
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประจ าปีการศึกษา 2560   

กลุ่ม 3  สาขาวิชาการตลาด  และการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

จันทร์ 
20 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย ์                                                             224 

อังคาร 
21 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย ์                                                             224 

พุธ 
22 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย ์                                                             224 

พฤหัสบดี 
23 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย ์                                                             224 

ศุกร์ 
24 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย ์                                                             224 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ................................................ 
(นายสันต์  ดวงประภา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ลงช่ือ................................................. 
(นายพลฤทธ์ิ  จินดาหลวง) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นายภักดี  ศรีอรณุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางภัทราวรรณ  สุขพันธุ์) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา 2560   

กลุ่ม 3 สาขาวิชาการตลาด  และการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

จันทร์ 
27 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย์                                                              224 

อังคาร 
28 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย์                                                              224 

พุธ 
29 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย์                                                              224 

พฤหัสบดี 
30 มี.ค.60 

3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 
อ. สุปราณี                                                              224 

พัก 
3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น  1 

อ. เสาวนีย์                                                              224 

ศุกร์ 
31 มี.ค.60 

 
  

 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ................................................ 
(นายสันต์  ดวงประภา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ลงช่ือ................................................. 
(นายพลฤทธ์ิ  จินดาหลวง) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นายภักดี  ศรีอรณุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางภัทราวรรณ  สุขพันธุ์) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา 2560   

กลุ่ม 3 สาขาวิชาการตลาด  การจัดการธุรกิจค้าปลีก และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

จันทร์ 
3 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                    1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                        1041 

อังคาร 
4 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                     1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                        1041 

พุธ 
5 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                     1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                        1041 

พฤหัสบดี 
6 เม.ย.60 

หยุดวันจักรี 

ศุกร์ 
7 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                    1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                        1041 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ................................................ 
(นายสันต์  ดวงประภา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ลงช่ือ................................................. 
(นายพลฤทธ์ิ  จินดาหลวง) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นายภักดี  ศรีอรณุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางภัทราวรรณ  สุขพันธุ์) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 

 

ลงช่ือ............................................... 
(นางประณติา  ศรีสมุทร) 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา 2560   

กลุ่ม 3 สาขาวิชาการตลาด  การจัดการธุรกิจค้าปลีก และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วัน/เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

จันทร์ 
24 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                    1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                        1041 

อังคาร 
25 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                    1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                  1041 

พุธ 
26 เม.ย.60 

3200-0002  หลักการขาย 
อ. จีรนันท์                                     1041 

พัก 
3200-0002  หลักการขาย 

อ. พรสุดา                                  1041 

พฤหัสบดี 
27 เม.ย.60 

 
  

ศุกร์ 
28 เม.ย.60 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ................................................ 
(นายสันต์  ดวงประภา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ลงช่ือ................................................. 
(นายพลฤทธ์ิ  จินดาหลวง) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นายภักดี  ศรีอรณุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางภัทราวรรณ  สุขพันธุ์) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 

 

ลงช่ือ............................................... 
(นางประณติา  ศรีสมุทร) 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 



 

สรุป  
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น คาบรวม ผู้สอน หมายเหตุ 
1 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-3 72 นางสุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์ 

นางเสาวนีย์   บุญเฉลิม 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 

2 3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 54 นางสาวจีรนันท์  มูลสม 
นางพรสุดา  บุญส่ง 

ครูจ้างสอน 
ครูจ้างสอน 

 


