
ปวส. 1/1  สาขาวิชาการบัญชี ครูประจ าช้ัน อ.ศรินยา  นุยามัง

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.ศรีสุดา

อ.กลยุทธ อ.โชติพัฒน์ อ.สันทนา อ.ธิติมา อ.แรมจันทร์ Mr. Sagnik Hira

อ.กลยุทธ Mr. Sagnik Hira อ.ศรีสุดา อ.แรมจันทร์

อ.ยุวดี อ.ยุวดี

อ.สันทนา อ.พรรณี

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
        (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.อรวรรณ

หลักการตลาด รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

อ.ยุวดี

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

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

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

การบัญชีช้ันกลาง 1

Litterature

รายงานทางการเงินและการ

วิเคราะห์งบการเงิน

พิมพ์ดีด

ภาษาจีนการบัญชีการเงิน

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

การบัญชีช้ันกลาง 1

อ.ธิติมา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร

ภาษาจีน
องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่

Microsoft Word

อ.ชลธิชา (คอม.4)

รายงานทางการเงินและการ

วิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีการเงิน

กิจกรรมชมรม

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การบัญชีช้ันกลาง 1

อ.ธิติมา อ.อรวรรณ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ หลักการตลาด

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
Litterature



ปวส.(พิเศษ) 1/1  สาขาวิชาการบัญชี ครูประจ าช้ัน อ.ศรินยา  นุยามัง

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.ศรีสุดา

อ.กลยุทธ อ.โชติพัฒน์ อ.สันทนา อ.โสภิดา อ.แรมจันทร์ Mr. Sagnik Hira

อ.กลยุทธ Mr. Sagnik Hira อ.ศรีสุดา อ.แรมจันทร์

อ.อังควรีย์ อ.อังควรีย์

อ.สันทนา อ.พรรณี

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

การบัญชีเบ้ืองต้น

อ.โสภิดา อ.อรวรรณ

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร

ภาษาจีน
องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่

อ.โสภิดา

Microsoft Word
ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

อ.ชลธิชา (คอม.4)

การบัญชีการเงิน หลักการตลาด การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า

อ.อรวรรณ อ.โสภิดา

กิจกรรมชมรม

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

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
Litterature

การบัญชีเบ้ืองต้น

การบัญชีการเงินทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า

Litterature

ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

พิมพ์ดีด

ภาษาจีน

หลักการตลาด



ปวส. 1/2  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูประจ าช้ัน อ.เบญจวรรณ อุสุยะ

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.กลยุทธ อ.ศรีสุดา อ.สันทนา Mr. Sagnik Hira

อ.โชติพัฒน์ อ.ศรีสุดา อ.ชลธิชา (คอม.1) อ.ชลธิชา (คอม.1)

อ.พิมพ์ใจ (คอม.6) อ.พรรณี อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ

อ.โชติพัฒน์ อ.สันทนา อ.พิมพ์ใจ (คอม.6) อ.พิมพ์ใจ (คอม.6)

อ.แรมจันทร์ Mr. Sagnik Hira

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.วิเชียร (คอม.8)

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
Litterature

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

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

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยฯ

อ.พิมพ์ใจ (คอม.6)

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาจีน หลักการตลาด Litterature

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

                           (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ภาษาจีน พ้ืนฐานงานธุรกิจดิจิทัล พ้ืนฐานงานธุรกิจดิจิทัล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.ชลธิชา (คอม.1)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ พิมพ์ดีด
องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

หลักการตลาด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

Web Responsive Design พ้ืนฐานงานธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรมชมรม



ปวส.(พิเศษ) 1/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูประจ าช้ัน อ.เบญจวรรณ อุสุยะ

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.กลยุทธ อ.ศรีสุดา อ.สันทนา Mr. Sagnik Hira

อ.โชติพัฒน์ อ.ศรีสุดา อ.ชลธิชา (คอม.1) อ.ชลธิชา (คอม.1)

อ.อรวรรณ อ.พรรณี อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ

อ.โชติพัฒน์ อ.สันทนา อ.อังควรีย์ อ.อังควรีย์

อ.แรมจันทร์ Mr. Sagnik Hira

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.วิเชียร (คอม.8) อ.ชลธิชา (คอม.1)

อ.อรวรรณ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วัน

ภาษาจีน

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

หลักการตลาด
ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

พ้ืนฐานงานธุรกิจดิจิทัล

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

พ้ืนฐานงานธุรกิจดิจิทัล

การบัญชีเบ้ืองต้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ภาษาจีน

พ้ืนฐานงานธุรกิจดิจิทัล

พิมพ์ดีด

ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

Litterature

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

การบัญชีเบ้ืองต้น หลักการตลาด Litterature

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

กิจกรรมชมรม

Web Responsive Design

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



ปวส. 1/3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ครูประจ าช้ัน อ.ณัฐพล ตาเจริญเมือง

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.กลยุทธ อ.ศรีสุดา อ.สันทนา Mr. Sagnik Hira

อ.โชติพัฒน์ อ.ศรีสุดา อ.ธนภูมิ อ.ธนภูมิ

อ.อมราถภรณ์ อ.พรรณี อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ

อ.โชติพัฒน์ อ.สันทนา อ.อมราถภรณ์ อ.อมราถภรณ์

อ.แรมจันทร์ Mr. Sagnik Hira

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

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่

อ.ชลธิชา (คอม.4)

ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ

Microsoft Word

ภาษาจีนทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

อ.ณัฐพล

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ หลักการตลาด

วันอังคาร

วัน

วันจันทร์

วันพุธ

กิจกรรมชมรม

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.อมราภรณ์

หลักการตลาด Litterature

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจเบ้ืองต้น

อ.ธนภูมิ

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

Litterature
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร

ภาษาจีน

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

เบ้ืองต้น

พิมพ์ดีด

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ

อ.ณัฐพล

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

เบ้ืองต้น

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ



ปวส.(พิเศษ) 1/3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ครูประจ าช้ัน อ.ณัฐพล ตาเจริญเมือง

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.กลยุทธ อ.ศรีสุดา อ.สันทนา Mr. Sagnik Hira

อ.โชติพัฒน์ อ.ศรีสุดา อ.ธนภูมิ อ.ธนภูมิ

อ.อรวรรณ อ.พรรณี อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ

อ.โชติพัฒน์ อ.สันทนา อ.อังควรีย์ อ.อังควรีย์

อ.แรมจันทร์ Mr. Sagnik Hira

วันศุกร์
Litterature

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

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

วัน

วันจันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วันอังคาร

วันพุธ

อ.อรวรรณ

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ภาษาจีน

อ.ณัฐพล

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วันพฤหัสบดี

การบัญชีเบ้ืองต้น

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาจีน หลักการตลาด Litterature

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

เบ้ืองต้น

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

เบ้ืองต้น
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ

อ.ณัฐพล

ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ การบัญชีเบ้ืองต้น พิมพ์ดีด
องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

หลักการตลาด
ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

องค์การและการจัดการ

สมัยใหม่
Microsoft Word การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจเบ้ืองต้น

อ.ชลธิชา (คอม.4) อ.ธนภูมิ

ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ กิจกรรมชมรม



ปวส. 1/4 และ ปวส.(พิเศษ) 1/4 สาขาวิชาการท่องเท่ียว ครูประจ าช้ัน อ.แรมจันทร์  หินเงิน

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.6) อ.เบญจวรรณ (คอม.6) อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ

อ.เบญจวรรณ (คอม.6) อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ Mr. Sagnik Hira

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

อ.โชติพัฒน์ อ.พรรณี

อ.โชติพัฒน์ อ.Jafri

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.ศิริพร

การตลาดดิจิทัลฯ การตลาดดิจิทัลฯ การพัฒนาองค์กรฯ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

การตลาดดิจิทัลฯ การพัฒนาองค์กรฯ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

                           (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

ภาษาจีน

วันพฤหัสบดี

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

วัน

วันจันทร์

พิมพ์ดีด
กิจกรรมชมรม

วันศุกร์

ศิลปการต้อนรับและการบริการ

วันอังคาร

วันพุธ
งานมัคคุเทศก์

อ.อัครเดช

ภาษาจีน

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

Litterature งานมัคคุเทศก์

Microsoft Word

อ.ชลธิชา (คอม.4)

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

ศิลปการต้อนรับและการบริการ

อ.ศิริพร

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ภาษาจีน การตลาดดิจิทัลเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว

อ.เบญจวรรณ (คอม.6)

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

Litterature งานมัคคุเทศก์

อ.อัครเดช



ปวส. 1/5 และ ปวส.(พิเศษ) 1/5 สาขาวิชาการโรงแรม ครูประจ าช้ัน อ.อังควรีย์  เมืองชมภู

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.ฐาณิญา อ.ฐาณิญา อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ

อ.อัครเดช อ.แรมจันทร์ อ.กลยุทธ Mr. Sagnik Hira

อ.Jafri อ.Jafri Mr. Sagnik Hira อ.ชลธิชา (คอม.2)

อ.โชติพัฒน์ อ.พรรณี

อ.โชติพัฒน์ อ.Jafri

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

วัน

วันศุกร์

ศิลปการต้อนรับและการบริการ

อ.ศิริพร

การโรงแรมและการท่องเท่ียว การพัฒนาองค์กรฯ

การจัดการภัตตาคาร

วันจันทร์

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

พิมพ์ดีด

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืม

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืม
การพัฒนาองค์กรฯ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วันพฤหัสบดี กิจกรรมชมรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว

อ.ชลธิชา (คอม.2)

ภาษาจีน Litterature เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ภาษาจีน การโรงแรมและการท่องเท่ียว

อ.อัครเดช

ภาษาจีน

อ.อังควรีย์

การจัดการภัตตาคาร ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

อ.อังควรีย์

ศิลปการต้อนรับและการบริการ ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

อ.ศิริพร

Litterature
วันอังคาร

วันพุธ



ปวส. 1/6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูประจ าช้ัน อ.ศิริรัตน์ โอษฐสัตย์

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 7

อ.ศิริรัตน์

อ.แรมจันทร์ อ.โชติพัฒน์

อ.ศิริรัตน์

อ.แรมจันทร์ อ.ลัขณา ครูพิเศษ ครูพิเศษ

อ.โชติพัฒน์ อ.ลัขณา

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.วิไลกุล

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

วัน

วันจันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี
งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าฯ

กิจกรรมชมรม

วันศุกร์
แคลคูลัส 1

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

อ.ศิริรัตน์

เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูพิเศษ

ทักษะภาษาไทยฯ

ทักษะภาษาไทยฯ

เขียนแบบเทคนิค

การบริหารงานคุณภาพฯ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

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

อ.กลยุทธ

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

การบริหารงานคุณภาพฯ

แคลคูลัส 1 เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าฯ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเทคนิค

อ.ศิริรัตน์

เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าฯ

ครูพิเศษ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)



ปวส.(พิเศษ) 1/6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูประจ าช้ัน อ.ศิริรัตน์ โอษฐสัตย์

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 7

อ.ลัขณา

อ.แรมจันทร์ อ.โชติพัฒน์

อ.ศิริรัตน์

อ.แรมจันทร์ อ.ลัขณา ครูพิเศษ

อ.โชติพัฒน์ อ.ศิริรัตน์

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

วัน

วันจันทร์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

เขียนแบบเทคนิค

อ.ศิริรัตน์

เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าฯ

ครูพิเศษ

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

วันพฤหัสบดี
การบริหารงานคุณภาพฯ แคลคูลัส 1 เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าฯ งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

ครูพิเศษ

วันศุกร์
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะภาษาไทยฯ เขียนแบบเทคนิค

อ.วิไลกุล

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

อ.กลยุทธ อ.ศิริรัตน์

วันอังคาร
การบริหารงานคุณภาพฯ เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

วันพุธ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.จีรศักด์ิ (คอม.5)

ครูพิเศษ

แคลคูลัส 1

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ทักษะภาษาไทยฯ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์



ปวส. 1/7 และ ปวส.(พิเศษ) 1/7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูประจ าช้ัน อ.กิตติพงศ์ สว่างทิศ

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.กลยุทธ Mr. Sagnik Hira

อ.ศรีสุดา อ.พรรณี

อ.แรมจันทร์ อ.ศรีสุดา อ.โชติพัฒน์ อ.กลยุทธ

อ.อุบลรัตน์ (คอม.1) อ.อุบลรัตน์ (คอม.1)

อ.พรรณี อ.แรมจันทร์ อ.โชติพัฒน์ Mr. Sagnik Hira

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)
ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ระบบปฏิบัติการเคร่ืองแม่ข่าย

อ.กิตติพงศ์ (คอม.2)

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

การโปแกรมเว็บเบ้ืองต้น

อ.วิเชียร (คอม.9)

ภาษาจีน โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

วัน

วันจันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

วันอังคาร

วันพุธ
การโปแกรมเว็บเบ้ืองต้น

อ.วิเชียร (คอม.9)

วันพฤหัสบดี
เทคโนโลยีดอตเน็ต

กิจกรรมชมรม

วันศุกร์
ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Litterature

อ.อุลรัตน์ (คอม.6)

การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส

การบริหารงานคุณภาพฯ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

อ.อุลรัตน์ (คอม.6)

ระบบปฏิบัติการเคร่ืองแม่ข่าย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

อ.กิตติพงศ์ (คอม.2)

การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส การบริหารงานคุณภาพฯ

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

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

เทคโนโลยีดอตเน็ต

การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

อ.อุลรัตน์ (คอม.1)

Litterature



ปวส. 1/8  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ครูประจ าช้ัน อ.สุพรรณี  หมุดค า

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.พรรณี

อ.นัทรินทร์ อ.นัทรินทร์

อ.โชติพัฒน์ อ.โชติพัฒน์ อ.นัทรินทร์

อ.พรรณี อ.นัทรินทร์

อ.ลักขณา อ.โชติพัฒน์ อ.นัทรินทร์ อ.นัทรินทร์

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
ชีวิตกับสังคมไทย

วันอังคาร

การใช้โปรแกรม Microsoft Word

หลักการตลาด

วิทยาศาสตร์ฯ

กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

โครงงาน

อ.ธนภูมิ

อ.ประภาพร

มนุษย์สัมพันธ์ในการ

ท างาน

องค์การและการจัดการ
สมัยใหม่

วันพุธ

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

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

ชีวิตกับสังคมไทย

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.ชลธิชา (คอม.4)

วัน

วันจันทร์
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

องค์การและการจัดการ
สมัยใหม่

มนุษย์สัมพันธ์ในการ
ท างาน

กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

การสร้างทีมนักขาย

การสร้างทีมนักขาย

อ.ลักขณา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร



ปวส.(พิเศษ) 1/8  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ครูประจ าช้ัน อ.สุพรรณี  หมุดค า

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.พรรณี

อ.สุพรรณี อ.สุพรรณี อ.นัทรินทร์ อ.นัทรินทร์

อ.โชติพัฒน์ อ.โชติพัฒน์ อ.นัทรินทร์

อ.พรรณี อ.สุพรรณี อ.นัทรินทร์

อ.ลักขณา อ.โซติพัฒน์ อ.นัทรินทร์ อ.นัทรินทร์

ลงช่ือ...................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วัน

วันจันทร์

อ.ประภาพร

วันอังคาร

วันพุธ

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

อ.ประภาพร

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ชีวิตกับสังคมไทย

กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

มนุษย์สัมพันธ์ในการ

ท างาน

องค์การและการจัดการ
สมัยใหม่

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

การปฏิบัติงานสินค้าใน

ร้านค้าปลีก

องค์การและการจัดการ
สมัยใหม่

วิทยาศาสตร์ฯ ชีวิตกับสังคมไทย

หลักการตลาด

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

การใช้โปรแกรม Microsoft Word

อ.ธนภูมิ

การสร้างทีมนักขาย

การขายเบ้ืองต้น

การบัญชีเบ้ืองต้น

อ.ปพัชญา

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ธุรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีเบ้ืองต้นฯ กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

อ.ชลธิชา (คอม.4) อ.ลักขณา

การสร้างทีมนักขาย

วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
มนุษย์สัมพันธ์ในการ

ท างาน

พัก
รับ

ปร
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ร


