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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การขายเบื้องตน 2

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

อังคาร

ปวช.1/4, 2/1-2/3
ครูศิวพร
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

ปวช.1/4, 2/1-2/3
ครูรวงแกว
เหตุการณปจจุบัน

พุธ

ปวช.1/4, 2/1-2/3
ครูอุษา
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ

การขายเบื้องตน 2

พฤหัสบดี

ปวส.2/1-2/3
ครูอุษา
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ

ปวช.1/4, 2/1-2/3
ครูศิวพร
การขายเบื้องตน 2

ศุกร

ปวส.2/1-2/3
ครูอุษา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

ปวช.1/4, 2/1-2/3
ครูอุษา

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย

ปวช.3/1-3/3
ครูสิริชญา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การปฏิบัติงาน

ปวส.2/1-2/3
ม.เดชา

ปวช.1/4, 2/1-2/3
ครูศิวพร
การเปนผูประกอบการ

ปวช.3/2-3/3
ครูจารุวรรณ

ปวช.3/1-3/3
ครูจันทนา
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

อังคาร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร
ในงานอาชีพ

ภาษาไทยพื้นฐาน

ปวส.1/1-1/3
ปวช.1/1-1/3
ครูรวงแกว
ครูรวงแกว
การบัญชีเบื้องตน 1

ปวช.1/1-1/3
ครูอนงคนุช
พุธ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ปวส.1/1-1/3
ครูรวงแกว
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การบัญชีเบื้องตน 1

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

พฤหัสบดี

ปวส.2/1-2/3
ครูสุกัลณี
ภาษาอังกฤษโครงงาน

ศุกร

ปวส.2/1-2/3
ครูสุกัลณี
กฎหมายแรงงาน

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

ภาษาไทยพื้นฐาน

ปวช.1/1-1/3
ม.ธาตรี

ปวช.1/1-1/3
ครูสิริชญา

ปวช.1/1-1/3
ครูรวงแกว

การบัญชีเบื้องตน 1
(ENG)

ปวช.1/1-1/3
ครูอนงคนุช, ม.เดชา

ปวช.1/1-1/3
ครูอนงคนุช

การอานหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ

ปวช.1/1-1/3
ครูสิริชญา

ปวช.2/3
ม.เดชา
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

ปวช.2/3
ม.เดชา
การอานหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ

ปวช.2/3
ม.เดชา
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

อังคาร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การบัญชีชั้นสูง 1

ปวส.2/1
ครูศรินทิพย
พุธ

ระบบบัญชี

การบัญชีตนทุน 1

ปวส.1/1
ครูนฤมล
การบัญชีชั้นสูง 1

ปวส.1/1
ครูอนงคนุช
การบัญชีตนทุน 1
การบัญชีหางหุนสวน

ปวส.2/1
ครูศรินทิพย
การบัญชีตนทุน 1
การบัญชีชั้นกลาง 1

ปวส.1/1
ครูอนงคนุช

ปวส.1/1
ม.สมพงษ

พฤหัสบดี

ศุกร

การบัญชีชั้นกลาง 1

การบัญชีชั้นสูง 1

ปวส.1/1
ม.สมพงษ

ปวส.2/1
ครูศรินทิพย

ปวส.1/1
ครูอนงคนุช
ระบบบัญชี

ปวส.1/1 ม.6
ครูนฤมล
การบัญชีชั้นกลาง 1

ปวส.1/1
ครูนฤมล

ปวส.1/1
ม.สมพงษ
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การอานเอกสาร
ภาษาจีนทางธุรกิจ

ภาษาจีน 1

ปวช.3/3
Miss Song Huan

ปวช.3/1-3/2
Miss Song Huan

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ปวช.3/3
Miss Song Huan
ศุกร

ปวช.2/3
Miss Song Huan

ปวช.2/3
Miss Song Huan
ภาษาจีน 1

ปวช.2/3
Miss Song Huan
ภาษาจีน 1

ภาษาจีน 1

ปวช.2/3
Miss Song Huan
ภาษาจีนเพื่อการนําเสนอ
ภาษาจีน 1

ภาษาจีน 1

ปวช.3/1-3/2
Miss Song Huan
การจัดการโลจิสติกส
การคาระหวางประเทศ

ปวส.2/2
Miss Song Huan
การจัดการโลจิสติกสการคาระหวางประเทศ

ปวส.2/2
Miss Song Huan
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
1
เวลา
08:30-9:20
วัน
จันทร
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การอานเอกสาร
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

อังคาร

ปวช.1/1-1/3
ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ
ครูศุภวรรณ
การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

ปวช.2/3
ครูสุกัลณี
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ

พุธ

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

พฤหัสบดี

ศุกร

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

ปวช.1/1-1/3
ครูศุภวรรณ
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ปวส.1/1-1/3
ครูสุกัลณี
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอานเอกสาร
การสื่อสารทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

ปวช.3/3
ครูสุกัลณี

ปวช.2/3
ปวช.3/3
ครูสุกัลณี
ครูศุภวรรณ
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจและสังคม

ปวช.3/3
ครูสุกัลณี

ปวช.2/3
ครูสุกัลณี

ปวส.1/1-1/3
ครูสุกัลณี
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

นโยบายผลิตภัณฑและราคา

ปวส.2/2
ครูศิวพร
อังคาร

หลักการตลาด

ปวส.1/1-1/3
ครูกุณฑลี
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

หลักการตลาด

ปวส.1/1-1/3
ครูกุณฑลี
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
กับการบัญชี

ปวช.3/1
ครูอนงคนุช
อังคาร

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

ปวช.2/1, 3/1
ครูนฤมล
พุธ

ปวช.2/1, 3/1
ครูนฤมล
การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ

ปวช.2/1
ครูศรินทิพย
การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ

ปวช.2/1
ครูศรินทิพย
พฤหัสบดี

ศุกร

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี

ปวช.3/1
ครูอนงคนุช
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

อังคาร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

โครงการ

โครงการ

ปวส.2/2
ครูกุณฑลี, ครูศิวพร
พุธ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ
โครงการ

ปวส.2/1
ม.สมพงษ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

การวิจัยการตลาด

ปวส.2/2
ครูกุณฑลี, ครูศิวพร
การวิจัยการตลาด

ปวส.2/1
ม.สมพงษ

ปวส.2/2
ครูนฤทัย
โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่องานบัญชี

ปวส.2/2
ครูนฤทัย
พฤหัสบดี

ปวส.2/1
ม.สมพงษ

โครงการ

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ
ศุกร

การวิจัยการตลาด

ปวส.2/2
ครูนฤทัย
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ปวส.2/3
ม.สุรรัช
อังคาร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

การใชโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง

โครงการ

ปวส.2/3
ม.สุรรัช

ปวส.2/3
ม.อภิวัฒน

ปวส.2/3
ครูเกวลิน

พุธ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

ปวส.2/3
ม.สุรรัช
ศุกร

ปวส.2/3
ครูเกวลิน
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

ปวส.2/3 ม.6
ม.พิชิต
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

ปวส.2/3 ม.6
ม.พิชิต
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

ปวส.2/3
ม.พรเทพร
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

พฤหัสบดี

โครงการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โครงการ

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

ปวส.2/3
ม.พรเทพร

ปวส.2/3
ครูเกวลิน

ปวส.2/3
ม.สุรรัช

ปวส.2/3
ม.พรเทพร
การใชโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง

ปวส.2/3
ม.อภิวัฒน
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
และการติดตั้งซอฟตแวร

ปวส.1/3
ม.สุรรัช
อังคาร

พุธ

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
และการติดตั้งซอฟตแวร

ปวส.1/3
ม.สุรรัช
พฤหัสบดี

ศุกร

ระบบจัดการฐานขอมูล

ระบบจัดการฐานขอมูล

ปวส.1/3
ม.พิชิต

ปวส.1/3
ม.พิชิต
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ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา

ปวช.2/1
ม.สมพงษ
อังคาร

การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

ปวส.2/1
ครูนฤมล
พุธ

การบัญชีหางหุนสวน

การบัญชีสําหรับ
กิจการซื้อขายสินคา

การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

ปวช.2/1
ม.สมพงษ

พฤหัสบดี

ปวช.2/1
ครูศรินทิพย
การบัญชีหางหุนสวน

ปวส.2/1
ครูนฤมล
การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

ปวช.2/1
ครูศรินทิพย
ศุกร

ปวส.2/1
ครูนฤมล
การบัญชีหางหุนสวน

ปวช.2/1
ครูศรินทิพย

การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด

ปวส.2/2 ม.6
ครูศิวพร
การพัฒนาบุคลิกภาพ
นักการตลาด

ปวส.2/2 ม.6
ครูศิวพร

การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา

ปวช.2/1
ม.สมพงษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตารางการใชหอง COMPUTER 1
ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

โครงการ

ปวช.1/4, 2/2
ครูเกวลิน
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร

ปวช.3/2
ครูเกวลิน

อังคาร

การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

พุธ

ปวช.3/1
ม.อภิวัฒน
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

พฤหัสบดี

ปวช.3/1
ม.อภิวัฒน
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร

ศุกร

ปวช.1/4, 2/2
ม.พิชิต
โครงการ

ปวช.3/2
ครูเกวลิน
โครงการ

อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ

ปวช.3/1, ปวส.2/1
ครูนฤมล

ปวช.3/1, ปวส.2/1
ครูนฤมล

ปวช.1/4, 2/2
ครูเกวลิน

ปวช.1/4, 2/2
ม.พิชิต
องคประกอบศิลป
สําหรับงานคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

ปวช.1/4, 2/2
ครูเกวลิน
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ

ปวช.1/4, 2/2
ครูเกวลิน

ปวช.1/4, 2/2
ม.พิชิต
โครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตารางการใชหอง COMPUTER 2
ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด

พิมพดีดไทยเบื้องตน

ปวช.3/2
ม.สุรรัช

ปวช.1/1, 1/3
ครูนฤทัย
พิมพดีดไทยเบื้องตน

อังคาร

พุธ

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด

พฤหัสบดี

ปวช.3/2
ม.สุรรัช
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด

ปวช.3/2
ม.สุรรัช
ศุกร

ปวช.1/2
ครูนฤทัย
พิมพดีดไทยเบื้องตน

ปวช.1/2
ครูนฤทัย
พิมพดีดไทยเบื้องตน

ปวช.1/1, 1/3
ครูนฤทัย
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ปวช.1/4, 2/2
ม.เดชา, ม.สุรรัช

พิมพดีดไทยเบื้องตน

ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ปวช.1/4, 2/2
ม.เดชา, ม.สุรรัช

ปวช.1/2
ครูนฤทัย
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน

ปวช.1/2
ม.สุรรัช
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน

ปวช.1/2
ม.สุรรัช
พิมพดีดไทยเบื้องตน

ปวช.1/2
ครูนฤทัย
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน

ปวช.1/2
ม.สุรรัช

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตารางการใชหอง COMPUTER 3
ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

โปรแกรมประมวลผลคํา

อังคาร

เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน

พุธ

ปวช.3/2
ม.พรเทพร
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

พฤหัสบดี

ปวช.1/4, 2/2
ม.พรเทพร
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

ปวช.3/1
ม.อภิวัฒน
ศุกร

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ปวช.1/2
ม.พรเทพร
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ปวช.1/4, 2/2
ม.พรเทพร
พิมพดีดไทยเบื้องตน

ปวช.1/1, 2/3
ม.พรเทพร
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ปวช.1/1, 1/3
ครูนฤทัย
เครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน

ปวช.1/1, 2/3
ม.พรเทพร
โปรแกรมประมวลผลคํา

ปวช.1/2
ม.พรเทพร
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน

ปวช.3/2
ม.พรเทพร

ปวช.3/2
ม.พรเทพร

คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ปวช.1/4, 2/2
ม.พรเทพร

ปวช.1/1, 2/3
ม.พรเทพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตารางการใชหอง ยอแซฟ
ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

หลักเศรษฐศาสตร

ภาษาอังกฤษสําหรับ
การปฏิบัติงาน

หลักเศรษฐศาสตร

ปวส.2/1-2/3
คุณพอวิศิษฎ, ครูจารุวรรณ
อังคาร

ปวส.2/1-2/3
ปวส.2/1-2/3
คุณพอวิศิษฎ, ครูจารุวรรณ
ม.เดชา
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

ปวช.3/2
ม.สุรรัช
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ /
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย

พุธ

การเขียนในชีวิตประจําวัน

พฤหัสบดี

ปวช.1/1-1/3
ครูอลิสา, ม.ภาคภูมิ
การเขียนในชีวิตประจําวัน

ปวช.3/1 / ปวช.3/2-3/3
ครูอลิสา, ม.ภาคภูมิ
การจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน

ปวส.1/1-1/3
ครูอลิสา, ม.ภาคภูมิ

ศุกร

ปวช.1/1-1/3
ครูอลิสา, ม.ภาคภูมิ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

ปวช.3/2
ม.สุรรัช

คณิตศาสตรพื้นฐาน

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

ปวช.1/1-1/3
ม.เดชา

ปวช.3/2
ม.สุรรัช

การจัดการชองทาง
การจัดจําหนาย
และหวงโซอุปทาน
ปวส.1/1-1/3
ครูอลิสา, ม.ภาคภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตารางการใชหอง โสต 1
ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การบัญชีสินคา
และระบบบัญชีเดี่ยว

กฎหมายธุรกิจ

การบริหารงานคุณภาพ
ภายในองคการ

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการประชาสัมพันธ

ปวช.3/1
ครูศรินทิพย

ปวส.1/1-1/3
ม.ธาตรี

ปวส.1/1-1/3
ครูจารุวรรณ

ปวช.1/3
ม.ภาคภูมิ
การบริหารเวลา

อังคาร

กฎหมายธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ

ปวช.1/3
ม.ภาคภูมิ

พุธ

ปวส.1/1-1/3
ม.ธาตรี
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

พฤหัสบดี

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ
การบริหารงานคุณภาพภายในองคการ

ปวช.1/3
ครูรวงแกว
การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว

ศุกร

ปวส.1/1-1/3
ครูจารุวรรณ
การจัดการโลจิสติกสการคาระหวางประเทศ

ปวช.3/1
ครูศรินทิพย
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

สภาวการณทางการตลาด

ปวช.1/3
ครูรวงแกว
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ

ปวส.2/2
ครูศุภวรรณ

ปวช.3/3
ครูศุภวรรณ

ปวช.2/3
ครูศุภวรรณ

ปวช.1/3
ม.ภาคภูมิ

การบริหารเวลา

สภาวการณทางการตลาด

สภาวการณทางการตลาด

ปวช.2/3
ปวช.1/3
ครูศุภวรรณ
ครูรวงแกว
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ปวช.2/3
ครูศุภวรรณ

ปวช.1/3
ครูศุภวรรณ
การบริหารเวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตารางการใชหอง วิทยุ
ภาคเรียนที่ 1/2560
คาบ
เวลา
วัน
จันทร

1

2

พัก

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

08:30-9:20

09:20-10:10

10:10-10:30

10:30-11:20

11:20-12:10

12:10-13:00

13:00-13:50

13:50-14:40

14:40-15:30

15:30-16:20

การจัดการขาย

หลักการขาย

ปวส.1/2
ครูศิวพร

ปวส.1/2-1/3 ม.6
ครูกุณฑลี
การเปนผูประกอบการ

อังคาร

ปวส.1/2-1/3 ม.6
ครูจารุวรรณ
การเปนผูประกอบการ
หลักการขาย

พฤติกรรมผูบริโภค

พุธ

ปวส.1/2
ครูกุณฑลี

ปวส.1/2-1/3 ม.6
ครูจารุวรรณ

พฤหัสบดี

ศุกร

พฤติกรรมผูบริโภค

การจัดการขาย

ปวส.1/2
ครูกุณฑลี

ปวส.1/2
ครูศิวพร

ปวส.1/2-1/3 ม.6
ครูกุณฑลี
การบัญชีหางหุนสวน

ปวส.1/1 ม.6
ครูนฤมล
การบัญชีหางหุนสวน

ปวส.1/1 ม.6
ครูนฤมล

