วัน

ชั้น
ปวช.1/1

จันทร์

ปวช.1/5
ปวช.1/6
ปวช.1/1

อังคาร

ปวช.1/5
ปวช.1/6
ปวช.1/1

พุธ

ปวช.1/5
ปวช.1/6
ปวช.1/1

พฤหัสบดี

ปวช.1/5
ปวช.1/6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชม.1
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
ชม.7
ชม.8
ชม.9
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.10
16.10-16.50
การบัญชีหา้ งหุ้นส่วน
การบัญชีธุรกิจซื้อฯ หน้าที่พลเมือง
อ.วชิราภรณ์ 323
อ.จินตนา 325
อ.อารยา 411
การขายออนไลน์
ภาษาไทยพื้นฐาน
โปรแกรมประมวผลคา
อ.พนารัตน์ 525
อ.ขนิษฐา LAB 8
อ.สุ ทิน 333
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
อ.ภาวนา
อ.สุ ภาวดี
หน้าที่พลเมือง
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษฟัง- พูด
อ.ภาวนา L2
อ. นิตยา 424
อ.อารยา 413
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจบริ การ
ภาษาอังกฤษฟัง- พูด
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
อ.สุ ภาวดี
อ. นิ ตยา 424
อ.ภาวนา
ระบบปฏิบตั ิการ
google Sketcup 2018
โปรแกรมประมวผลคา
หน้าที่พลเมือง
เบื้องต้น
อ.ขนิ ษฐา LAB 2
อ.ขนิษฐา LAB 2
อ.อารยา 413 อ.ชนินทร์ LAB 2
โปรแกรมประมวผล
การบัญชีหา้ งหุ ้นส่ วน
การบัญชีธุรกิจซื้ อขายสิ นค้า
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
กิจกรรม
คา
อ.จินตนา 325
อ.ภาวนา
อ.นฤมล 233 อ.วชิราภรณ์ 323
โปรแกรมประมวผล
การตลาดเบื้องต้น
การขายออนไลน์
กิจกรรม
คา
อ.ปาริ ชาติ รอดแตง 344
อ.ขนิษฐา 233
อ.สุ ทิน 333
คอมพิวเตอร์ และการบารุ งรักษา
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษฟัง- พูด
กิจกรรม
อ.ภาวนา
อ.ชนินทร์ LAB 2
อ. นิ ตยา 424
google Sketcup 2018
โปรแกรมประมวผลคา
การบัญชีธุรกิจซื้อขายสิ นค้า
อ.นฤมล LAB 3
อ.จินตนา 325
อ.นฤมล LAB 3
การตลาดเบื้องต้น
การขายออนไลน์
อ.ปาริ ชาติ รอดแตง 344
อ.สุ ทิน 333
ภาษาไทยพื้นฐาน
โปรแกรมประมวผลคาระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง
อ.พนารัตน์ 525
อ.ขนิษฐา 233
อ.ชนินทร์ LAB 2
อ.อารยา 413

วัน

ชั้น
ปวช.1/1

ศุกร์

ปวช.1/5
ปวช.1/6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชม.1
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
ชม.7
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
การบัญชีหา้ งหุ ้นส่ วน
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจบริ การ
ภาษาไทยพื้นฐาน
อ.สุ ภาวดี
อ.พนารัตน์ 524
อ.วชิราภรณ์ 323
google Sketcup 2018
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง
อ.ภาวนา
อ.อารยา 413
อ.ขนิษฐา LAB 2
ภาษาอังกฤษฟัง- พูด
ระบบปฏิ บตั ิการเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์และการบารุ งรักษา
อ.ชนิ นทร์ LAB 2
อ.ชนินทร์ 233
อ. นิ ตยา 424

ชม.8
15.30-16.10

ชม.9
16.10-16.50

วัน

ชั้น
ปวช.2/1

จันทร์

ปวช.2/5
ปวช.2/6
ปวช.2/1

อังคาร

ปวช.2/5
ปวช.2/6
ปวช.2/1

พุธ

ปวช.2/5
ปวช.2/6
ปวช.2/1

พฤหัสบดี

ปวช.2/5
ปวช.2/6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชม.1
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
ชม.7
ชม.8
ชม.9
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.10
16.10-16.50
ภาษาอังกฤษสถาน
การประยุกต์โปรแกรม
การบัญชีอุตสาหกรรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี
ประกอบการ
อ.สายฝน 345
อ.จินตนา 335
อ.ญาณิ ศา 423
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การบรรจุภณ
ั ฑ์
โปรแกรมตารางงาน
อ.ชนิ นทร์ (กี) 332
อ.ธิ ดารัตน์ 231
อ.สุ ทิน 333
โปรแกรมฐานข้อมูล
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อ.นฤมล 331
อ. สายฝน 345
การบัญชีภาษีเงินได้
การบัญชีอุตสาหกรรม
การบัญชีกิจการพิเศษ
นิ ติบุคคล
อ.อรวรรณ 526
อ.สายฝน 345
อ.จินตนา 335
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การบรรจุภณ
ั ฑ์
กฎหมายพาณิ ชย์
อ.ชนิ นทร์ (กี) 332
อ.สุ ทิน 333
อ.จินตนา 335
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
การสร้างเว็บไซต์
อ.กัญญาภัค LAB 6
อ.อนินทิตา LAB 3
อ.อารยา 413
ภาษาอังกฤษสถาน
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
การบัญชีกิจการพิเศษ
กิจกรรม
ประกอบการ
อ.อรวรรณ 526
อ.จินตนา 335
อ.ญาณิ ศา 423
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
โปรแกรมตารางงาน
Corel Video Studio
กิจกรรม
อ.ญาณิ ศา 423
อ.ธิดารัตน์ LAB 8
อ.ธิ ดารัตน์ LAB 8
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
Corel Video Studio
โปรแกรมฐานข้อมูล
กิจกรรม
อ.นฤมล LAB 3
อ.กัญญาภัค 234
อ.นฤมล LAB 3
พลังงานทรัพยากรและ
การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corel Video Studio
สิ่ งแวดล้อม
อ.จินตนา 335
อ.ธมลพรรณ 414
อ.นฤมล LAB 3
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
พลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ศิลปะการขาย
อ. สายฝน 345
อ.ธมลพรรณ 414
อ.ปาริ ชาติ รอดแตง 344
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
โปรแกรมกราฟิ ก
กฎหมายพาณิ ชย์
อ.อนิ นทิตา LAB 8
อ.ญาณิ ศา 423
อ.จินตนา 335

วัน

ชั้น
ปวช.2/1

ศุกร์

ปวช.2/5
ปวช.2/6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.2
ชม.1
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
พลังงานทรัพยากรและ
การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ่ งแวดล้อม
อ.จินตนา 335
อ.ธมลพรรณ 414
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ศิลปะการขาย
อ.ปาริ ชาติ รอดแตง 344
อ.อารยา 413
โปรแกรมกราฟิ ก
การสร้างเว็บไซต์
อ.อนิ นทิตา 331
อ.อนินทิตา 231

สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชม.6
ชม.7
13.30-14.30
14.30-15.30

ชม.8
15.30-16.10

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

อ.จินตนา 335

การโฆษณาและการ
ส่งเสริ มการขาย

อ.อารยา 413

อ.ชนินทร์ (กี) 332
พลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

อ.ธมลพรรณ 414

ชม.9
16.10-16.50

วัน

ชั้น
ปวช.3/1

จันทร์

ปวช.3/5

ปวช.3/6

ปวช.3/1

อังคาร

ปวช.3/5

ปวช.3/6

ปวช.3/1

พุธ

ปวช.3/5

ปวช.3/6

ปวช.3/1

พฤหัสบดี

ปวช.3/5

ปวช.3/6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชม.1
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
ชม.7
ชม.8
ชม.9
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.10
16.10-16.50
วิทยาศาสต์เพื่อพัฒนาฯ
การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสาคัญ
โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ
AR
อ.อรวรรณ 526
อ.อัมพร LAB7
อ.ยุพารัตน์ 422
อ.อัมพร LAB7
ภาษาอังกฤษสาหรับ
โครงการ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
พาณิ ชย์
อ.ขวัญดาว 326
อ.เจริ ญขวัญ 327
อ.นิตยา 424
โครงการ
วิทยาศาตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพอาชีพธุรกิจและบริ การ
อ.ธิดารัตน์ LAB8
อ.ยุพารัตน์ 422
การบัญชีเบื้องต้นทุนเบื้อต้น
โครงการ
อ.วชิราภรณ์ 323
อ.วชิราภรณ์ 323
วิทยาศาตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพอาชีพธุรกิจและบริ การ
โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ
AR
โครงการ
อ.อัมพร LAB7
อ.ขวัญดาว 326
อ.ยุพารัตน์ 422
อ.อัมพร LAB7
โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ
AR
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
อ.กรรณิ กา LAB 9
อ.นฤมล LAB3
อ.กรรณิ กา LAB 9
วิ
ท
ยาศาตร์
เ
พื
่อพัฒนาอาชีพอาชีพธุรกิจและ
การบัญชีร่วมค้าและ
การบัญชีเบื้องต้นทุนเบื้อต้น
ระบบใบสาคัญ
กิจกรรม
บริ การ
อ.วชิราภรณ์ 323
อ.ยุพารัตน์ 422
อ.อรวรรณ 526
วิทยาศาสต์เพื่อพัฒนาฯ
การบรรจุภณ
ั ฑ์
การจัดแสดงสิ นค้า
กิจกรรม
อ.สุ ทิน 333
อ.ขวัญดาว 326
อ.ยุพารัตน์ 422
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ
กิจกรรม
อ.ขนิ ษฐา LAB 2
อ.กรรณิ กา 231
อ.ขนิษฐา 231
ภาษาอังกฤษสาหรับพาณิ ชย์
โครงการ
การบัญชีร่วมค้า ฯ
อ.นิตยา 424
อ.วชิราภรณ์ 323
อ.อรวรรณ 526
การกาหนดราคา
การบรรจุภณ
ั ฑ์
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อ.ชนิ นทร์ (กี) 332
อ. สายฝน 345
อ.สุ ทิน 333
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
ภาษาอังกฤษสาหรับพาณิ ชย์
อ.อัมพร LAB7
อ.นิตยา 424

วัน

ชั้น
ปวช.3/1

ศุกร์

ปวช.3/5

ปวช.3/6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชม.1
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
ชม.7
ชม.8
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.10
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ
อ. สายฝน 345
อ.อัมพร 234
ภาษาอังกฤษสาหรับ
การจัดแสดงสิ นค้า
โปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่ การนาเสนอ
พาณิชย์
อ.ขวัญดาว 326
อ.อัมพร 234
อ.นิ ตยา 424
ธรรมาภิบาลเทคโนฯ
อินเตอร์ เน็ตเพือ่ งานธุรกิจ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
อ.ขนิ ษฐา LAB 2
อ.นฤมล 341
อ.ขนิษฐา 233

ชม.9
16.10-16.50

