
ปวส. 2/1 และ ปวส.พิเศษ. 2/1  สาขาวิชาการบัญชี ครูประจ าช้ัน อ.อรวรรณ ธรรมวิสุทธ์ิ

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

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

1 2 3 4 5 6 7

อ.ธิติมา อ.ลักขณา อ.ธนภูมิ อ.สันทนา

อ.ลักขณา อ.ลักขณา

อ.ธนภูมิ

อ.โสภิดา อ.โสภิดา

อ.ธนภูมิ อ.ธิติมา
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อ.โสภิดา

อ.สันทนา อ.ธิติมา

อ.เกษร (คอม.4)

อ.ธิติมา

การวิจัยเบ้ืองต้น

โครงงาน
กิจกรรมชมรม

โครงงาน

บัญชีช้ันกลาง 2

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

การบัญชีภาษีอากร

โปรแกรมน าเสนอข้อมูล

อ.พิมพ์ใจ (คอม.4)

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

หลักเศรษฐศาสตร์

การวิจัยเบ้ืองต้น

โครงงาน

หลักเศรษฐศาสตร์

โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานประกอบการ

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

วันศุกร์

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานประกอบการ

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

การบัญชีภาษีอากร การวิจัยเบ้ืองต้น

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานประกอบการ
บัญชีช้ันกลาง 2

อ.ธิติมา

โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

อ.เกษร (คอม.4)

การบัญชีภาษีอากร



ปวส. 2/2 และ ปวส.พิเศษ. 2/2  สาขาวิชาคอมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครูประจ าช้ัน อ.ชลธิชา สุวรรณหล้า

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

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

1 2 3 4 5 6 7

อ.สันทนา

อ.พิมพ์ใจ (คอม.9) อ.พิมพ์ใจ (คอม.9)

อ.ลักขณา อ.ชลธิชา (คอม.8)

อ.ชลธิชา (คอม.8) อ.ชลธิชา (คอม.8)

อ.กิตติพงศ์ (คอม.6) อ.กิตติพงศ์ (คอม.6)

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ

การวิจัยเบ้ืองต้น
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การวิจัยเบ้ืองต้น

อ.ลักขณา

ระบบจัดการฐานข้อมูลบนคลาวด์

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

หลักเศรษฐศาสตร์

โครงงาน

อ.สันทนา

อ.กิตติพงศ์ (คอม.6)

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

อ.กิตติพงศ์ (คอม.9)

อ.พิมพ์ใจ (คอม.9)

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

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบพกพา

อ.อุบลรัตน์ (คอม.9)

กิจกรรมชมรม
ระบบจัดการฐานข้อมูลบนคลาวด์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ

การสร้างแบรนด์ฯ

โครงงาน

อ.กิตติพงศ์ (คอม.9)

               (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

การสร้างแบรนด์ฯ

การสร้างแบรนด์ฯ

โครงงาน

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบพกพา

อ.อุบลรัตน์ (คอม.9)

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล

อ.ชลธิชา (คอม.8)

หลักเศรษฐศาสตร์



ปวส. 2/3 และ ปวส.พิเศษ. 2/3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ครูประจ าช้ัน อ.กลยุทธ อาจหาญ

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

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

1 2 3 4 5 6 7

อ.ธนภูมิ อ.กลยุทธ

อ.เบญจวรรณ (คอม.7) อ.เบญจวรรณ (คอม.7)

อ.ลักขณา อ.ณัฐพล

อ.ณัฐพล อ.ธนภูมิ

อ.อมราภรณ์ อ.ธนภูมิ

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

         (นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)

วัน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
โครงงาน

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

อ.เบญจวรรณ (คอม.7)

โครงงาน

อ.อมราภรณ์

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเอกสาร โปรแกรมน าเสนอข้อมูล

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานประกอบการ กิจกรรมชมรม

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน

บริการธุรกิจท่องเท่ียว

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

               (นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2566 

อ.อมราภรณ์

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการในสนามบิน

อ.ณัฐพล

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

อ.อมราภรณ์

การใช้เทคโนโลยีในการ

ผลิตเอกสาร

การใช้เทคโนโลยีในการ

ผลิตเอกสาร
การวิจัยเบ้ืองต้น

อ.ลักขณา

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการธุรกิจท่องเท่ียว

อ.กลยุทธ

โครงงาน

อ.อมราภรณ์

การสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานประกอบการ

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน

บริการในสนามบิน

อ.พิมพ์ใจ (คอม.4)

การวิจัยเบ้ืองต้น

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน

บริการในสนามบิน


