
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

รหสัวิชา/รายวิชา 2204-2001คอมพิวเตอร์

หอ้งเรียน ในงานธุรกจิ/421 B

ครูผู้สอน ครูวชัราภรณ์  แน่นอุดร

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 2000-1303

หอ้งเรียน 411

ครูผู้สอน ครูเกียรติภูมิ  ซุยโล้น

รหสัวิชา/รายวิชา 2200-1003/การบัญชี 2000-1102/ภาษาไทย 2001-1003/พลังงาน

หอ้งเรียน Home room เบื้องต้น 2 /513 เพื่ออาชพี/413 และส่ิงแวดล้อม/512

ครูผู้สอน ครูวุฒิมาศ  นาพรม ครูสุพกิา  แทนคอน ครูพรพมิล  จันทวรรณ

2200-1007/พมิพดี์ดองักฤษเบื้องต้น

431

ครูมนสันนัท ์ ทรงอาจ

2204-2001/คอมพวิเตอร์ในงานธุรกจิ

421 B

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

2200-1008/กฎหมายพาณิชย์

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

2000-2002

 กจิกรรมลูกเสือวิสามญั 2

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน........29...............ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศลํ้า)

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

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

ตารางนักเรยีนระดับชัน้..............ปวช.1..........แผนกวิชา/สาขางาน.............การบญัชี................

วัน
1 2 3 4

12
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13

.3
0

5 6 7 8 9

2200-1005/การขายเบื้องต้น 2

หอ้งสมดุ

ครูสิรินทร  เขยีนสีออ่น

2000-1406/คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

                     (จรรยา   พาบ)ุ

2001-1003/พลังงานและส่ิงแวดล้อม

418

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

2000-1202/ภาษาองักฤษในชวีิตจริง 2

415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

2200-1003/การบญัชเีบื้องต้น 2

513

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

จันทร์

พัก
กล

าง
วนั

อังคาร

พุธ

ศุกร์

พฤหัสบดี กจิกรรม

2000-9207/ภาษาจนีเพื่อการสือสาร 2

Zhou  Tong

2000-1303/วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา

อาชพีธุรกจิและบริการ/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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 2201-2006/ภาษีเงินได้

หอ้งเรียน นิติบุคคลกบัการบัญชี/512

ครูผู้สอน ครูพรพมิล  จันทวรรณ

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 2000-1507/ประวติัศาสตร์

หอ้งเรียน ชาติไทย/418

ครูผู้สอน ครูนติิพร  อามาตย์

รหสัวิชา/รายวิชา 2201-2107/การบญัชีต๋ัวเงิน

หอ้งเรียน Home room 513

ครูผู้สอน ครูวัชราภรณ์  แน่นอุดร

2201-2003/การบญัชบีริษทัจํากดั

424

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

2201-2104/การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสําคัญ

513

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

2201-2107/การบญัชต๋ัีวเงิน

424

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

9

ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศลํ้า)

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

กบัการบญัชี/512

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

2201-2104/การบญัชร่ีวมค้า

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน.........28................ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

และระบบใบสําคัญ/513

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

พุธ
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2201-2004/การบญัชต้ีนทนุเบื้องต้น

425

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

2201-2003/การบญัชบีริษทัจํากดั

424

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

อังคาร

จันทร์

พัก
กล

าง
วนั

ศุกร์

พฤหัสบดี
2000-2004

กจิกรรมองค์การวิชาชพี 2

2201-2004/การบญัชต้ีนทนุเบื้องต้น

513

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

2201-2006/ภาษเีงินได้นติิบคุคล

ตารางนักเรยีนระดับชัน้..............ปวช.2............แผนกวิชา/สาขางาน.................การบญัชี....................

วัน
1 2 3 4

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

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

2000-1208/ภาษาองักฤษสําหรับงานพาณิชย์

ครูวรรณภา  วงอาจ

2000-1601/พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ

สนาม 2

ครูเกยีรติภมู ิ ซุยโล้น

2201-2109/การจดัการสินค้าคงคลัง

ครูสิรินทร  เขยีนสีออ่น

513



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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 2000-1610/การพัฒนา 2201-2101/การบัญชีสินค้า 2001-1006/กฎหมายแรงงาน

หอ้งเรียน คุณภาพชวีิต/414 และระบบบัญชีเด่ียว/512 สัตตบรรณ

ครูผู้สอน ครูสุนทรี  ปา่เกลือ ครูพรพมิล  จันทวรรณ ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ

รหสัวิชา/รายวิชา 2201-8501/โครงการ

หอ้งเรียน 421 B

ครูผู้สอน ครูพรพมิล  จันทวรรณ

รหสัวิชา/รายวิชา 2201-2105/การบัญชี

หอ้งเรียน Home room กจิการพเิศษ/424

ครูผู้สอน ครูวุฒิมาศ  นาพรม

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

ศุกร์

9

พฤหัสบดี
2000-2006

กจิกรรมองค์การวิชาชพี 4

ครูวุฒิมาศ  นาพรม ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

425

2201-2102/การบญัชเีชา่ซ้ือและฝากขาย

2201-8501/โครงการ

421 B

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

และระบบบญัชเีด่ียว/512

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรยีนระดับชัน้...............ปวช.3...........แผนกวิชา/สาขางาน................การบญัชี....…..................

7

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน.............25............ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

2000-1610/การพฒันาคุณภาพชวีิต

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

2201-2102/การบญัชเีชา่ซ้ือและฝากขาย

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

425

2201-2008/กระบวนการจดัทําบญัชี

513

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

2201-2105/การบญัชกีจิการพเิศษ

424

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศลํ้า)

8

พุธ

อังคาร

จันทร์

พัก
กล

าง
วนั

วัน
1 2 3 4
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5 6

2201-2008/กระบวนการจดัทําบญัชี

513

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

2201-2101/การบญัชสิีนค้า



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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 2201-8501/โครงการ

หอ้งเรียน 421 B

ครูผู้สอน ครูพรพมิล  จันทวรรณ

รหสัวิชา/รายวิชา 2201-2101/การบัญชีสินค้า 2201-2105/การบัญชี

หอ้งเรียน และระบบบัญชีเด่ียว/424 กจิการพเิศษ/424

ครูผู้สอน ครูพรพมิล  จันทวรรณ ครูวุฒิมาศ  นาพรม

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน............14.............ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศลํ้า)

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

2201-2105/การบญัชกีจิการพเิศษ

424

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

2201-2104/การบญัชร่ีวมค้า

และระบบใบสําคัญ/513

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรยีนระดับชัน้...............ปวช.3 (ทวิศึกษา)...........แผนกวิชา/สาขางาน................การบญัชี....…..................

วัน
1 2 3 4
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จันทร์

พัก
กล

าง
วนั

อังคาร

97 8

2201-2101/การบญัชสิีนค้า

และระบบบญัชเีด่ียว/424

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

2201-8501/โครงการ

421 B

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

2201-2104/การบญัชร่ีวมค้า

และระบบใบสําคัญ/513

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง



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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 3000-1101/ภาษาไทย

หอ้งเรียน เพือ่ส่ือสารในงานอาชพี/413

ครูผู้สอน ครูสุพกิา  แทนคอน

รหสัวิชา/รายวิชา 3000-1601/การพฒันาทักษะชวีติ

หอ้งเรียน Home room เพือ่สุขภาพและสังคม/413

ครูผู้สอน ครูสุพกิา  แทนคอน

     (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์        (นายโกศล  เลิศลํ้า)

ศุกร์

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน.........36................ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

3000-20023201-2006/การบญัชชีั้นสูง 2

512

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

3201-2002/การบญัชชีั้นกลาง 2

424

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

กจิกรรมองค์การวิชาชพี 2

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)

5

3201-2007/การบญัชภีาษอีากร

425

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

อังคาร

จันทร์

พัก
กล

าง
วนั

พฤหัสบดี

512

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

3201-2004/การบญัชต้ีนทนุ 2

424

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

12
.3

0-
13

.3
0

3000-1601/การพฒันาทกัษะชวีิต

เพื่อสุขภาพและสังคม/413

ครูสุพกิา  แทนคอน

3201-2004/การบญัชต้ีนทนุ 2

424

3000-1101/ภาษาไทย

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3001-2001/เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการจดัการอาชพี/421 B

3001-2001/เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ประจ าภาคเรียนที.่.....2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรยีนระดับชัน้...........ปวส.1/1 (สายตรง)........แผนกวิชา/สาขางาน............การบญัชี....................

วัน
1 2 3 4 9

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

3201-2002/การบญัชชีั้นกลาง 2

424

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

3201-2006/การบญัชชีั้นสูง 2

8

พุธ เพื่อส่ือสารในงานอาชพี/413

ครูสุพกิา  แทนคอน

6 7

เพื่อการจดัการอาชพี/421 B

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

3000-1208/ภาษาองักฤษธุรกจิในงานอาชพี

418

ครูวรรณภา  วังอาจ

3201-2007/การบญัชภีาษอีากร

425

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3200-1003/หลักการตลาด

หอ้งสมดุ

ครูสิรินทร  เขยีนสีออ่น

3000-1606/การคิดอยา่งเปน็ระบบ

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

414



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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา 3200-0003/การเปน็ผู้ประกอบการ

หอ้งเรียน สัตตบรรณ

ครูผู้สอน ครูสิรินทร  เขยีนสีออ่น

รหสัวิชา/รายวิชา 3000-1601/การพัฒนาทักษะชีวิต

หอ้งเรียน Home room เพือ่สุขภาพและสังคม/413

ครูผู้สอน ครูสุพกิา  แทนคอน

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน............36............ชั่วโมง

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

3201-2001/การบญัชชีั้นกลาง 1

424

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

    ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

3200-0003/การเปน็ผู้ประกอบการ

512

ครูสิรินทร  เขยีนสีออ่น

3201-2102/โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่งานบญัชี

421 B

3201-2004/การบญัชต้ีนทนุ 2

424

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3200-1003/หลักการตลาด

512

ครูสิรินทร  เขยีนสีออ่น

3201-2003/การบญัชต้ีนทนุ 1

512

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

3000-1208/ภาษาองักฤษธุรกจิในงานอาชพี

418

ครูวรรณภา  วังอาจครูอาภาพร  เจริญสว่าง

อังคาร

จันทร์

พัก
กล

าง
วนั

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7

3201-2005/การบญัชชีั้นสูง 1

512

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

3201-2005/การบญัชชีั้นสูง 1 3201-2001/การบญัชชีั้นกลาง 1

424

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศลํ้า)

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

พุธ

พฤหัสบดี

512

ศุกร์
3201-2003/การบญัชต้ีนทนุ 1

512

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ

กจิกรรมองค์การวิชาชพี 2

8 9

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ประจ าภาคเรียนที.่......2......... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรยีนระดับชัน้............ปวส.1/2 (ม.6)..............แผนกวิชา/สาขางาน..........การบญัชี...........

วัน
1 2 3 4

3201-2004/การบญัชต้ีนทนุ 2

424

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3000-1606/การคิดอยา่งเปน็ระบบ

414

ครูสุนทรี  ปา่เกลือ

3201-2102/โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบญัชี

421 B

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

3000-1601/การพฒันาทกัษะชวีิต

เพื่อสุขภาพและสังคม/413

ครูสุพกิา  แทนคอน

ครูวุฒิมาศ  นาพรม

3000-2002

ครูพรพมิล  จนัทวรรณ



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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

ตารางนักเรยีนระดับชัน้............ปวส.2/1 (สายตรง)..............แผนกวิชา/สาขางาน..........การบญัชี...........

วัน
1 4

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

2 3

ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8 9

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน............19.............ชั่วโมง

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

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

พัก
กล

าง
วนั

อังคาร

พุธ

3201-8501/โครงการ

421 B

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3201-5103/งานการบญัช ี3

425

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

3200-1002/หลักการจดัการ

426

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

3201-5102/งานการบญัช ี3

425

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์

จันทร์

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

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

3201-8501/โครงการ

421 B

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3200-1002/หลักการจดัการ

513

ครูปยิะกญัญา  กองศรี

3201-5103/งานการบญัช ี3

421B

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

        (นายโกศล  เลิศลํ้า)

ศุกร์

พฤหัสบดี
3000*-2002

กจิกรรมสถานประกอบการ



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

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน

ครูผู้สอน

รหสัวิชา/รายวิชา

หอ้งเรียน Home room

ครูผู้สอน

            ลงชื่อ วา่ที ่ร.ต. ..........................................ผู้อํานวยการวทิยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

                     (จรรยา   พาบ)ุ

        รวมจํานวนชั่วโมงเรียนทัง้ส้ิน............19.............ชั่วโมง

   ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าแผนกวชิา     ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ลงชื่อ...............................................รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ

(นางพรพิมล  จันทรวรรณ)      (นายชัยรัตน์   อันสนธิ)์         (นายโกศล  เลิศลํ้า)

ศุกร์

พฤหัสบดี
3000*-2002

กจิกรรมสถานประกอบการ

พัก
กล

าง
วนั

อังคาร

พุธ

จันทร์
3201-8501/โครงการ

421 B

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

3200-1002/หลักการจดัการ 3201-5103/งานการบญัช ี3

513 421B

ครูปยิะกญัญา  กองศรี ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

ครูวัชราภรณ์  แนน่อดุร

9

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่

ประจ าภาคเรียนที.่......2...... ปีการศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรยีนระดับชัน้............ปวส.2/2(ม.6)..............แผนกวิชา/สาขางาน..........การบญัชี ............

วัน
1 2 3 4 8

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง

3201-8501/โครงการ 3201-5103/งานการบญัช ี3

421 B 425

3201-5102/งานการบญัช ี3 3200-1002/หลักการจดัการ

425 426

ครูอาภาพร  เจริญสว่าง ครูปยิะกญัญา  กองศรี


