
09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3101-2003 3100-0109 3100-0125 3000-1201 3000-1601
12 ก.ย. 62 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เทอร์โมโดนามิกส์ การจดัการความปลอดภัย ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิฯ การพัฒนาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม

วันศุกร์ 3000-2001 30001402 3000-1101 3101-2004
13 ก.ย. 62 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในอาชีพ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน

เพือ่การจัดการอาชีพ

5 6 7

พัก
กล

าง
วัน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน..............เทคนิคยานยนต.์................ห้องสอบ......................418................................
                 ผู้คุมสอบ.......นายฐิตพงษ์...ฐิตคามเมธีกุล....
                 ผู้คุมสอบ.......นางสาวสุนทร.ี..ป่าเกลือ.....

วัน
1 2 3

12.00-13.00



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3000-1406

12 ก.ย. 62 แคลคูลัสพืน้ฐาน

วันศุกร์ 3000-1501 3000-1101
13 ก.ย. 62 ชีวิตกับสังคมไทย ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

7

พัก
กล

าง
วัน

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1.......แผนกวิชา/สาขางาน.....เทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง........ห้องสอบ..............สถาบันหลูป่ันฯ..........................
                 ผู้คุมสอบ........นายภาวัข...ลับทิพย.์.....
                 ผู้คุมสอบ.......นายณัฎฐพงษ์...สุนทราวิรัตน์............

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5 6



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3000-1201 3000-1601
12 ก.ย. 62 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม การพัฒนาทักษะชีวิต

เพือ่สุขภาพและสังคม

วันศุกร์ 3000-1101
13 ก.ย. 62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในอาชีพ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน...............ไฟฟ้า.................ห้องสอบ..............ทฤษฎ ี1...............
                 ผู้คุมสอบ......นายภรูิช...จันทร์ประโคน....

พัก
กล

าง
วัน

                 ผู้คุมสอบ.......นายชาคริต...แก้วประทุม.....

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5 6 7



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3001-1002 3105-1002 3000-1201 3000-1601
12 ก.ย. 62 กฎหมายทั่วไปเกีย่วกบังานอาชีพ เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิฯ การพัฒนาทักษะชีวิต

และอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่สุขภาพและสังคม

วันศุกร์ 3105-2006 3001-2001
13 ก.ย. 62 เทคนิคเคร่ืองรับส่งวิทยุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือ่การจัดการอาชีพ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน...............อิเล็กทรอนิกส์................ห้องสอบ.............วิทย.ุ..............
                 ผู้คุมสอบ......นายธวัชชยั...เกษลา............
                 ผู้คุมสอบ.......นายภาคินัย....แฝงฤทธิ.์......

6 7

พัก
กล

าง
วัน

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3000-1406 30001-1002 3000-1201 3000-1601
12 ก.ย. 62 แคลคูลัสพืน้ฐาน กฎหมายธรุกจิทั่วไปเกี่ยวกบัอาชพี ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิฯ การพัฒนาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม

วันศุกร์ 30001-2001
13 ก.ย. 62 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจดัการอาชีพ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน............เทคนิคการผลิต............ห้องสอบ..............กาสะลอง........

พัก
กล

าง
วัน

                 ผู้คุมสอบ......นายวัชรินทร.์..เสนาฤทธิ์...........
                 ผู้คุมสอบ.......นางสาววรรณภา..วังอาจ.......

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5 6 7



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3000-1305 3000-1201 3000-1502
12 ก.ย. 62 วทิยาศาสตร์เพือ่งานธรุกิจและบริการ ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกิจ เศษรฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ 3200-2005 3000-1403 3000-1101 3200-9001 3200-0002
13 ก.ย. 62 การบัญชีชั้นสูง 1 คณิตศาสตร์ธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ กฏหมายธุรกิจ หลักการขาย

(ปวส.1/1) (ปวส.1/2)

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน...............การบัญช.ี................ห้องสอบ.................512, 513...............
                 ผู้คุมสอบ.........นายชชูาต.ิ....เกษแก้ว....
                 ผู้คุมสอบ.........นางสาวรัชฏาภร....ไชยประสิทธิ.์......

6 7

พัก
กล

าง
วัน

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3000-1305 3000-1201 3000-1601
12 ก.ย. 62 วทิยาศาสตร์เพือ่งานธรุกิจและบริการ ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกิจ การพัฒนาทักษะชีวิต

เพือ่สุขภาพและสังคม

วันศุกร์ 3204-2104 3000-1403 3200-1003 3200-1001
13 ก.ย. 62 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ คณิตศาสตร์ธุรกิจ หลักการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร์

เพือ่การวิจัย

  

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน...............คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.................ห้องสอบ...........411..........

พัก
กล

าง
วัน

                 ผู้คุมสอบ...........นายเกียรตภิมู.ิ.....ซุยโล้น............
                 ผู้คุมสอบ..........นางสาวอาธิตญิา...แสนแสง........

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5 6 7



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3000-1406 3000-1502
12 ก.ย. 62 แคลคูลัสพืน้ฐาน เศษรฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ 3901-2006 3000-1313 3200-9001
13 ก.ย. 62 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต กฎหมายธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1/1,2.......แผนกวิชา/สาขางาน...............เทคโนโลยีสารสนเทศ.................ห้องสอบ...........414..........
                 ผู้คุมสอบ.........ว่าที่ ร.ท.ณภทัรภคั...มรุะดา......
                 ผู้คุมสอบ.........นายทิวา........โคตค า......

6 7

พัก
กล

าง
วัน

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5



09.00 น.-10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น.-12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น.-15.00 น. 15.00 น.-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 3400-0007 3000-1403 3400-0009 3000-1201 3000-1601
12 ก.ย. 62 การประกอบการ คณิตศาสตร์ธุรกิจ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกิจ การพัฒนาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม

3000-1307

วันศุกร์ 3400-0008 3400-1003 3400-0006 3400-0007 วทิยาศาสร์เพื่อการอาหาร

13 ก.ย. 62 การถนอมอาหาร การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ โภชนาการ การประกอบอาหาร และโภชนาการ

วิทยาลัยการอาชพีบ้านไผ่
ประจ าภาคเรียนที.่.....1........ ปีการศึกษา…....2562................

ตารางนักเรียนระดบัชัน้…...ปวส.1.......แผนกวิชา/สาขางาน...............อาหารและโภชนาการ.................ห้องสอบ...........511..........

พัก
กล

าง
วัน

                 ผู้คุมสอบ......นางสาววัชราภรณ.์.....แน่นอุดร.....
                 ผู้คุมสอบ...................................................

วัน
1 2 3

12.00-13.00
5 6 7


