
รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1102/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หอ้งเรียน 413

ครูผู้สอน ครูสุพกิา แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

                     (จรรยา   พาบุ)

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..........33...........ชั่วโมง

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศล้ า)

ครูจักรสินธุ ์ ทราศรี

ป.บ ารุงรักษา

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

2100-1002/วัสดุงานช่างอตุสาหกรรม

กาสะลอง

ครูทวิา  โคตค า

2001-2001/คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

จันทร์

อังคาร
ครูธงชัย  บญุยะบตุร

พุธ

Internet 1

กจิกรรม

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..........ปวช.1/1,2..........แผนกวิชา/สาขางาน.................ยานยนต.์...................

วัน
1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8 9

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

ศุกร์

พัก
กล

าง
วัน 2000-2002

กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

2101-2101/งานเคร่ืองยนต์เล็ก

ป.เคร่ืองยนต์เล็ก

2101-2104/งานบ ารุงรักษารถยนต์

    ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)

2000-1202/ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

2001-1002/การเปน็ผู้ประกอบการ

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

2101-2101/งานเคร่ืองยนต์เล็ก

ป.เคร่ืองยนต์เล็ก

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

2000-1403/คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

2100-1001/เขียนแบบเทคนคิเบื้องต้น

ป.เขียนแบบ

ครูจักรสินธุ ์ ทราศรี

2101-9004/งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบื้องต้น

ป.ดีเซล

ครูธวัชชัย  เกษลา

2000-1302/วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

511

ครูปยิธิดา จันทร์ทา

พฤหสับดี



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1102/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2000-1302/วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันา

หอ้งเรียน 413 อาชีพช่างอตุสาหกรรม/511

ครูผู้สอน ครูสุพกิา แทนคอน ครูปิยธดิา จนัทร์ทา

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2101-2101/งานเคร่ืองยนต์เล็ก

หอ้งเรียน Home room ป.เคร่ืองยนต์เล็ก

ครูผู้สอน ครูธงชัย  บุญยะบุตร  

ศุกร์

2000-2002

กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2พุธ

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา

กาสะลอง

ครูจักรสินธุ ์ ทราศรี

2100-1001/เขียนแบบเทคนคิเบื้องต้น

ป.เขียนแบบ

8765

พฤหสับดี

อังคาร

ครูจักรสินธุ ์ ทราศรี

2101-9004/งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบื้องต้น

ป.ดีเซล

ครูธวัชชัย  เกษลา

2101-2104/งานบ ารุงรักษารถยนต์

ป.บ ารุงรักษา

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

2001-2001/คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Internet 1

ครูทวิา  โคตค า

วัน
1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

2000-1202/ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

415

ครูรัชดาวรรณ มาโยง  

2000-1403/คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

2000-1302/วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

511

ครูปยิธิดา จันทร์ทา

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..........ปวช.1/3,4..........แผนกวิชา/สาขางาน.................ยานยนต.์...................

2100-1002/วัสดุงานช่างอตุสาหกรรม

9

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

2101-2101/งานเคร่ืองยนต์เล็ก

426 ป.เคร่ืองยนต์เล็ก

กจิกรรม

2001-1002/การเปน็ผู้ประกอบการ

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

    ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..........33.............ชั่วโมง

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2001-2001/คอมพวิเตอร์และ 2101-9004/งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบือ้งต้น

หอ้งเรียน สารสนเทศเพื่องานอาชีพ/ Net 1 ป.ดีเซล

ครูผู้สอน ครูทวิา  โคตค า ครูธวัชชัย  เกษลา

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1302/วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันา

หอ้งเรียน อาชีพช่างอตุสาหกรรม/411

ครูผู้สอน ครูปิยธดิา จนัทร์ทา

รหัสวิชา/รายวิชา 2100-1001/เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2000-1102/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หอ้งเรียน Home room ป.เขียนแบบ 413

ครูผู้สอน ครูจกัรสินธ์  ทราศรี ครูสุพกิา แทนคอน

พฤหสับดี

วัน

จันทร์

1 2 94

414 415

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ ครูรัชดาวรรณ มาโยง  

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........29............ชั่วโมง

ครูธวัชชัย  เกษลา

อังคาร

พุธ

3

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..............ปวช.1/5..............แผนกวิชา/สาขางาน......................จักรยานยนตแ์ละเครื่องยนตเ์ล็กอเนกประสงค์.............................

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

2101-2607เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์

ป.เคร่ืองยนต์เล็ก

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)

ครูจักรสินธุ ์ ทราศรี

2000-2004 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ศุกร์

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

2100-1001/เขียนแบบเทคนคิเบื้องต้น

ป.เขียนแบบ

ครูจักรสินธ์  ทราศรี

                     (จรรยา   พาบุ)

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

8

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

อาชีพช่างอตุสาหกรรม/411

2000-1302/วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา

2000-1403/คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1 2000-1202/ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2101-9004/งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบื้องต้น

ป.ดีเซล

2001-1002/การเปน็ผู้ประกอบการ

426

ครูธรรมปพน  เกษนอก ครูปยิธิดา จันทร์ทา

12
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0-
13

.3
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5 6 7

2001-2001/คอมพวิเตอร์และ

พัก
กล

าง
วัน

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ/ Internet 1

ครูทวิา  โคตค า

2000-2002

กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

2100-1002/วัสดุงานช่างอตุสาหกรรม

กาสะลอง



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2001-1006/กฎหมายแรงงาน

หอ้งเรียน สัตตบรรณ

ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507/ประวติัศาสตร์ชาติไทย 2000-1607/เพศวถิีศึกษา 2101-2005/งานไฟฟา้รถยนต์

หอ้งเรียน 418 511 ป.แกส๊โซลีน

ครูผู้สอน ครูนิติพร  อามาตย์ ครูปิยธดิา จนัทร์ทา ครูธงชัย  บญุยะบตุร

รหัสวิชา/รายวิชา 2101-2111/งานตัวถังและพน่สีรถยนต์

หอ้งเรียน ป.ตัวถังและพน่สี

ครูผู้สอน ครูธงชัย  บญุยะบตุร

รหัสวิชา/รายวิชา 2101-9002/งานแก๊สรถยนต์

หอ้งเรียน Home room ป.บ ารุงรักษา

ครูผู้สอน ครูณภัทรภัค  มุระดาMiss Zhou Tong

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน............33...........ชั่วโมง

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศล้ า)

                     (จรรยา   พาบุ)

ตารางนักเรียนระดบัชัน้...........ปวช.2/1,2..........แผนกวิชา/สาขางาน................ยานยนต.์...........................

วัน
8741

2100-1005/งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ป.งานเชื่อม

ครูรัฐพงษ ์ มหาชานนท์

6

ป.แกส๊โซลีน

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

3 5

2101-2005/งานไฟฟา้รถยนต์

2101-2111/งานตัวถังและพน่สีรถยนต์

ป.ตัวถังและพน่สี

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

ป.ตัวถังและพน่สี

2101-2111/งานตัวถังและพน่สีรถยนต์

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

2

ครูสุรวิทย์  ค าภู

2100-1006/งานไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์เบื้องต้น

ช่างไฟ

2000-2004 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

จันทร์

9

12
.3

0-
13

.3
0

2000-1207/ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

415

ครูรัชดาวรรณ มาโยง  

2000-9207/ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 2101-9002/งานแกส๊รถยนต์

ป.บ ารุงรักษา

ครูณภทัรภคั  มรุะดา

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา 2001-1006/กฎหมายแรงงาน 2000-1607/เพศวถิีศึกษา

หอ้งเรียน สัตตบรรณ 511

ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ ครูปิยธดิา จนัทร์ทา

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507/ประวติัศาสตร์ชาติไทย

หอ้งเรียน 418

ครูผู้สอน ครูนิติพร  อามาตย์

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

ตารางนักเรียนระดบัชัน้............ปวช.2/3,4..........แผนกวิชา/สาขางาน..............ยานยนต.์.........................

วัน
1 2 9

จันทร์

ศุกร์

2000-9207/ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

4

ช่างไฟ

ครูสุรวิทย์  ค าภู

พุธ

พฤหสับดี

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

2100-1006/งานไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์เบื้องต้น

6 7

2000-1207/ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

415

ครูรัชดาวรรณ มาโยง  

3 8

12
.3

0-
13

.3
0

5

Miss Zhou Tong

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร
2100-1005/งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ป.งานเชื่อม

ครูรัฐพงษ ์ มหาชานนท์

2101-2111/งานตัวถังและพน่สีรถยนต์

ป.ตัวถังและพน่สี

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

2000-2004 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

    ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

2101-2005/งานไฟฟา้รถยนต์

ป.แกส๊โซลีน

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

ป.ตัวถังและพน่สี

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

2101-2005/งานไฟฟา้รถยนต์

ป.แกส๊โซลีน

2101-9002/งานแกส๊รถยนต์

ป.บ ารุงรักษา

ครูณภทัรภคั  มรุะดา

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน............33...........ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา

2101-2111/งานตัวถังและพน่สีรถยนต์

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

       (นายโกศล  เลิศล้ า)(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1607/เพศวถิีศึกษา

หอ้งเรียน 511

ครูผู้สอน ครูปิยธดิา จนัทร์ทา

รหัสวิชา/รายวิชา 2001-1006/กฎหมายแรงงาน

หอ้งเรียน สัตตบรรณ

ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507/ประวติัศาสตร์ชาติไทย

หอ้งเรียน 418

ครูผู้สอน ครูนิติพร  อามาตย์

รหัสวิชา/รายวิชา 2100-1006/งานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หอ้งเรียน Home room ช่างไฟ

ครูผู้สอน ครูพรทวี  ฆารบญุ

9

พุธ

2101-9007/พลังงานทดแทน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ครูพรทวี  ฆารบญุ

ช่างไฟ

ครูธวัชชัย  เกษลา

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

    ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2000-1207/ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

อังคาร

6 7

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

พฤหสับดี ป.งานเชื่อม

ศุกร์

2101-9002/งานแกส๊รถยนต์

ป.บ ารุงรักษา

2101-2005/งานไฟฟา้รถยนต์

ป.แกส๊โซลีน

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)

2101-2005/งานไฟฟา้รถยนต์

จันทร์

2100-1005/งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2000-9207/ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

ป.แกส๊โซลีน

Miss Zhou Tong

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...............35.......ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

ครูรัฐพงษ ์ มหาชานนท์

ป.ดีเซล

2100-1006/งานไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์เบื้องต้น

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

2101-2606/งานไฟฟา้รถจักรยานยนต์

ป.จักรยานยนต์

ครูธรรมปพน  เกษนอก

2101-2606/งานไฟฟา้รถจักรยานยนต์

ป.จักรยานยนต์

ครูธรรมปพน  เกษนอก

วัน
81 3 42

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

12
.3

0-
13

.3
0

415

ครูรัชดาวรรณ มาโยง  

2000-2004 

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

5

พัก
กล

าง
วัน

ครูณภทัรภคั  มรุะดา

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..............ปวช.2/5............แผนกวิชา/สาขางาน.....จักรยานยนตแ์ละเครื่องยนตเ์ล็กอเนกประสงค์



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2101-2103/งานปรับอากาศรถยนต์

หอ้งเรียน ป.ปรับอากาศฯ

ครูผู้สอน ครูชูชาติ  เกษแกว้

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

วัน
1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

ครูธวัชชัย  เกษลา

2101-2009/งานเขียนแบบและอา่นแบบเคร่ืองกล

ทฤษฎ ี2

2101-2109/งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอเิล็กทรอนกิส์

ป.แกส๊โซลีน

ศุกร์

2101-2002/งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

ป.เคร่ืองยนต์ดีเซล

ครูชูชาติ  เกษแกว้

2101-2002/งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

                     (จรรยา   พาบุ)

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........32............ชั่วโมง

ทฤษฎ ี2

ครูธรรมปพน  เกษนอก

2101-2103/งานปรับอากาศรถยนต์

ครูชูชาติ  เกษแกว้

ป.ปรับอากาศฯ 2000-2006 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

2101-2103/งานปรับอากาศรถยนต์

ครูชูชาติ  เกษแกว้

ป.ปรับอากาศฯ

ป.เคร่ืองยนต์ดีเซลอังคาร

พุธ
2101-2109/งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎ ี2

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

2101-8501/โครงการ

ทฤษฎ ี2

ครูธรรมปพน  เกษนอก

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..............ปวช.3/1,2............แผนกวิชา/สาขางาน.........ยานยนต.์......................

2101-8501/โครงการ

ครูชูชาติ  เกษแกว้

8

พฤหสับดี

5

2101-2007/กลศาสตร์เคร่ืองกล

       (นายโกศล  เลิศล้ า)     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

จันทร์

9

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

6 7

พัก
กล

าง
วัน

ทฤษฎ ี2

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

2101-2107/คณิตศาสตร์ยานยนต์

ทฤษฎ ี1

ครูธวัชชัย  เกษลา



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2101-2109/งานเขยีนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล

หอ้งเรียน ป.แกส๊โซลีน

ครูผู้สอน ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

จันทร์
2101-2103/งานปรับอากาศรถยนต์

ป.ปรับอากาศ

ครูชูชาติ  เกษแกว้

2101-2007/กลศาสตร์เคร่ืองกล

ทฤษฎ ี2

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

2101-8501/โครงการ

ทฤษฎ ี1

ครูธรรมปพน  เกษนอก

2101-2002/งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

ป.เคร่ืองยนต์ดีเซล

ครูชูชาติ  เกษแกว้

2101-2002/งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

ป.เคร่ืองยนต์ดีเซล

ครูชูชาติ  เกษแกว้

ทฤษฎ ี2

พฤหสับดี

ศุกร์

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน..............32.........ชั่วโมง

2101-2109/งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอเิล็กทรอนกิส์

ป.แกส๊โซลีน

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

6 7 8

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

วัน
1

ประจ าภาคเรียนที.่......2........ ปีการศึกษา….......2561.............

9

                     (จรรยา   พาบุ)

พัก
กล

าง
วัน

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศล้ า)

อังคาร

พุธ

2101-8501/โครงการ

2 3 4

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

12
.3

0-
13

.3
0

5

ตารางนักเรียนระดบัชัน้................ปวช.3/3,4...........แผนกวิชา/สาขางาน................ยานยนต.์....................

2101-2009/งานเขียนแบบและอา่นแบบเคร่ืองกล

2101-2103/งานปรับอากาศรถยนต์

ป.ปรับอากาศฯ

ครูชูชาติ  เกษแกว้

2101-2103/งานปรับอากาศรถยนต์

ป.ปรับอากาศฯ

ครูชูชาติ  เกษแกว้

2101-2107/คณิตศาสตร์ยานยนต์

ทฤษฎ ี1

ครูธวัชชัย  เกษลา

    ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

ครูธรรมปพน  เกษนอก ครูธวัชชัย  เกษลา

2000-2006 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ทฤษฎ ี1



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-2002/เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

หอ้งเรียน ป.ปรับอากาศ

ครูผู้สอน ครูชูชาติ  เกษแกว้

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-1209/ภาษาองักฤษ 3001-1002/กฎหมายทั่วไป

หอ้งเรียน เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม เกี่ยวกบังานอาชพี/426

ครูผู้สอน ครูวรรณภา  วังอาจ ครูปิยะกัญญา  กองศรี

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-9202/การสนทนาภาษาจนี 3101-2005/งานทดลองเคร่ืองกล

หอ้งเรียน ส าหรับการท างาน ทดลองเคร่ืองกล

ครูผู้สอน Miss Zhou Tong ครูณภัทรภัค  มุระดา

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-9202/การสนทนาภาษาจนี

หอ้งเรียน Home room ส าหรับการท างาน

ครูผู้สอน Miss Zhou Tong

พุธ ทดลองเคร่ืองกล

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

พฤหสับดี

พัก
กล

าง
วัน

3001-1001/การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............

9

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 72 3 4 8

3000-1502/เศรษฐกจิพอเพยีง

ศุกร์

3000-2002 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

3100-0105/ความแข็งแรงของวัสดุ

หอ้งทดลอง

ครูณภทัรภคั  มรุะดา

ตารางนักเรียนระดบัชัน้............ปวส.1............แผนกวิชา/สาขางาน........เทคนิคยานยนต.์.......(DVT)  

วัน
1

511

ครูปยิธิดา  จันทร์ทา ครูณภทัรภคั  มรุะดา

3101-2002/เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

ป.ปรับอากาศ

ครูชูชาติ  เกษแกว้

3000-1209/ภาษาองักฤษเทคโนโลยชี่างอตุสาหกรรม

ครูวรรณภา  วังอาจ

3000-1302/วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต

418

ครูนติิพร  อามาตย์

จันทร์

3101-2001/งานส่งถ่ายก าลัง

หอ้งทดลองอังคาร

3101-2005/งานทดลองเคร่ืองกล

ครูณภทัรภคั  มรุะดา

ทดลองเคร่ืองกล

3100-0102/กลศาสตร์ของไหล

ทดลองเคร่ืองกล

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

3101-2001/งานส่งถ่ายก าลัง 3000-1302/วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต

511

ครูปยิธิดา  จันทร์ทา

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........37.........ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศล้ า)

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-2103/งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

หอ้งเรียน สถานประกอบการ

ครูผู้สอน ครูธงชัย  บญุยะบตุร

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-5103/งานเทคนิคยานยนต์ 3 3101-5103/งานเทคนิคยานยนต์ 3

หอ้งเรียน สถานประกอบการ สถานประกอบการ

ครูผู้สอน ครูพิศิษฐ์  นาละคร ครูพิศิษฐ์  นาละคร

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-5103/งานเทคนิคยานยนต์ 3 3101-5103/งานเทคนิคยานยนต์ 3 3101-5103/งานเทคนิคยานยนต์ 3 3101-2103/งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

หอ้งเรียน สถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ

ครูผู้สอน ครูพิศิษฐ์  นาละคร ครูพิศิษฐ์  นาละคร ครูพิศิษฐ์  นาละคร ครูธงชัย  บญุยะบตุร

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

4 6 9
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ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชัน้............ปวส.2….........แผนกวิชา/สาขางาน..........เทคนิคยานยนต ์ (DVT  ฝึกงานในสถานประกอบการ)  

7

จันทร์

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

                     (จรรยา   พาบุ)

1 8

อังคาร

2

ครูธรรมปพน  เกษนอก

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

3101-8501/โครงการ

3
วัน

สถานประกอบการ

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

3101-2103/งานเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่

สถานประกอบการ

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

3101-5103/งานเทคนคิยานยนต์ 3

สถานประกอบการ

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

สถานประกอบการ

พัก
กล

าง
วัน 3101-5104/งานเทคนคิยานยนต์ 4

3101-2103/งานเทคโนโลยยีานยนต์สมยัใหม่

3000-2002

ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศุกร์ สถานประกอบการ

ครูธงชัย  บญุยะบตุร

3101-5104/งานเทคนคิยานยนต์ 4

สถานประกอบการ

 กจิกรรมสถานประกอบการ

ครูธรรมปพน  เกษนอก

ครูธรรมปพน  เกษนอก

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน.....31.............ชั่วโมง

พุธ

พฤหสับดี

3101-5104/งานเทคนคิยานยนต์ 4

สถานประกอบการ

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์



รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-2001/งานส่งถ่ายก าลัง

หอ้งเรียน หอ้งทดลอง

ครูผู้สอน ครูณภทัรภคั  มะระดา

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-2002/เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

หอ้งเรียน ป.ปรับอากาศ

ครูผู้สอน ครูธวัชชัย  เกษลา

รหัสวิชา/รายวิชา 3001-1002/กฎหมายทั่วไป 3101-2002/เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

หอ้งเรียน เกี่ยวกบังานอาชพี/426 ป.ปรับอากาศ

ครูผู้สอน ครูปิยะกัญญา  กองศรี ครูธวัชชัย  เกษลา

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3101-8501/โครงการ 3101-2002/เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

หอ้งเรียน Home room ป.เคร่ืองยนต์เบื้องต้น ป.ปรับอากาศ

ครูผู้สอน ครูธรรมปพน  เกษนอก ครูธวัชชัย  เกษลา

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

พุธ

พฤหสับดี

3000-1502/เศรษฐกจิพอเพยีง3101-2001/งานส่งถ่ายก าลัง

ครูปยิธิดา  จันทร์ทา

จันทร์

3100-0105/ความแข็งแรงของวัสดุ

หอ้งทดลองเคร่ืองกล

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน......39.............ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายณรงค์ชัย  โพนงาม)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์
ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

418

ครูธวัชชัย  เกษลา

3000-1209ภาษาองักฤษเทคโนโลยีช่างอตุสาหกรรม

415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

ป.บ ารุงรักษา

ครูณภทัรภคั  มรุะดา

3101-2002/เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ

ป.ปรับอากาศ

พัก
กล

าง
วัน

511

3100-0102/กลศาสตร์ของไหล

หอ้งทอลองฯ

ครูณรงค์ชัย  โพนงาม

3001-1001/การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

ครูพศิิษฐ์  นาละคร

3101-8501/โครงการ

ป.เคร่ืองยนต์เบื้องต้น

ครูธรรมปพน  เกษนอก

3000-2004 

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ครูนติิพร  อามาตย์

อังคาร
3000-1302/วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต

12
.3

0-
13

.3
0

5 7 8

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

วัน
1 2 3 4

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

3101-2005/งานทดลองเคร่ืองกล

ทดลองเคร่ืองกล

ครูธวัชชัย  เกษลา

3000-1302/วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต

511

ครูปยิธิดา  จันทร์ทา

ประจ าภาคเรียนที.่......2........ ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชัน้............ปวส.2............แผนกวิชา/สาขางาน...........เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง   

6 9

ศุกร์


