
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 2000-1301/วทิยาศาสาตร์ทักษะชีวติ

หอ้งเรียน 511

ครูผู้สอน ครูเกยีรติภมู ิซุยโล้น 

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2100-1003/งานฝึกฝีมือ 1 2000-1102/ภาษาไทยเพือ่อาชีพ

หอ้งเรียน ป.ฝึกฝีมอื 413

ครูผู้สอน ครูศุภชัย แสงบวัท้าว ครูสุพกิา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2100-1003

หอ้งเรียน ป.ฝึกฝีมอื

ครูผู้สอน ครูศุภชัย แสงบวัท้าว

รหัสวิชา/รายวิชา 2104-2104

หอ้งเรียน Home room หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้

ครูผู้สอน ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

อังคาร

พุธ

พัก
กล

าง
วัน

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ศุกร์

จันทร์
2104-2003/วงจรไฟฟา้กระแสสลับ

หอ้งวงจรไฟฟา้

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

2104-2108/วงจรไฟฟา้หลายเฟส

หอ้งวงจรไฟฟา้

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

2104-2104/หมอ้แปลงไฟฟา้

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

2000-1301/วิทยาศาสาตร์ทกัษะชีวิต

511

พฤหสับดี

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

ครูศุภชัย แสงบวัทา้ว  

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

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

                     (จรรยา   พาบุ)

ครูเกยีรติภมู ิซุยโล้น 

2000-1401/คณิตศาสตร์พื้นฐาน

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

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

ตารางนักเรียนระดบัชั้น............ปวช. 1..........แผนกวิชา/สาขางาน.......................ไฟฟ้าก าลัง.......................

วัน
1 8 972 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6

ครูพรทวี  ฆารบญุ

2000 - 2002 

กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

2100-1003/งานฝึกฝีมอื 1

ป.ฝึกฝีมอื

2104-2004/เคร่ืองวัดไฟฟา้

หอ้งเคร่ืองวัดไฟฟา้

ครูณัฐพล  อรัญวารี

2104-2113/การส่องสว่าง

หอ้งเคร่ืองวัดไฟฟา้

ครูสุรวิทย์  ค าภู

กจิกรรม

2001-2001/คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หอ้งเคร่ืองวัดไฟฟา้

ครูกติกรณ์  วงชารี



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/เพศวิถีศึกษา

หอ้งเรียน 511

ครูผู้สอน ครูปิยธิดา  จันทร์ทา

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507/ประวติัศาสตร์ชาติไทย

หอ้งเรียน 418

ครูผู้สอน ครูนติิพร  อามาตย์

รหัสวิชา/รายวิชา 2001-1006/กฎหมายแรงงาน

หอ้งเรียน สัตตบรรณ

ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ

รหัสวิชา/รายวิชา 2104-2008

หอ้งเรียน ห้องเคร่ืองกลไฟฟ้า 1

ครูผู้สอน ครูณัฐพล  อรัญวารี

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

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

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศล้ า)

                     (จรรยา   พาบุ)

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

8

ตารางนักเรียนระดบัชัน้...............ปวช. 2............แผนกวิชา/สาขางาน......................ไฟฟ้าก าลัง.......................

62

อังคาร

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

2100-1009/งานนวิเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

หอ้งวงจรไฟฟา้

ครูกติกรณ์  วงชารี

2000-9207/ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2

2000-1207/ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

  Miss Zhou Tong

2104-2006/เคร่ืองกลไฟฟา้กระแสตรง

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้จันทร์
ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

2104-2006/เคร่ืองกลไฟฟา้กระแสตรง

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

2104-2103/การติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร

ป.งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูกติกรณ์  วงชารี

2104-2103/การติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร

ป.งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูกติกรณ์  วงชารี

ครูณัฐพล  อรัญวารี

พุธ

พฤหสับดี

2100-1008/งานเคร่ืองมอืกลเบื้องต้น

ป.เคร่ืองมอืกล

ครูรัฐพงศ์ มหาชานนท์

2104-2008/มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้ 1

2000 - 2004

 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

1

12
.3

0-
13

.3
0

54

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

7 93

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

วัน



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 2104-2009

หอ้งเรียน ห้องเคร่ืองกลไฟฟ้า 1

ครูผู้สอน ครูณัฐพล  อรัญวารี

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2104-2112

หอ้งเรียน Home room หอ้งเคร่ืองวัดไฟฟา้

ครูผู้สอน ครูกิติภรณ์  เงินบตุรโคตร

6

พุธ

พฤหสับดี

อังคาร

2104-2009/การควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้ 1 หอ้งเคร่ืองเย็น

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

พัก
กล

าง
วัน

ครูณัฐพล  อรัญวารี

2104-2120/การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุม

หอ้งวงจรไฟฟา้

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

2000-1404/คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

414

2000 - 2006

 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

2104-2106/เคร่ืองปรับอากาศ

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

94 81

12
.3

0-
13

.3
0

5

2104-8501/โครงการ

หอ้งเคร่ืองเย็น

2104-2111/งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูณัฐพล  อรัญวารี

2104-2121/คณิตศาสตร์ไฟฟา้

ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

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

(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........34..............ชั่วโมง

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา

ศุกร์

จันทร์

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..........ปวช.3...........แผนกวิชา/สาขางาน................ไฟฟ้าก าลัง............................

2104-2112/ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น

หอ้งเคร่ืองวัดไฟฟา้

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

       (นายโกศล  เลิศล้ า)

7
วัน

                     (จรรยา   พาบุ)

2104-2106/เคร่ืองปรับอากาศ

หอ้งเคร่ืองเย็น

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

หอ้งเคร่ืองเย็น

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

2 3



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 2104-2121/คณิตศาสตร์ไฟฟา้

หอ้งเรียน ป.วงจรไฟฟา้

ครูผู้สอน ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

รหัสวิชา/รายวิชา 2104-2121/คณิตศาสตร์ไฟฟา้

หอ้งเรียน ป.วงจรไฟฟา้

ครูผู้สอน ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

รหัสวิชา/รายวิชา 2104-8501

หอ้งเรียน Home room (หอ้งเคร่ืองเย็น)

ครูผู้สอน ครูณัฐพล  อรัญวารี

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

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..........ปวช.3...........แผนกวิชา/สาขางาน................ไฟฟ้าก าลัง  (ทวิศึกษา)............................

วัน
4

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน.......21..............ชั่วโมง

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่
                     (จรรยา   พาบุ)

        (นายโกศล  เลิศล้ า)

2104-2112/ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

1 2 3

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

12
.3

0-
13

.3
0

5

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

2104-2009/การควบคุมมอเตอร์

(หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้)

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

2104-2111/งานซ่อมเคร่ืองใชัไฟฟา้

6 7 8 9

(หอ้งเคร่ืองเย็น)

ครูกติกรณ์  วงชารี

2104-8501/โครงการ

(หอ้งเคร่ืองเย็น)

ครูณัฐพล  อรัญวารี

กจิกรรม

2104-2009/การควบคุมมอเตอร์

(หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้)

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร



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 3104-1004

หอ้งเรียน หอ้งคอมพวิเตอร์

ครูผู้สอน ครูสุรวิทย์  ค าภู

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-1003 3000-1209/ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี 3001-1002/กฎหมายทั่วไป

หอ้งเรียน (ห้องเคร่ืองกลไฟฟ้า) ช่างอตุสาหกรรม/415 เกีย่วกบังานอาชีพ/426

ครูผู้สอน ครูกิติภรณ์  เงินบตุรโคตร ครูรัชดาวรรณ  มาโยง ครูปิยะกัญญา  กองศรี

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-2004

หอ้งเรียน หอ้งคอมพวิเตอร์

ครูผู้สอน ครูพรทวี  ฆารบญุ

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

7

จันทร์
ครูสุรวิทย์  ค าภู

ครูพรทวี  ฆารบญุ

3001-1001/การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

อังคาร

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

พุธ

3104-1004/การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุมไฟฟา้

หอ้งคอมพวิเตอร์

3000-1406/แคลคูลัสพื้นฐาน

414

8 9

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชั้น...........ปวส. 1.............แผนกวิชา/สาขางาน...........ชา่งไฟฟ้าก าลัง....................

วัน
1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6

Miss Zhou Tong

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

พัก
กล

าง
วัน

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

                     (จรรยา   พาบุ)

(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

3104-1003/ดิจิตอลประยุกต์

(หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้)

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

3000-1502/เศรษฐกจิพอเพยีง

418

ครูนติิพร  อามาตย์

3000-1209/ภาษาองักฤษเทคโนโลยี

ช่างอตุสาหกรรม/415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

3000-9202/การสนทนาภาษาจีน

ส าหรับการท างาน

พฤหสับดี
3000-2002

3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้และการส่ือสาร

511

ครูปยิธิดา  จันทร์ทา

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........36..............ชั่วโมง

ศุกร์

3104-2004/การเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์

หอ้งคอมพวิเตอร์



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 3104-2704/ระบบแปลงพลังงานไฟฟ้า

หอ้งเรียน ระบบแสงสวา่งและระบบขับเคล่ือน

ครูผู้สอน ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-2703/ระบบอาณัติสัญญาณ

หอ้งเรียน บนบอร์ดและระบบอาณัติสัญญาณไฟสี

ครูผู้สอน ครูกิติภรณ์  เงินบตุรโคตร

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

3104-2704/ระบบแปลงพลังงานไฟฟา้ระบบแสงสว่างและระบบขับเคล่ือน

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

            ลงชื่อ วา่ที่ ร .ต. ..........................................ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพบา้นไผ่
                     (จรรยา   พาบุ)

        (นายโกศล  เลิศล้ า)

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........21..............ชั่วโมง

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

พฤหสับดี

ศุกร์

3000 - 2002

3104-2703/ระบบอาณัติสัญญาณบนบอร์ดและระบบอาณัติสัญญาณไฟสี

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

3000-2001/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ครูณัฐพล  อรัญวารี

3104-2007/เคร่ืองปรับอากาศอตุสาหกรรม

ครูณัฐพล  อรัญวารี

พุธ

9

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8
วัน

1 2 3 4

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชั้น...........ปวส. 1.............แผนกวิชา/สาขางาน...........บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (เรียนทีจ่ีน).....................

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 3104-5204

หอ้งเรียน งานไฟฟา้ก าลัง 4

ครูผู้สอน ครูกติกรณ์  วงชารี

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-5204

หอ้งเรียน งานไฟฟา้ก าลัง 4

ครูผู้สอน ครูกติกรณ์  วงชารี

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-5204

หอ้งเรียน งานไฟฟา้ก าลัง 4

ครูผู้สอน ครูกติกรณ์  วงชารี

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-2007 3104-5203 3104-5204

หอ้งเรียน งานไฟฟา้ก าลัง 3 งานไฟฟา้ก าลัง 4

ครูผู้สอน ครูกฤษณะ  สุภารมย์ ครูกฤษณะ  สุภารมย์ ครูกติกรณ์  วงชารี

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน
พัก

กล
าง

วัน

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

                     (จรรยา   พาบุ)

3104-5204/งานไฟฟา้ก าลัง 4

ครูกติกรณ์  วงชารี

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

3104-5203/งานไฟฟา้ก าลัง 3

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

3104-8501/โครงการ

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

3001-2001/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

6 9

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...........ปวส. 2.............แผนกวิชา/สาขางาน...........ไฟฟ้าก าลัง (ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ).....................

จันทร์

7

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

8

3104-2007/เคร่ืองปรับอากาศอตุสาหกรรม

อังคาร

พฤหสับดี

1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5

พุธ

วัน

ครูกฤษณะ  สุภารมย์

3000 - 2002 

กจิกรรมสถานประกอบการ

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

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

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

        (นายโกศล  เลิศล้ า)

3104-5203/งานไฟฟา้ก าลัง 3

ศุกร์



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 3104-2004 3001-1002/กฎหมายทั่วไป

หอ้งเรียน หอ้งคอมพวิเตอร์ เกีย่วกบังานอาชีพ/426

ครูผู้สอน ครูปยิะณัฐ  ผิวขม ครูปิยะกัญญา  กองศรี

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-1003

หอ้งเรียน ห้องเคร่ืองกลไฟฟ้า 1

ครูผู้สอน ครูกิติภรณ์  เงินบตุรโคตร

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-1004

หอ้งเรียน หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูผู้สอน ครูกิติภรณ์  เงินบตุรโคตร

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

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

                     (จรรยา   พาบุ)

       ( (นายโกศล  เลิศล้ า)(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

วัน
1 2

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้ 1

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

3000-1001/การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........38..............ชั่วโมง

9

3000-1301/วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้

และการส่ือสาร/411อังคาร

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...........ปวส. 2.............แผนกวิชา/สาขางาน...........บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  (Wuhan).....................

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

3104-8501/โครงการ

หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูกติกรณ์   วงชารี

3000-1406/แคลคูลัสพื้นฐาน

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

พฤหสับดี
3000 - 2004

3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8

3104-2004/การเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์

หอ้งคอมพวิเตอร์

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

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

418

ศุกร์
3000-1209/ภาษาองักฤษเทคโนโลยีช่างอตุสาหกรรม

3001-1502/เศรษฐกจิพอเพยีง

หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

พุธ

3000-1301/วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้

และการส่ือสาร/411

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

3104-1004/การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุมไฟฟา้

ครูนติิพร  อามาตย์

3104-1003/ดิจิตอลประยุกต์



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 3104-2004 3001-1002/กฎหมายทั่วไป

หอ้งเรียน หอ้งคอมพวิเตอร์ เกีย่วกบังานอาชีพ/426

ครูผู้สอน ครูปยิะณัฐ  ผิวขม ครูปิยะกัญญา  กองศรี

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-1003

หอ้งเรียน ห้องเคร่ืองกลไฟฟ้า 1

ครูผู้สอน ครูกิติภรณ์  เงินบตุรโคตร

รหัสวิชา/รายวิชา 3104-1004

หอ้งเรียน หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูผู้สอน ครูกติิภรณ์  เงินบุตรโคตร 

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

3000-1301/วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้

และการส่ือสาร/411

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

3104-1003/ดิจิตอลประยุกต์

หอ้งเคร่ืองกลไฟฟา้ 1

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

3000-1502/เศรษฐกจิพอเพยีง

418

ครูนติิพร  อามาตย์

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

ตารางนักเรียนระดบัชั้น...........ปวส. 2.............แผนกวิชา/สาขางาน...........บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  (Chongqing).....................

วัน
1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8 9

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

3104-2004/การเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์

หอ้งคอมพวิเตอร์

จันทร์
3104-8501/โครงการ

พัก
กล

าง
วัน

หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูกติกรณ์   วงชารี

อังคาร

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

3000-1001/การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สัตตบรรณ

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

ครูปยิะณัฐ  ผิวขม

3000-1406/แคลคูลัสพื้นฐาน

411

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

พุธ

                     (จรรยา   พาบุ)

3000 - 2004

 กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

3000-1209/ภาษาองักฤษเทคโนโลยีช่างอตุสาหกรรม

415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน........38..............ชั่วโมง

   ลงชือ่...................................................................หัวหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

(นายกิตกรณ์  วงชารี)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

3104-1004/การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุมไฟฟา้

หอ้งซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ครูกติิภรณ์  เงินบตุรโคตร

3000-1301/วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้

และการส่ือสาร/411พฤหสับดี

ศุกร์


