
รหสัวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

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/วทิยาศาสตร์

ห้องเรียน เพือ่พฒันาทักษะชีวติ/511

ครูผู้สอน ครูปยิธดิา  จนัทร์ทา

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1401/คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2000-1401/คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ห้องเรียน 414 414

ครูผู้สอน ครูสุนทรี  ป่าเกลือ ครูสุนทรี  ป่าเกลือ

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1102/ภาษาไทย

ห้องเรียน Home room เพือ่อาชีพ/413

ครูผู้สอน ครูสุพิกา  แทนคอน

2102-2008/ผลิตชิน้ส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 1

ป.เคร่ืองกล

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวสิามัญ 2

2001-2001/คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ

Internet 1

ครูอรณิชา  เงาะเศษ

2000-1301/วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

511

ครูปิยธดิา  จันทร์ทา

วิทยาลยัการอาชีพบา้นไผ่
ประจ าภาคเรยีนที่........2....... ปกีารศึกษา….......2561.............

ตารางนักเรียนระดบัชั้น..............ปวช.1/1,2...................แผนกวิชา/สาขางาน...............ชา่งกลโรงงาน.....................

วัน
1 2 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6 7 8 9

2000-1202/ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2

415

ครูรัชดาวรรณ  มาโยง

ป.เคร่ืองกล

กิจกรรม

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

2102-2104/ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือกล

ป.เคร่ืองมือกล

ครูรัฐพงศ์  มหาชานนท์

     (นายชัยรัตน ์  อนัสนธิ์)

                     (จรรยา   พาบุ)

จนัทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

2100-1001/เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น

ป.เขียนแบบ

ครูจักรสินธุ ์ ทราศรี

2102-2104/ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือกล

ป.เคร่ืองมือกล

ครูรัฐพงศ์  มหาชานนท์

2100-1002/วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม

กาสะลอง

ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว

2102-2008/ผลิตชิน้ส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 1

        รวมจ านวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน......33...........ชัว่โมง

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

(นายศุภชัย  แสงบวัท้าว)        (นายโกศล  เลิศล้ า)
   ลงชือ่...................................................................หวัหนา้แผนกวิชา     ลงชือ่...............................................................หวัหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

            ลงชือ่ ว่าที่ ร.ต. ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบา้นไผ่



รหสัวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

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

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

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

ห้องเรียน สัตตบรรณ 417

ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์  ทรงอาจ ครูสุพิกา  แทนคอน

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2000-1507/ประวติัศาสตร์

ห้องเรียน Home room ชาติไทย/418

ครูผู้สอน ครูนิติพร อามาตย์

กาสะลอง

ครูรัฐพงศ์  มหาชานนท์

2001-1002/การเป็นผู้ประกอบการ

426

ครูปิยะกัญญา  กองศรี

2000-1207/ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

415

ครูวรรณภา  วงัอาจ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2

2102-2102/ผลิตชิน้ส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2

จนัทร์

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

            ลงชือ่ ว่าที่ ร.ต. ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

พัก
กล

าง
วัน

2102-2002/เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ป.เคร่ืองมือกล

ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว/ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

7

วิทยาลยัการอาชีพบา้นไผ่

อังคาร

2102-2102/ผลิตชิน้ส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2

ป.เคร่ืองมือกล

ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว/ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

2000-1302/วทิยาศาสตร์เพือ่พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

411

ครูเกียรติภูมิ  ซุยโล้น

2100-1006/งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น

ห้องวงจรไฟฟ้า

ครูพรทว ี ฆารบุญ

2102-2011/อบชุบโลหะ

8 92 3 4

12
.3

0-
13

.3
0

5 6

ประจ าภาคเรยีนที่.......2......... ปกีารศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชั้น............ปวช.2/1,2................แผนกวิชา/สาขางาน..............ชา่งกลโรงงาน.....................

วัน
1

(นายศุภชัย  แสงบวัท้าว)      (นายชัยรัตน ์  อนัสนธิ์)        (นายโกศล  เลิศล้ า)

        รวมจ านวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน...33............ชัว่โมง

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

2000-9207/ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2

Zhou  Tong

ทฤษฎี 1

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล



รหสัวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

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

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน

ครูผู้สอน

รหัสวิชา/รายวิชา 2102-2103

ห้องเรียน ป.เคร่ืองมือกล

ครูผู้สอน ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีลุ

รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน Home room

ครูผู้สอน

2102-2107/หล่อโลหะ

กาสะลอง

ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว

2102-2103/ผลิตชิน้ส่วนด้วยเคร่ืองมือกล

ป.เคร่ืองมือกล

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

                (นายชัยรัตน ์  อนัสนธิ์)

2102-2009/โปรแกรมเอ็นซีพืน้ฐาน

ทฤษฎี 1

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

2102-2009/โปรแกรมเอ็นซีพืน้ฐาน

ทฤษฎี 1

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

2102-2103/ผลิตชิน้ส่วนด้วยเคร่ืองมือกล

ป.เคร่ืองมือกล

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 4

2000-2006

        รวมจ านวนชัว่โมงเรียนทั้งส้ิน...33.............ชัว่โมง

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

   (นายศุภชัย  แสงบวัท้าว)

วิทยาลยัการอาชีพบา้นไผ่

2102-2006/กลศาสตร์เคร่ืองมือกล

ทฤษฎี 1

ครูฐิตพงษ์  ฐิตคามเมธกีุล

ประจ าภาคเรยีนที่.......2......... ปกีารศึกษา….......2561.............
ตารางนักเรียนระดบัชั้น..............ปวช.3.........................แผนกวิชา/สาขางาน...............ชา่งกลโรงงาน...................

วัน
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         (นายโกศล  เลิศล้ า)

            ลงชือ่ ว่าที่ ร.ต. ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบา้นไผ่

                     (จรรยา   พาบุ)

จนัทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

2102-2208/ซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์โลหะ

กาสะลอง

ครูรัฐพงศ์  มหาชานนท์

2102-2110/ระบบส่งก าลังเคร่ืองมือกล

กาสะลอง

ครูรัฐพงศ์  มหาชานนท์

2102-2301/แม่พิมพ์พลาสติกเบือ้งต้น

กาสะลอง

ครูรัฐพงศ์  มหาชานนท์

2102-8501/โครงการ

กาสะลอง

ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว

2102-2107/หล่อโลหะ

กาสะลอง

ครูศุภชัย  แสงบัวท้าว


