
เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

15 พ.ค. 66

อังคาร

16 พ.ค. 66

พุธ

17พ.ค. 66

พฤหัสบดี

18 พ.ค. 66

ศุกร์

19 พ.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

22 พ.ค. 66

อังคาร

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 2

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1



23 พ.ค. 66

พุธ

24พ.ค. 66

พฤหัสบดี

25 พ.ค. 66

ศุกร์

26 พ.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

29 พ.ค. 66

อังคาร

30พ.ค. 66

พุธ

31พ.ค. 66

พฤหัสบดี

1 มิ.ย.66

ศุกร์

2 มิ.ย.66

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 3

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

สัป
ดา

ห์ที่
 2

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

5 มิ.ย.66

อังคาร

6 มิ.ย.66

พุธ

7 มิ.ย.66

พฤหัสบดี

8 มิ.ย.66

ศุกร์

9 มิ.ย.66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

12 มิ.ย.66

อังคาร

13 มิ.ย.66

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 5

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 4

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1



พุธ

14 มิ.ย.66

พฤหัสบดี

15 มิ.ย.66

ศุกร์

16 มิ.ย.66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

19 มิ.ย.66

อังคาร

20 มิ.ย.66

พุธ

21 มิ.ย.66

พฤหัสบดี

22 มิ.ย.66

ศุกร์

23 มิ.ย.66

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 6

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

สัป
ดา

ห์ที่
 5

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

26 มิ.ย.66

อังคาร

27 มิ.ย.66

พุธ

28 มิ.ย.66

พฤหัสบดี

29 มิ.ย.66

ศุกร์

30 มิ.ย.66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

3 ก.ค. 66

อังคาร

4 ก.ค. 66

พุธ ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 8

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร
สัป

ดา
ห์ที่

 7

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1



5 ก.ค. 66

พฤหัสบดี

6 ก.ค. 66

ศุกร์

7 ก.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

10 ก.ค. 66

อังคาร

11 ก.ค. 66

พุธ

12 ก.ค. 66

พฤหัสบดี

13 ก.ค. 66

ศุกร์

14 ก.ค. 66

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 9

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

สัป
ดา

ห์ที่
 8

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

17 ก.ค. 66

อังคาร

18 ก.ค. 66

พุธ

19 ก.ค. 66

พฤหัสบดี

20 ก.ค. 66

ศุกร์

20 ก.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

24 ก.ค. 66

อังคาร

25 ก.ค. 66

พุธ

26 ก.ค. 66

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

1

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

สัป
ดา

ห์ที่
 1

0

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



พฤหัสบดี

27 ก.ค. 66

ศุกร์

28 ก.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

31 ก.ค. 66

อังคาร

1 ส.ค. 66

พุธ

2 ส.ค. 66

พฤหัสบดี

3 ส.ค. 66

ศุกร์

4 ส.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

3

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

2

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

1

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

7 ส.ค. 66

อังคาร

8 ส.ค. 66

พุธ

9 ส.ค. 66

พฤหัสบดี

10 ส.ค. 66

ศุกร์

11 ส.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

14 ส.ค. 66

อังคาร

15 ส.ค. 66

พุธ

16 ส.ค. 66

พฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

4

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

สัป
ดา

ห์ที่
 1

3

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร



17 ส.ค. 66

ศุกร์

18 ส.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

21 ส.ค. 66

อังคาร

22 ส.ค. 66

พุธ

23 ส.ค. 66

พฤหัสบดี

24 ส.ค. 66

ศุกร์

25 ส.ค. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

6

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

5

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

4

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



วัน 1 2 3

จันทร์

28 ส.ค. 66

อังคาร

29 ส.ค. 66

พุธ

30 ส.ค. 66

พฤหัสบดี

31 ส.ค. 66

ศุกร์

1 ก.ย. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

4 ก.ย. 66

อังคาร

5ก.ย. 66

พุธ

6 ก.ย. 66

พฤหัสบดี

7 ก.ย. 66

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

7

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

สัป
ดา

ห์ที่
 1

6

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร



ศุกร์

8 ก.ย. 66

เร่ิมเวลา 7:30 8:00 9:00 10:00

ถึงเวลา 8:00 9:00 10:00 11:00

วัน 1 2 3

จันทร์

11 ก.ย. 66

อังคาร

12 ก.ย. 66

พุธ

13 ก.ย. 66

พฤหัสบดี

14 ก.ย. 66

ศุกร์

15 ก.ย. 66

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

132                                       ชย.1/3-4

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สชอ.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                              สทฟ.1/1-2

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

สัป
ดา

ห์ที่
 1

8

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเส

าธ
ง

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สทฟ.1/1-2

 รวมช่ัวโมงสอน....................ช่ัวโมง คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
สัป

ดา
ห์ที่

 1
7

เข้
าร่

วม
กิจ

กร
รม

หน้
าเ

สา
ธง



11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1
132                                                                                 สกค.1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

132                                                                              สทฟ.1/1-2
132                                                             สกร.1/1+สธท.

1/1
คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   คาบสอน ปวส. .............. ช่ัวโมง

132                                         กร.1/1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สชอ.1/1-2 132                                        ชย.1/1-2

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1
132                                                                                 สกค.1

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง



11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

132                                                                              สทฟ.1/1-2
132                                                             สกร.1/1+สธท.

1/1
คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   คาบสอน ปวส. .............. ช่ัวโมง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สชอ.1/1-2 132                                        ชย.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1
132                                                                                 สกค.1

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                         กร.1/1

คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   คาบสอน ปวส. .............. ช่ัวโมง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สชอ.1/1-2 132                                        ชย.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

132                                                                              สทฟ.1/1-2
132                                                             สกร.1/1+สธท.

1/1

132                                         กร.1/1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษชีวิตจริง



11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                         กร.1/1

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                                 สกค.1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

132                                                                              สทฟ.1/1-2
132                                                             สกร.1/1+สธท.

1/1
คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   คาบสอน ปวส. .............. ช่ัวโมง

132                                         กร.1/1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สชอ.1/1-2 132                                        ชย.1/1-2

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1
132                                                                                 สกค.1

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง



11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สทฟ.1/1-2
132                                                             สกร.1/1+สธท.

1/1
คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   คาบสอน ปวส. .............. ช่ัวโมง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                                                              สชอ.1/1-2 132                                        ชย.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

132                                                                                 สกค.1

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                         กร.1/1

คาบสอน ปวช. ................ ช่ัวโมง   คาบสอน ปวส. .............. ช่ัวโมง

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

132                                                                              สชอ.1/1-2 132                                        ชย.1/1-2

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

132                                                                              สทฟ.1/1-2
132                                                             สกร.1/1+สธท.

1/1

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษชีวิตจริง



11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

4 5 6 7 8

ภาษาอังกฤษชีวิตจริง

132                                         กร.1/1

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ตารางสอนครู  ประจ าภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2566

ช่ือผู้สอน  ครูปิยวรรณ กระมุท   วุฒิ    ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ        สาขาวิชา  สามัญ-สัมพันธ์    หน้าท่ีพิเศษ  หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
132                                                                           สทผ.1/1+

สทล.1
132                                                                                 สกค.1
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