
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

21

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หอ้งเรียน 413

ครูผู้สอน ครูสุพิกา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1202 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน ครูวรรณภา  อังอาจ

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1202 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน ครูวรรณภา  อังอาจ

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน
12
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0

5 6 7 8 9

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

2000-1404 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 2

ป.ฝึกฝีมอื

ครูจักรสิทธุ ์ ทราศรี

2105-2107 เขียนแบบอเิล็กทรอนกิส์ด้วยคอมพวิเตอร์

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

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

                     (จรรยา   พาบุ)

ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

       (นายชัยรัตน์  อันสนธิ)์      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

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

ตารางนักเรียนระดบัชัน้..........ปวช.1........แผนกวิชา/สาขางาน...............อิเล็กทรอนิกส์.................

วัน
1 2 3 4

ศุกร์

2100-1003 งานฝึกฝีมอื 1

ครูจักรสิทธุ ์ ทราศรี

ป.ฝึกฝีมอื

2000-2002 กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

2100-1003 งานฝึกฝีมอื 1

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

หอ้งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

ครูวาสนา  พทิกัษ์

2105-2003 วงจรไฟฟา้กระแสสลับ

หอ้งเทคโนโลยีโทรทศัน์

2105-2005 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์และวงจร

หอ้งเคร่ืองรับส่ง-ส่งวิทยุ

ครูวาสนา  พทิกัษ์

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

   ลงชื่อ.....................................หวัหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หวัหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

2001-1002 การเปน็ผู้ประกอบการ

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

2105-2005 อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และวงจร

พฤหสับดี กจิกรรมหอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

2000-1302 วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

411

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น



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 2000-1607 เพศวถิีศึกษา

หอ้งเรียน 413

ครูผู้สอน ครูสุพิกา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2105-2011 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 2000-1507 ประวติัศาสตร์ชาติไทย

หอ้งเรียน Home room ห้องเทคโนโลยีโทรทัศน์ 418

ครูผู้สอน ครูชัยรัตน์  อนัสนธิ์ ครูนิติพร  อามาตย์

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

2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

ครูวรรณภา  วังอาจ

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

                     (จรรยา   พาบุ)

   ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หวัหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

94

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชัน้...........ปวช.2.........แผนกวิชา/สาขางาน...............อิเล็กทรอนิกส์...................

วัน
1 2 3

2100-1009 งานนวิเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

2000-2004

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ศุกร์

             (นายชัยรัตน์  อันสนธิ)์      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

2105-2011 เคร่ืองรับโทรทศัน์

หอ้งเทคโนโลยีโทรทศัน์

ป.เคร่ืองมอืกล

ครูศุภชัย  แสงบวัทา้ว

2105-2010 เคร่ืองส่งวิทยุ

หอ้งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

ครูวาสนา  พทิกัษ์

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

ป.ช่างยนต์

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์ ครูณภทัรภคั  มรุะดา

2105-2102 ระบบเสียง

ครูZhou Tong

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

2105-2007 วงจรดิตอล

หอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

2100-1008 งานเคร่ืองมอืกลเบื้องต้น

12
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หอ้งระบบเสียง

ครูชาคริต  นามคุณ

2000-9207 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2

2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

หอ้งเทคโนโลยีโทรทศัน์



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 2105-2111 อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม

หอ้งเรียน หอ้งระบบเสียง

ครูผู้สอน ครูชาคริต  นามคุณ

รหัสวิชา/รายวิชา 2001-1006 กฎหมายแรงงาน

หอ้งเรียน สัตตบรรณ

ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ

รหัสวิชา/รายวิชา 2105-2115 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร

หอ้งเรียน Home room ห้องเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

ครูผู้สอน ครูวาสนา  พทิกัษ์

ศุกร์

หอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์จันทร์

อังคาร

พฤหสับดี
2000-2006

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หอ้งเทคโนโลยีโทรทศัน์ หอ้งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ หอ้งเทคโนโลยีโทรทศัน์

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

12
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0-
13

.3
0

5 6 7 8 92 3 4

ตารางนักเรียนระดบัชัน้............ปวช.3.........แผนกวิชา/สาขางาน............อิเล็กทรอนิกส์.....................

วัน
1

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

ครูชาคริต  นามคุณ

2105-2116 โทรคมนาคมเบื้องต้น

หอ้งระบบเสียง

ครูชาคริต นามคุณ

หอ้งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

ครูวาสนา  พทิกัษ์

2105-2111 อเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม

หอ้งระบบเสียง

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์ ครูวาสนา  พทิกัษ์ ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

หอ้งระบบเสียง

ครูชาคริต  นามคุณ

2105-2115 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

2105-2114 โทรศัพท์

หอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

2105-2110 เครือข่ายคอมพวิเตอร์

2105-8501 โครงการ 2105-2106 สายส่งและสายอากาศ

พุธ

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

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

ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หวัหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ.................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

         (นายชัยรัตน์  อันสนธิ)์

2105-8501 โครงการ

2105-2105 ไมโครคอนโทรลเลอร์

พัก
กล

าง
วัน

2105-2106 สายส่งและสายอากาศ

หอ้งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

ครูวาสนา  พทิกัษ์

                     (จรรยา   พาบุ)



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 3105-2009 ระบบเสียงและระบบภาพ

หอ้งเรียน หอ้งระบบเสียง

ครูผู้สอน ครูชาคริต  นามคุณ

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-9202 การสนทนาภาษาจนีส าหรับการท างาน

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน ครูZhou Tong

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-1502 เศรษฐกจิพอเพียง

หอ้งเรียน 418

ครูผู้สอน ครูนิติพร  อามาตย์

รหัสวิชา/รายวิชา 3105-1001 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า

หอ้งเรียน ห้องเทคโนโลยีโทรทัศน์

ครูผู้สอน ครูชัยรัตน์  อนัสนธิ์

รหัสวิชา/รายวิชา 3000-9202 การสนทนาภาษาจนีส าหรับการท างาน

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน  Miss Zhou Tong

3000-2002

กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2

3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

418

3105-2009 ระบบเสียงและระบบภาพ 3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีช่างอตุสาหกรรม

                     (จรรยา   พาบุ)

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้และการส่ือสาร

หอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์

หอ้งไมโครคอนโทรลเลอร์

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

3000-1502 เศรษฐกจิพอเพยีง

ครูวาสนา  พทิกัษ์

3105-1001 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้

หอ้งเทคโนโลยีโทรทศัน์

3105-2004 ออปแอมปแ์ละลิเนยีร์ไอซี

หอ้งเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

จันทร์

ศุกร์
ครูนติิพร  อามาตย์

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

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

   ลงชื่อ............................................หวัหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หวัหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

511

ครูปยิธิดา  จันทร์ทา
พัก

กล
าง

วัน

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ประจ าภาคเรียนที.่......2........ ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชัน้...........ปวส.1........แผนกวิชา/สาขางาน............อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม…....................

12
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13
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0

5 6 7 8 9

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

หอ้งระบบเสียง

ครูชาคริต  นามคุณ ครูวรรณภา  วังอาจ

       (นายชัยรัตน์  อันสนธิ)์

วัน
1 2 3 4



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 3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

หอ้งเรียน สถานประกอบการ

ครูผู้สอน ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

รหัสวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

8

12
.3

0-
13

.3
0

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

ตารางนักเรียนระดบัชัน้............ปวส.2..............แผนกวิชา/สาขางาน..........อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ..(ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ)..........

วัน
1 2 5 6 7

จันทร์
ครูวาสนา  พทิกัษ์

3105-5103 งานอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 3

สถานประกอบการ

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

3105-5104 งานอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 4

สถานประกอบการ

93 4

                     (จรรยา   พาบุ)

        รวมจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งส้ิน...........30...........ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หวัหน้าแผนกวิชา     ลงชื่อ...............................................................หวัหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชือ่...............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

(นายชัยรัตน์  อันสนธิ)์      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศล้ า)

พัก
กล

าง
วัน

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

3105-5104 งานอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 4

สถานประกอบการ

ครูวาสนา  พทิกัษ์

3105-5103 งานอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 3

สถานประกอบการ

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

3105-5104 งานอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 4

อังคาร

ครูชาคริต  นามคุณ

3105-5103 งานอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 3

สถานประกอบการ

ครูชัยรัตน ์ อนัสนธิ์

3105-2010 การออกแบบวงจรอเิล็กนิกส์ด้วยคอมพวิเตอร์

3105-8501 โครงการ

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

ครูวัชรินทร์  เสนาฤทธิ์

ครูชาคริต  นามคุณ

สถานประกอบการ

ครูวาสนา พทิกัษ์

3105-2003 การวิเคราะหว์งจรอเิล็กทรอนกิส์ความถี่สูง

สถานประกอบการ

พุธ

ศุกร์

พฤหสับดี
3000*2002

กจิกรรมสถานประกอบการ


