
ปวช. 1/1  สาขาวิชาวิชาการบัญชี ครูประจ าช้ัน อ.โสภิดา ขัดสงคราม

08.15 น. 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น.

09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น. 16.15 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

อ.โชติพัฒน์ อ.ยงยุทธ

อ.ศรีสุดา อ.ศรินยา

อ.ลักขณา อ.ยงยุทธ Mr. Sagnik Hira อ.ยุวดี อ.ยุวดี อ.โชติพัฒน์

อ.ศรินยา อ.ลักขณา

อ.ศรีสุดา อ.ศรินยา อ.ยุวดี Mr. Sagnik Hira

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)
ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ
            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

การบัญชีเบ้ืองต้น

ภาษาจีน 1
วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

เพศวิถีศึกษา Litterature

การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า

อ.ยุวดี

การสร้าง Animation เบ้ืองต้น

อ.กิตติพงศ์ (คอม. 5)

ภาษาจีน 1
วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต
การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า
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อ.ยุวดี

อ.เกษสุดา

การบัญชีธุรกิจซ้ือ

ขายสินค้า

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

Litterature

ภาษาไทยพ้ืนฐาน

การบัญชีธุรกิจซ้ือ

ขายสินค้า

เพศวิถีศึกษา

ภาษาไทยพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

การบัญชีเบ้ืองต้น ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอ.ยุวดี

การขายเบ้ืองต้น

อ.โสภิดา

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ลูกเสือวิสามัญ 1



ปวช. 1/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูประจ าช้ัน อ.พิมพ์ใจ  เก๋ียงค าฝ้ัน

08.15 น. 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น.

09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น. 16.15 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

อ.เกษสุดา อ.โชติพัฒน์ Mr. Sagnik Hira อ.ศรินยา

อ.อรวรรณ อ.เกษสุดา Mr. Sagnik Hira อ.จีรศักด์ิ (คอม.2) อ.ยงยุทธ อ.ศรีสุดา

อ.โชติพัฒน์ อ.ศรินยา อ.ศรีสุดา อ.ลักขณา

อ.จีรศักด์ิ (คอม.8) อ.ลักขณา อ.ยงยุทธ อ.ศรินยา

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต
ภาษาจีน 1 การบัญชีเบ้ืองต้น

โปรแกรมประมวลผลค า

การขายเบ้ืองต้น

อ.โสภิดา

อ.จีรศักด์ิ (คอม.8)

Litterature
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ภาษาไทยพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง
การบัญชีเบ้ืองต้น

อ.อรวรรณ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

การสร้าง Animation เบ้ืองต้น

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

ระบบปฏิบัติการฯLitterature

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เพศวิถีศึกษา ภาษาจีน 1

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง

อ.จีรศักด์ิ (คอม.2) อ.กิตติพงศ์ (คอม. 4)

ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ
            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม
เพศวิถีศึกษา

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

ภาษาไทยพ้ืนฐาน

โปรแกรม

ประมวลผลค า

ลูกเสือวิสามัญ 1
ระบบปฏิบัติการฯ



ปวช. 1/3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ครูประจ าช้ัน อ.อมราภรณ์ มนีนันท์

08.15 น. 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น.

09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น. 16.15 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

Mr. Sagnik Hira อ.ศรินยา อ.ยงยุทธ อ.สุชาวลี อ.ศรีสุดา อ.อรวรรณ

อ.สุชาวลี อ.ศรีสุดา อ.โชติพัฒน์ อ.เกษสุดา

อ.ยงยุทธ อ.เกษสุดา อ.สุชาวลี อ.อมราภรณ์ อ.อมราภรณ์ อ.ศรินยา

อ.ลักขณา อ.โชติพัฒน์

อ.ศรินยา อ.อมราภรณ์ Mr. Sagnik Hira อ.ลักขณา

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารทางธุรกิจ

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ภาษาจีน 1 การบัญชีเบ้ืองต้น

การสนทนา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาจีน 1

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง
การสร้าง Animation เบ้ืองต้น

อ.กิตติพงศ์ (คอม.4)

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

การสนทนา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาไทยพ้ืนฐาน

Litterature เพศวิถีศึกษา

เพศวิถีศึกษา
ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง

การสนทนา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.โสภิดา

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
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อ.ธนภูมิ  เลิศไทยานุภาพ

ลูกเสือวิสามัญ 1
การขายเบ้ืองต้น

ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ
            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารทางธุรกิจ
Litterature

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม
ภาษาไทยพ้ืนฐาน

การบัญชีเบ้ืองต้น

อ.อรวรรณ



ปวช. 1/4 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ครูประจ าช้ัน อ.ศิริพร จันทร์งาม

08.15 น. 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น.

09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น. 16.15 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

อ.ศรินยา อ.อัครเดช อ.ยงยุทธ อ.โชติพัฒน์

อ.เกษสุดา

อ.อัครเดช อ.ศรินยา อ.ยงยุทธ อ.ลักขณา

อ.โชติพัฒน์ อ.ลักขณา อ.เกษสุดา อ.ศรินยา

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

Litterature

Mr. Sagnik Hira

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานท่องเท่ียว

อ.วชิราภรณ์

มัคคุเทศก์

อ.อัครเดช

มัคคุเทศก์

อ.อัครเดช

มาตรฐานการท่องเท่ียว

อ.วชิราภรณ์

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง

ศิลปะการให้บริการใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ลูกเสือวิสามัญ 1

ภาษาไทยพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

อ.กิตติพงศ์ (คอม.4)

การสร้าง Animation เบ้ืองต้น

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริงวันศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม
ภาษาไทยพ้ืนฐาน

อ.ศรีสุดา

ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ
            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

ภาษาจีน 1

เพศวิถีศึกษา
หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม
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ศิลปะการให้บริการใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
เพศวิถีศึกษา

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต



ปวช. 1/5  สาขาวิชาการโรงแรม ครูประจ าช้ัน  อ.ศิริพร จันทร์งาม

08.15 น. 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น.

09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น. 16.15 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

อ.ศรินยา อ.อัครเดช อ.ยงยุทธ อ.โชติพัฒน์

อ.เกษสุดา

อ.อัครเดช อ.ศรินยา อ.ยงยุทธ อ.ลักขณา

อ.โชติพัฒน์ อ.ลักขณา อ.เกษสุดา อ.ศรินยา

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

งานแม่บ้านโรงแรม
ศิลปะการให้บริการใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
เพศวิถีศึกษา

อ.ศิริพร

อ.ศรีสุดา

ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ
            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วันพุธ

ภาษาจีน 1
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วัน

วันจันทร์

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
ภาษาไทยพ้ืนฐาน

งานแม่บ้านโรงแรม
วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต
เพศวิถีศึกษา ภาษาไทยพ้ืนฐาน

อ.วชิราภรณ์

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

อ.วชิราภรณ์

อ.พิพัฒน์พล อ.กิตติพงศ์ (คอม.4)

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ศิลปะการให้บริการใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

แกะสลักผักและผลไม้
ลูกเสือวิสามัญ 1

ธุรกิจโรงแรม
ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง
การสร้าง Animation เบ้ืองต้น

วันอังคาร



ปวช. 1/6 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูประจ าช้ัน อ.วิไลกุล  ปัญญาพรหม

08.15 น. 09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น.

09.15 น. 10.15 น. 11.15 น. 12.15 น. 13.15 น. 14.15 น. 15.15 น. 16.15 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

อ.ศรินยา อ.วิไลกุล อ.ยงยุทธ อ.โชติพัฒน์

อ.เกษสุดา

อ.ศรินยา อ.ยงยุทธ อ.ลักขณา

อ.โชติพัฒน์ อ.ลักขณา อ.เกษสุดา อ.ศรินยา

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ
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วันพุธ

วันพฤหัสบดี

ภาษาไทยพ้ืนฐาน

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต
เพศวิถีศึกษา ภาษาไทยพ้ืนฐาน

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

วันศุกร์
อ.วิไลกุล

เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น

อ.ศิริรัตน์

งานฝึกฝีมือ

อ.ศิริรัตน์

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

อ.วิไลกุล

เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูพิเศษ

เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น งานฝึกฝีมือ

อ.ศิริรัตน์ อ.ศิริรัตน์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ลูกเสือวิสามัญ 1

เพศวิถีศึกษา

หน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรม

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษในชีวิต

จริง

วิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต


