
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ ปวช. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

พ้ืนฐานการประมง นายกรีฑา ดิษโสภา gg.gg/kru-kreetha 

 

ระดับ ปวส. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจและสังคม 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

สถิติและการวางแผนการทดลอง  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้้า นางสาวธนกร ห้วยห้อง    gg.gg/kru-tanakorn 

 

ระดับ ป.ตรี 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การจัดการคุณภาพน้้าเพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
ในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ ปวช. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

พ้ืนฐานการประมง นายกรีฑา ดิษโสภา gg.gg/kru-kreetha 

 

ระดับ ปวส. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจและสังคม 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

สถิติและการวางแผนการทดลอง  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

โครงการ นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

 

ระดับ ป.ตรี 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ ปวช. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

พ้ืนฐานการประมง นายกรีฑา ดิษโสภา gg.gg/kru-kreetha 

 

ระดับ ปวส. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจและสังคม 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

สถิติและการวางแผนการทดลอง  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

สัมมนา นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาชีพ 

นางสาวสุปรีดา  สังวาลย ์ gg.gg/supreeda 

การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้้า นางสาวธนกร ห้วยห้อง    gg.gg/kru-tanakorn 

 

ระดับ ป.ตรี 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การจัดการคุณภาพน้้าเพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
ในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

http://gg.gg/pumaemon
http://gg.gg/kru-kreetha
http://gg.gg/pumaemon
http://gg.gg/mrapirak
http://gg.gg/mrapirak
http://gg.gg/mrapirak
http://gg.gg/mrapirak
http://gg.gg/mrapirak
http://gg.gg/mrapirak


สถิติเพ่ืองานอาชีพ  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

ประชาคมอาเซียนศึกษา นายเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ www.ntr999.com 

ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ นายเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ www.ntr999.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ ปวช. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

พ้ืนฐานการประมง นายกรีฑา ดิษโสภา gg.gg/kru-kreetha 

 

ระดับ ปวส. 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจและสังคม 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ gg.gg/pumaemon 

สถิติและการวางแผนการทดลอง  นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา gg.gg/kruyaowamal 

โครงการ นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
น้้า 

นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 

การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้้า นางสาวธนกร ห้วยห้อง    gg.gg/kru-tanakorn 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาชีพ 

นางสาวสุปรีดา  สังวาลย ์ gg.gg/supreeda 

 

ระดับ ป.ตรี 

รายวิชา ผู้สอน สื่อประเภท Online 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นายอภิรักษ์  จันทรวงศ์ gg.gg/mrapirak 
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