
ปวช. 2/1  สาขาวิชาการบัญชี ครูประจ าช้ัน อ.ธิติมา  ค าราพิศ

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.พรรณี อ.ยุวดี

อ.สุชาวลี อ.ยุวดี

อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ อ.สุชาวลี อ.ศรีสุดา

อ.กลยุทธ อ.ศรีสุดา อ.แรมจันทร์ อ.พรรณี

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

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

การบัญชีบริษัทจ ากัด

อ.ปพัชญา

การบัญชีห้างหุ้นส่วน

อ.อรวรรณ

กระบวนการจัดท าบัญชี

อ.ยุวดี

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

การภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อ.ธิติมา

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.ธิติมา

อ.เกษร (คอม. 7) อ.อรวรรณ

Litterature

การภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Microsoft Excel 1 กระบวนการจัดท าบัญชี

ภาษาจีน

การบัญชีบริษัทจ ากัด

อ.ปพัชญา

พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

การบัญชีห้างหุ้นส่วน Litterature

วิทยาศาสตร์ฯ
การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ

กระบวนการจัดท าบัญชี

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมชมรม



ปวช. 2/2  สาขาวิชาการตลาด ครูประจ าช้ัน อ.ลักขณา  สมนะ

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.โสภิดา อ.พรรณี อ.สุชาวลี อ.วชิราภรณ์

อ.โสภิดา อ.วชิราภรณ์ อ.พรรณี อ.กลยุทธ

อ.กลยุทธ อ.แรมจันทร์ อ.โสภิดา อ.พรรณี

อ.โสภิดา อ.พรรณี อ.สุชาวลี อ.แรมจันทร์

กิจกรรมชมรม

ศิลปะการขายพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

การพัฒนาบุคลิกภาพ

พนักงานขาย

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ฯ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

อ.วชิราภรณ์

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย

อ.พรรณี

ศิลปะการขาย

การจัดซ้ือเบ้ืองต้น

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.ศิริพร

Litterature

การพัฒนาบุคลิกภาพ

พนักงานขาย

Microsoft Excel 1

อ.เกษร (คอม. 7)

วิทยาศาสตร์ฯLitterature

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ

อ.ศิริพร
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร

พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

การจัดซ้ือเบ้ืองต้น

การโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย

การโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย

ภาษาจีน

อ.ศรีสุดา

การจัดซ้ือเบ้ืองต้น

การจัดซ้ือเบ้ืองต้น

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

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

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)



ปวช. 2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูประจ าช้ัน อ.อุบลรัตน์   แสงสุวรรณ

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.เบญจวรรณ (คอม.5) อ.พรรณี อ.สุชาวลี อ.จีรศักด์ิ (คอม.9)

อ.พรรณี อ.กลยุทธ

อ.กลยุทธ อ.แรมจันทร์

อ.สุชาวลี อ.แรมจันทร์

อ.พิมพ์ใจ (คอม.8)

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ฯ

อ.จีรศักด์ิ (คอม.9)

อ.วิเชียร (คอม.8)

การสร้างเว็บไซต์

Mobile Appliction 

อ.อุบลรัตน์ (คอม.9)

โปรแกรมกราฟิก ภาษาจีน

อ.พิมพ์ใจ (คอม.8)

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Litterature

กิจกรรมชมรม

พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

วิทยาศาสตร์ฯ

            (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ

การสร้างเว็บไซต์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

การเขียนโปรแกรมฯ

อ.เบญจวรรณ (คอม.5)

อ.วิเชียร (คอม.8)

จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร์

วันศุกร์

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.จีรศักด์ิ (คอม.9)

พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น Litterature

อ.ศรีสุดา

ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

โปรแกรมกราฟิก

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์



ปวช. 2/4 สาขาวิชาการภาษาต่างประเทศ ครูประจ าช้ัน อ.สุชาวลี กุยแก้ว

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.สุชาวลี อ.Jafri อ.แรมจันทร์ อ.เกษร (คอม.4) อ.เกษร (คอม.4) อ.พรรณี

อ.แรมจันทร์ อ.สุชาวลี

อ.ธนภูมิ อ.Jafri

อ.เกษสุดา อ.กลยุทธ

อ.Jafri อ.กลยุทธ อ.พรรณี อ.สุชาวลี

อ.ธนภูมิ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ

อ.ธนภูมิ

Excel 1

Litterature

ภาษาจีน 3

Litterature

อ.อมราภรณ์

ภาษาจีน 3

กิจกรรมชมรม

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

การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางสังคมและงาน

อาชีพ

พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

วันศุกร์

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

ภาษาจีน 3

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

Excel 1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

น าเสนอ

พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ฯLitterature

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วิทยาศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

งานบริการลูกค้า
ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการลูกค้า

อ.เกษสุดา

วันพฤหัสบดี

การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางสังคมและงาน

อาชีพ

อ.อมราภรณ์

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการลูกค้า

อ.เกษสุดา



ปวช. 2/5 สาขาวิชาการโรงแรม ครูประจ าช้ัน อ.วชิราภรณ์  บุญเพชร

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.ศรีสุดา อ.แรมจันทร์

อ.ศรีสุดา อ.แรมจันทร์

งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ภาษาจีน

กิจกรรมชมรม

อ.ฐาณิญา อ.เกษร (คอม. 4) อ.ฐาณิญา

อ.ฐาณิญา อ.ฐาณิญา

เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม

อ.กลยุทธ

การประกอบอาหารโรงแรม

อ.อังควรีย์

พฤติกรรมนักท่องเท่ียวความปลอดภัยในโรงแรม

อ.อังควรีย์

ภาษาจีน การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ

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

อ.สุชาวลี

Litterature

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วัน

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

          (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
อ.ฐาณิญา

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

วันอังคาร

วันพุธ

งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม Microsoft Excel 1

วิทยาศาสตร์ฯ

อ.ฐาณิญา

วิทยาศาสตร์ฯ



ปวช. 2/6  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูประจ าช้ัน อ.พรเทพ  ไชยวรรณ์

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.ลักขณา

อ.ศรินยา อ.ลักขณา

อ.ลักขณา อ.พรเทพ

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

อ.ศิริรัตน์

อ.พรเทพ

เคร่ืองรับวิทยุ

อ.วิไลกุล

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

อ.ศิริรัตน์

เคร่ืองรับวิทยุ

อ.วิไลกุล

เคร่ืองรับวิทยุ

อ.วิไลกุล

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ

อ.กลยุทธ์
กิจกรรมชมรม

เคร่ืองเสียง

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

อ.พิมพ์ใจ (คอม. 2)

วิทยาศาสตร์ฯ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

วิทยาศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วิทยาศาสตร์ฯ

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.พิมพ์ใจ (คอม. 2)

วันพุธ

วัน

วันจันทร์

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

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วันอังคาร

เคร่ืองเสียง

วงจรพัลส์และสวิตชิง

อ.พิเศษ


