
ตารางเรียนภาคพิเศษหลักสูตร ปวช. สาขาบัญชี  สาขาการตลาด  และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562               
รอบท่ี 2  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 มิ.ย. 2562, ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 มิ.ย. 2562, ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23 มิ.ย. 2562, ครั้งท่ี 4 วันท่ี  30 มิ.ย. 2562  

 

ปวช. 09.00-
09.40 

09.40-10.20 10.20-11.00 11.00-11.40 11.40-12.20 พัก 13.00-13.40 13.40-14.20 14.20-15.00 15.00-15.40 15.40-16.20 

1/4 
การบัญชี (14 คน) 

 
 

 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (1 นก. 2 ชม.) 
Teacher GLORIA ห้อง 121 

  
 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2 นก. 3 ชม.) 
อ.พลวัฒน์  ห้อง  121 

 

1/5 
การตลาด (23 คน) 

 

1/6 
คอมฯ (32 คน) 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (2 นก. 3 ชม.) 
อ.พลวัฒน์  ห้อง  122 

 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (1 นก. 2 ชม.) 
Teacher GLORIA ห้อง 122 

2/4 
การบัญชี (12 คน) 

 
-  

 2201-2003 การบัญชีบริษัทจ ากัด  (3 นก. 4 ชม.) 
อ.กัลยาณี  ห้อง 411 (เรียนรวม ปวช. 3/4) 

 
2/5 

การตลาด (9 คน) 

 
2202-2006 การส่งเสริมการขาย  (3 นก. 4 ชม.) 

อ.กมลชนก  ห้อง 421 (เรียนรวม ปวช. 3/5) 

  
- 

2/6 
คอมฯ (21 คน) 

2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  (3 นก. 4 ชม.) 
อ.สุมินตรา  ห้อง 114  

 - 

3/4 
การบัญชี (3 คน) 

-  2201-2003 การบัญชีบริษัทจ ากัด  (3 นก. 4 ชม.) 
อ.กัลยาณี  ห้อง 411  (เรียนรวม ปวช. 2/4) 

3/5 
การตลาด (9 คน) 

2202-2006 การส่งเสริมการขาย  (3 นก. 4 ชม.) 
อ.กมลชนก  ห้อง 421 (เรียนรวม ปวช. 2/5) 

 - 

3/6 
คอมฯ (13 คน) 

-  2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  (3 นก. 4 ชม.) 
อ.สุมินตรา  ห้อง 114 

 

 



 
ตารางเรียนภาคพิเศษหลักสูตร ปวส. สาขาบัญชี  สาขาการตลาด  และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 

รอบท่ี 2  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 มิ.ย. 2562, ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 มิ.ย. 2562, ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23 มิ.ย. 2562, ครั้งท่ี 4 วันท่ี  30 มิ.ย. 2562 

 

ปวส. 09.00-09.40 09.40-10.20 10.20-11.00 11.00-11.40 11.40-12.20 พัก 13.00-13.40 13.40-14.20 14.20-15.00 15.00-15.40 15.40-16.20 

1/1-1  
การบัญชี  
 (32 คน) 

3201-2001 การบัญชีช้ันกลาง 1 (3 นก. 4 ชม.) 
อ.กัลยาณี ห้อง 412 

 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ (3 นก. 4 ชม.) 

อ.อรทัย ห้อง 412 

1/1-2  
การบัญชี 
  (45 คน) 

3200-1002 หลักการจัดการ (3 นก. 4 ชม.) 
อ.จรัสจันทร์ ห้อง 413 

 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3 นก. 3 ชม.) 

อ.สิทธิกร  ห้อง  413 

1/2-1 
การตลาด 
(12 คน) 

 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ (3 นก. 4 ชม.) 
อ.อรทัย ห้อง 414 

 

3200-1002 หลักการจัดการ (3 นก. 4 ชม.) 
อ.จรัสจันทร์ ห้อง 414 

1/2-2 
การตลาด 
(18 คน) 

1/3-1 
คอมฯ 
54 คน 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (3 นก. 3 ชม.) 
อ.ธนัช  ห้อง  311 

 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย (3 นก. 3 ชม.) 

อ.ดวงเดือน  ห้อง  311 

1/3-2 (1) 
คอมฯ 
40 คน 

   
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย (3 นก. 3 ชม.) 

อ.ดวงเดือน  ห้อง  422 

 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ (3 นก. 3 ชม.) 

อ.พเยาว์  ห้อง  422 



1/3-2 (2) 
คอมฯ 

 35 คน 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ (3 นก. 3 ชม.) 
อ.พเยาว์  ห้อง  423 

 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (3 นก. 3 ชม.) 

อ.ธนัช  ห้อง  423 

2/1-1  
การบัญชี  
24 คน 

3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1  (3 นก. 4 ชม.) 
อ.สิทธิกร   ห้อง 424 

 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3 นก. 4ชม.) 

อ.จรรญาทิพย์ ห้อง  111 

2/1-2 
การบัญช ี
51 คน 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3 นก. 4ชม.) 
อ.จรรญาทิพย์ ห้อง  111 

  
3201-2107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี  (3 นก. 4 ชม.) 

อ.สมโภช   ห้อง 424 
2/2-1 

การตลาด 
21 คน 

 - 

 
 

3202-2104 สัมมนาการตลาด (3 นก. 4 ชม.) 
อ.กมลชนก ห้อง 123 

  
2/2-2 

การตลาด 
26 คน 

 

2/3-1 
คอมฯ 
32 คน 

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (ภาษาจีน 1) (0 นก. 2 ชม.) 
อ.จีน ห้อง 123 

 
- 

2/3-2 (1)  
คอมฯ 
40 คน 

 
 

3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3 นก. 4ชม.)  
อ.วุฒิศักดิ์ ห้อง 113 

 

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (ภาษาจีน 1) (0 นก. 2 ชม.) 
อ.จีน ห้อง  421 

2/3-2 (2)  
คอมฯ 
44 คน 

- 
 

3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3 นก. 4ชม.)  
อ.วุฒิศักดิ์ ห้อง 113 

 
 

ดูงานฝ่ายวิชาการ 
อ.ภาณี  ห้องวิชาการ 

 ดูงานฝ่ายวิชาการ 
อ.ภาณี  ห้องวิชาการ 


