25 คน 551 นายคมสันต์ พรหมศร

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20700-2110 ศิลปกรรมไทย การท่องเที่ยว นางสาวพัฒพินันท์ อยูส่ าราญ

10.00-11.00 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

11.00-12.00 20000-0001 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 1

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 25 คน 551 นางสาวสมฤดี ค าภาษี

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20000-1503 ทักษะชีวติและสังคม การท่องเที่ยว Miss Argie Batis Picao

10.00-11.00 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม

11.00 - 12.00 20700-1003 ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1404 คณิตศาสตร์ธรุกิจและบริการ ปวช.1 25 คน 551 นางสาวสมฤดี ค าภาษี

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20702-2102 ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลาง การท่องเที่ยว Miss Argie Batis Picao

10.00 - 11.00 20702-2002 การท่องเที่ยวชุมชน

11.00 - 12.00 20001-1003 ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

13.00 - 14.00 20000-1601 ทักษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ

ระดบัชั้น  ปวช. 1 การท่องเทีย่ว  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  1  ชั่วโมง



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ปวช.1 33 คน 343 นายกวนิธร ไขหทัยบุตร

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20701-2106 โภชนาการและอนามัยอาหาร การโรงแรม นางสาวสุภทัรชา สอนกล่ิน

10.00-11.00 20700-1004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

11.00-12.00 20000-0001 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 1

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั ปวช.1 33 คน 343 นายกวนิธร ไขหทัยบุตร

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20701-2005 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การโรงแรม นางสาวสุภทัรชา สอนกล่ิน

10.00 - 11.00 20701-2001 ความปลอดภยัในโรงแรม

11.00-12.00 20000-1216 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม

13.00 - 14.00 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

14.00 - 15.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ* 111 ออนไลน์

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1404 คณิตศาสตร์ธรุกิจและบริการ ปวช.1 33 คน 343

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย

10.00-11.00 20702-1002 ศิลปวฒันธรรมไทย

11.00 - 12.00 20001-1003 ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ระดบัชั้น  ปวช. 1 การโรงแรม (ทวิภาคี)  

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

พัก  1  ชั่วโมง

คณะกรรมการคุมสอบ



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20300-1001 ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ปวช.1 22 คน 331 นางสาวคัมภวูกิ ตะริยะ

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การออกแบบ นางสาวจิตติมา ชาวห้วยหมาก

10.00-11.00 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 22 คน 331 นางสาวคัมภวูกิ ตะริยะ

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20302-2001 การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ การออกแบบ นางสาวจิตติมา ชาวห้วยหมาก

10.00 - 11.00 20302-2005 การออกแบบสร้างสรรค์

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.1 22 คน 331 นางสาวคัมภวูกิ ตะริยะ

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20302-2003 จิตรกรรมเพื่องานออกแบบ การออกแบบ นางสาวจิตติมา ชาวห้วยหมาก

10.00 - 11.00 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น

14.00 - 15.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ระดบัชั้น  ปวช. 1 การออกแบบ 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

พัก  3  ชั่วโมง

คณะกรรมการคุมสอบ

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20308-2001 การออกแบบกราฟิกพื้นฐาน ปวช.1 38 คน 423 นายณัฐวรรธ ์* ศิริเตชะภทัร

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม คอมฯกราฟิก นายไพรัช * จันทร์ไข่

10.00-11.00 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

11.00-12.00 20000-0001 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 1

วนัอังคารที่ 08.00 - 09.00 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ปวช.1 38 คน 423 นางสาวอรวรรณ มยุรา

18 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20300-1001 ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ คอมฯกราฟิก นางสาวกานต์รวี จันทรวเิศษ

10.00 - 11.00 20308-2002 การใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน

11.00 - 12.00 20308-2005 การถ่ายภาพเบื้องต้น

วนัพฤหัสบดีที่ 08.00 - 09.00 20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ปวช.1 38 คน 423 นางสาวศรัณยา เอมอินทร์

20 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ คอมฯกราฟิก นางอัจฉรา โพธจิินดา

คณะกรรมการคุมสอบ

ระดบัชั้น  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์กราฟิก

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี



วันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา
ระดบัชั้น/
สาขาวิชา

จ านวน 
นร./นศ.

ห้องสอบ

วนัจันทร์ที่ 08.00-09.00 20000-1406 สถิติการทดลอง ปวช.1 18 คน 331 นางสาวอรวรรณ มยุรา

17 ก.พ.63 09.00-10.00 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โปรแกรมเมอร์ นางสาวกานต์รวี จันทรวเิศษ

10.00-11.00 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

13.00-14.00 20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั

วนัศุกร์ที่ 08.00 - 09.00 20903-2001 การเขียนเวบ็ด้วยพีเอชพี* ปวช.1 18 คน 631 ออนไลน์

21 ก.พ.63 09.00 - 10.00 20903-1005 วชิวลเบสิคดอตเน็ตเบื้องต้น* โปรแกรมเมอร์

10.00 - 11.00 20903-2002 การเขียนโปรแกรมสปริงบูท*

11.00 - 12.00 20903-2003 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน*

13.00 - 14.00 20903-1006 จาวาเดสก์ทอปเบื้องต้น*

งานวัดผลและประเมนิผล  วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุพรรณบุรี

คณะกรรมการคุมสอบ

พัก  1  ชั่วโมง

ระดบัชั้น  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่ 2  ปกีารศึกษา  2562

พัก  2  ชั่วโมง




