
อาจารยผูสอน นางอําพา  กาญจนถาวร วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 1-6

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1  13-18 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 1-6

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

วดป.ทําการสอน ผูสอนรวม หมายเหตุชื่อวิชา

1  พ.ย. - 12 ธ.ค. 64

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ

  หอง 6402

ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ

  หอง 6402

ทล.บ. ทส.1/1

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

นายนพดล วิทยะพงศ

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)



อาจารยผูสอน นางจงศิริ  เรืองทองเมือง วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 1-6

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/  

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-2303 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1   1-6 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 1-6

ปริญญาตรี

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ

ชื่อวิชา วดป.ทําการสอน ผูสอนรวม หมายเหตุ

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการ

ฝกอบรมฯ /   หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดาน

เทคโนโลยี /   หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี /   หอง 

6402

 ทล.บ. ทส.1/1

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี 1  พ.ย. - 12 ธ.ค. 64 นางสาวนงลักษณ ไชยศรี

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3



อาจารยผูสอน นางสาวนงลักษณ ไชยศรี วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 1-6

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-2303 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1   1-6 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 1-6

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี 1  พ.ย. - 12 ธ.ค. 64

หมายเหตุชื่อวิชา วดป.ทําการสอน ผูสอนรวม

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการ

ฝกอบรมฯ /   หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ

นางจงศิริ  เรืองทองเมือง

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดาน

เทคโนโลยี /   หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2303  การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี /   หอง 

6402

 ทล.บ. ทส.1/1

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)



อาจารยผูสอน นางสุวลี จิตนวล วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 7-12

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1  7-12 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 7-12

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

13  ธ.ค.64 - 23 ม.ค. 65

(นายปรีชา  เวชศาสตร)

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

(นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

ผูสอนรวมวดป.ทําการสอน หมายเหตุ

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการ

เรียนรู / หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ



อาจารยผูสอน นายกัมพล ชาญเชิงพานิช วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 7-12

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม หมายเหตุ

22-40901-2405 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1  7-12 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 7-12

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

 หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

ผูสอนรวม

13  ธ.ค.64 - 23 ม.ค. 65

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

วดป.ทําการสอน

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

 หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40901-2405 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

 หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ



อาจารยผูสอน นายนพดล วิทยะพงศ วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 13-18

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-2108 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1  13-18 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 13-18

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

นางสาวนุชนาถ ขวัญเซง

ผูสอนรวม

24 ม.ค. - 6 มี.ค. 65วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

วดป.ทําการสอน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1



อาจารยผูสอน นางสาวนุชนาถ ขวัญเซง วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 7-12

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-2108 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1  13-18 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 13-18

ผูสอนรวม หมายเหตุ

ปริญญาตรี

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-2108 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

ชื่อวิชา วดป.ทําการสอน

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ม.ค. - 6 มี.ค. 65 นายนพดล วิทยะพงศ

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)



อาจารยผูสอน นายธนาธรณ  ศรีหะรัญ วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 13-18

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/  

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม

22-40000-1303 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1   1-6 72 สอนในสถานศึกษา สัปดาหที่ 13-18

(นายปรีชา  เวชศาสตร)

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.) ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

นายพัลลภ  มานพ24 ม.ค. - 6 ม.ีค. 65นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

วดป.ทําการสอน หมายเหตุ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

ผูสอนรวมชื่อวิชา

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1



อาจารยผูสอน นายพัลลภ  มานพ วุฒิ  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัปดาหที่ 13-18

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

จันทร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อังคาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พุธ
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

พฤหัส
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

ศุกร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

เสาร
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

อาทิตย
   วิชา/    

หองเรียน

ชั้น-กลุม

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) ชั้น/กลุม สัปดาหที่สอน ชม.รวม หมายเหตุ

22-40000-1303 3 (2-2-5) ทล.บ. ทส.1/1   1-6 72 สอนในสถานศึกษา 13-18

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)

(นางจงศิริ เรืองทองเมือง) (นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน (นายปรีชา  เวชศาสตร)

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

22-40000-1303  นวัตกรรมเชิงสรางสรรค

  หอง 6402

 ทล.บ. ทส.1/1

วดป.ทําการสอน

24 ม.ค. - 6 มี.ค. 65นวัตกรรมเชิงสรางสรรค นายธนาธรณ  ศรีหะรัญ

ผูสอนรวม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2     ปการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัย เทคนิคหาดใหญ

ปริญญาตรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ทําหนาที่ อาจารยพิเศษ
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