
ปวช. 3/1  สาขาวิชาการบัญชี ครูประจ าช้ัน อ.ยุวดี  บุตรจันทร์

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.สันทนา อ.Jafri อ.ธนภูมิ

อ.ธิติมา Mr. Sagnik Hira อ.Jafri อ.สันทนา อ.ธนภูมิ อ.ศรินยา

อ.ปพัชญา อ.ปพัชญา

Mr. Sagnik Hira อ.ธิติมา

อ.ปพัชญา อ.อรวรรณ

กิจกรรมชมรม

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี

โครงงาน

อ.อรวรรณ อ.เกษร (คอม.6)

อ.อรวรรณ

โครงงาน

การบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.ปพัชญา

บัญชีร่วมค้าฯ

Litterature

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

ภาษาจีน
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

การบัญชีกิจการพิเศษ

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

ภาษาจีน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี บัญชีร่วมค้าฯ

Litterature เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

การบัญชีกิจการพิเศษ

อ.ธิติมาอ.เกษร (คอม.6)

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

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

บัญชีร่วมค้าฯ

การบัญชีกิจการพิเศษ

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

โครงงาน
วันศุกร์



ปวช. 3/2  สาขาวิชาการตลาด ครูประจ าช้ัน อ.พรรณี  สถิตเมธากุล

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.สันทนา อ.ธนภูมิ อ.สันทนา อ.Jafri

อ.ศรินยา

อ.สันทนา อ.ศรินยา

อ.สันทนา Mr. Sagnik Hira

อ.Jafri อ.ธนภูมิ Mr. Sagnik Hira อ.สันทนา

โครงงาน

อ.อุบลรัตน์ (คอม.5)

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน

การคิดเชิงสร้างสรรค์

ทางการตลาด

การจัดการผลิตภัณฑ์

ท้องถ่ิน

การคิดเชิงสร้างสรรค์

ทางการตลาด

Litterature

กิจกรรมชมรม

อ.เกษสุดา

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ภาษาจีน

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

Litterature

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย

การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด

อ.เกษสุดา

อ.สันทนา

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย

อ.สันทนา

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

ภาษาจีน

วันจันทร์

วันอังคาร
โครงงาน

อ.อุบลรัตน์ (คอม.5)

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน

อ.สันทนา
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วัน



ปวช. 3/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูประจ าช้ัน อ.พรรณี  สถิตเมธากุล

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.สันทนา อ.ธนภูมิ อ.ชลธิชา (คอม.8) อ.Jafri

อ.ศรินยา

อ.ศรินยา

Mr. Sagnik Hira

อ.Jafri อ.ธนภูมิ Mr. Sagnik Hira อ.สันทนา

วันอังคาร

วันพุธ

วัน

วันจันทร์

อ.วิเชียร (คอม.8)

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ...................................................... ผู้อ านวยการ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ภาษาจีน

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

อ.เบญจวรรณ (คอม.5)

อ.อุบลรัตน์ (คอม.5)

Litterature

ภาษา PHP เบ้ืองต้น
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เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ
การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์การสร้างภาพเคล่ือนไหว

Litterature

กิจกรรมชมรม

อ.ชลธิชา (คอม.8)

การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์

           (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

โครงงาน

อ.อุบลรัตน์ (คอม.5)

การสร้างภาพเคล่ือนไหว

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
ภาษา PHP เบ้ืองต้น

อ.วิเชียร (คอม.8)

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
โครงงาน

ภาษาจีน

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.เบญจวรรณ (คอม.5)



ปวช. 3/4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ครูประจ าช้ัน อ.เกษสุดา  อินทชัย

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.ณัฐพล อ.ศรินยา อ.Jafri

Mr. Sagnik Hira อ.กลยุทธ อ.ฐาณิญา อ.ณัฐพล อ.เกษสุดา อ.สุชาวลี

อ.ฐาณิญา อ.สันทนา อ.กลยุทธ อ.เกษสุดา

อ.Jafri อ.ศรินยา

อ.ฐาณิญา อ.สันทนา อ.สุชาวลี อ.สุชาวลี

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

วันศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขาย

อ.เกษสุดา

ภาษาญ่ีปุ่น

ภาษาญ่ีปุ่น

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

โครงงาน

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

อ.ณัฐพล

ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน

มัคคุเทศก์

Litterature

ภาษาญ่ีปุ่น

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

กิจกรรมชมรม

วันพุธ

วันพฤหัสบดี
ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

พนักงานขาย

โครงงาน

ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน

มัคคุเทศก์

ภาษาจีน

โครงงาน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

พนักงานขาย

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

โครงงาน

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

Litterature
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อ.สุชาวลี

อ.ณัฐพล



ปวช. 3/5 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ครูประจ าช้ัน อ.อัครเดช  เสนาเจริญ

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.Jafri Mr. Sagnik Hira อ.ศิริพร อ.ศิริพร อ.วชิราภรณ์ อ.อัครเดช

อ.Jafri อ.อัครเดช Mr. Sagnik Hira อ.วชิราภรณ์

อ.ณัฐพล

อ.ศรินยา อ.อัครเดช อ.วชิราภรณ์ อ.วชิราภรณ์

อ.ศรินยา อ.ณัฐพล

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.ศิริพร

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

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

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

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

การท่องเท่ียวอาเซียน การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

Litterature โครงงาน

โครงงาน

อ.วชิราภรณ์

อ.วชิราภรณ์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ทรัพยากรท่องเท่ียวภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมชมรมวันพฤหัสบดี

วันศุกร์

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

การท่องเท่ียวอาเซียน

ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

ภาษาจีน การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อ.อัครเดช

การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว

อ.พิพัฒน์พล

โครงงาน

Litterature

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ทรัพยากรท่องเท่ียวภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

การท่องเท่ียวอาเซียน

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

ภาษาจีน



ปวช. 3/6 สาขาวิชาการโรงแรม ครูประจ าช้ัน อ.ฐาณิญา  ทาชมภู

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.อังควรีย์

อ.วชิราภรณ์

อ.ณัฐพล

อ.ศรินยา อ.สุชาวลี

อ.ศรินยา อ.ณัฐพล

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

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

อาหารเพ่ือสุขภาพ

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

สนทนาภาษาอังกฤษใน

งานโรงแรม

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

วันจันทร์

วันอังคาร

อ.สุชาวลี

อาหารเพ่ือสุขภาพ

อ.อังควรีย์

การจัดดอกไม้

อ.ศิริพร

โครงงาน

การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว

อ.พิพัฒน์พล

โครงงาน

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
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อ.อังควรีย์

อ.ศิริพร

วัน

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

การจัดดอกไม้

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารโครงงาน
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

อ.วชิราภรณ์ อ.อังควรีย์

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

กิจกรรมชมรม

อ.วชิราภรณ์



ปวช. 3/7  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.ณัฐพล

อ.ณัฐพล อ.พรเทพ

อ.วิไลกุล

อ.พรเทพ อ.Jafri อ.Jafri

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

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

งานบริการฯ

ระบบเสียง

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

ภาษาจีน ภาษาจีน

อ.พรเทพ

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

อ.วิไลกุล

หุ่นยนต์เบ้ืองต้น

อ.พรเทพ

โครงงาน

อ.พรเทพ

โครงงาน

กิจกรรมชมรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อ.พิเศษ

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อ.พิเศษ

ระบบภาพ

อ.พรเทพ

ระบบภาพ

อ.พรเทพ

ระบบเสียง
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ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ

ภาษาอังกฤษสถาน

ประกอบการ


