
 

 

 

 

 

 

โรงเรียน ระดับชั้น รายวิชาภาคเรียนที่   1/2564 ครูผู้สอน ทะเบียนรถ หมายเหตุ 
โรงเรียนบ้านในล็อค 

วันจันทร ์
เวลา 08.00-12.00 น. 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

งานช่างเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

ครูจรัญ  มนัส 
ครูคณิต  อินทะใจ 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

ครูจรัญ  มนัส 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบ้านสวนหลวง 
วันจันทร ์

เวลา 08.00-12.00 น. 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
ครูกรรัตน์ ประกอบชาต ิ
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
 กค-9171 

ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบ้านทองมงคล 
วันจันทร ์

เวลา 12.00-16.00 น. 

ม.1 
ม.3/1 
ม.3/2 

งานช่างเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
การบัญชีเบื้องต้น 
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

ครูพิเศษ สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
ครูสุวดี  สายสกล 
ครูศิตาพร  ปกป้อง 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ  
นข-2661 

นายโอสถ  ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน ์
วันอังคาร 

เวลา08.00-12.00 น. 

ม.1-ม.3 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบ้านดอนสง่า 
วันอังคาร 

เวลา12.00-16.00 น. 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
 

ครูณัฐริกา  โมอ่อน  
ครูสุรารักษ์  พลอยบุษย ์
ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนมูลนิธีศึกษา 
วันอังคาร 

เวลา12.00-16.00 น. 

ม.1-ม.2 
ม.3 

การบัญชีเบื้องตน้ 
งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

ครูพนิดา  ชมยนิด ี
ครูฉัตรณรงค์  เฉยกลิ่น 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
กค-9171 

ครูฉัตรณรงค์  เฉยกลิ่น 
พนักงานขับรถ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แผนการเรียนหลักสูตรแกนมัธยม 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แผนการเรียนหลักสูตรแกนมัธยม  



 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน ระดับชั้น รายวิชาภาคเรียนที่   1/2564 ครูผู้สอน ทะเบียนรถ หมายเหตุ 
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 

วันพุธ 
เวลา 8.00-12.00 น. 

ม.1-ม.2 
ม.3 

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  

ครจูเด็ด  รัศมิทัต 
ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

 

ครจูเด็ด  รัศมิทัต 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนวัดดอนยาง 
วันพุธ 

เวลา 12.00-16.00 น. 

ม.1-ม.2 
ม.3 

เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  

ครูคณิต  อินทะใจ 
ครูจรัญ  มนัส 
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ  
กค-9171 

ครูจรัญ  มนัส 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
วันพุธ 

เวลา 12.00-16.00 น. 

ม.1-ม.3 การบัญชีเบื้องต้น 
 

ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์ 
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

ครูพิเศษ   
สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 

พนักงานขับรถ 
โรงเรียนบ้านหนองมะคา่ 

วันพุธ 
เวลา 12.00-16.00 น. 

ม.1 
ม.2-ม.3 

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ
ครูณัฐริกา  โมอ่อน  
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

โรงเรียนบ้านวังน้้าเขียว 
วันพุธ 

เวลา 12.00-16.00 น. 

ม.2 
ม.3 

การบัญชีเบื้องต้น 
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

ครูอุษา  ไชยบุรินทร์ 
ครูสินีนาฎย์ ตระกูลก้าเหนิดเหมาะ 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-2661 

นายโอสถ ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แผนการเรียนหลักสูตรแกนมัธยม  



 

 

 
 
 

 
 
 
        
 

รายละเอียดวิชาเรียน   
  1. 1104-1307 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
  2. 1201-1304 วิชาการบัญชีเบื้องต้น     
  3. 1103-3301 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น   
  4. 1101-2304 วิชาเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์    
  5. 1204-4301 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
  6. 1701-1301 วิชาภัตตาคารและการจัดเลี้ยง    
 

 

 

โรงเรียน ระดับชั้น รายวิชาภาคเรียนที่   1/2564 ครูผู้สอน ทะเบียนรถ หมายเหตุ 

โรงเรียนธนาคารออมสิน 
วันศุกร ์

เวลา 08.00-12.00 น. 

ม.3 
 

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
 

ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-2661 

นายโอสถ  ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบ้านมรสวบ 
วันศุกร ์

เวลา 12.00-16.00 น. 

ม.1 
ม.2 

 

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  

ครโูสภิดา  ซื่อสุนทร 
ครูพิเศษ  สาขาวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
กค-9171 

ครูพิเศษ   
สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 

พนักงานขับรถ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แผนการเรียนหลักสูตรแกนมัธยม  
 



 

 

ก าหนดระยะเวลาการสอน  
 

สถานศึกษา วัน เร่ิมการเรียน สิ้นสุดการเรียน หมายเหตุ 

โรงเรียนบ้านในล็อค  
โรงเรียนบ้านสวนหลวง  
โรงเรียนบ้านทองมงคล   

จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 25 ตุลาคม 2564 

 

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์  
โรงเรียนบ้านดอนสง่า  
โรงเรียนมูลนิธีศึกษา     

อังคาร 15 มิถุนายน 2564 26 ตุลาคม 2564 

 

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2  
โรงเรียนวัดดอนยาง  
โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
โรงเรียนบ้านหนองมะคา่  
โรงเรียนบ้านวังน้้าเขียว 

พุธ 16 มิถุนายน 2564 27 ตุลาคม 2564 

 

โรงเรียนธนาคารออมสิน   
โรงเรียนบ้านมรสวบ 

ศุกร ์ 18 มิถุนายน 2564 29 ตุลาคม 2564 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียน ระดับชั้น วัน รายวิชาภาคเรียนที่   1/2564 ครูผู้สอน ทะเบียนรถ หมายเหตุ 

โรงเรียนบางสะพานน้อย
วิทยาคม 

 

ม.5 
 

อังคาร หลักการเขียนโปรแกรม (08.00-12.00น.) ครูจเด็ด  รัศมิทัต รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
กค-9171 

ครูจเด็ด  รัศมิทัต 
พนักงานขับรถ 

พฤหัสบดี โปรแกรมกราฟิก (08.00-12.00 น.) 
โปรแกรมมัลติมีเดีย (13.00-16.00 น.) 

ครโูสภิดา  ซื่อสุนทร 
ครโูสภิดา  ซื่อสุนทร 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

ครโูสภิดา  ซื่อสุนทร 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.5 
 

จันทร ์
 

พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (08.00-11.00 น.) 
 

ครูพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-2661 

นายโอสถ  ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

พฤหัสบดี 
 

พลังงานทรัพยากร ฯ (16.00-18.00 น.)  ครูพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- (Online) 

ศุกร์ 
 

โปรแกรมฐานข้อมูล (08.00-11.00 น.)  
 

ครูวัชรพงษ์  วงษ์ประเสริฐ 
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-1022 

ครูวัชรพงษ์  วงษ์ประเสริฐ 

การขายเบื้องต้น (13.00-16.00 น.) 
 

ครูวีณา  ใจเพชร 
 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-2661 

นายโอสถ  ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(16.00-18.00 น.) 
 

ครูพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- (Online) 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แผนการเรียนหลักสูตรทวิศึกษา  
 



 

 

 
 
 
รายละเอียดวิชา  
 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  
  20204-2004  หลักการเขียนโปรแกรม  
  20204-2007 โปรแกรมกราฟิก 
  20204-2110  โปรแกรมมัลติมีเดีย 

 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
  20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
  20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล 
  20200-1003 การขายเบื้องต้น 
  20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
รายละเอียดวิชา  

โรงเรียนธนาคารออมสิน 
  30100-0004  วัสดุช่าง  
  30100-0001  กระบวนการเชื่อม 
  30700-0003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 
 30700-0003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
โรงเรียนบ้านทองมงคล 
 1204-1302  ผู้ค้าออนไลน์ 

โรงเรียน ระดับชั้น วัน รายวิชาภาคเรียนที่   1/2564 ครูผู้สอน ทะเบียนรถ หมายเหตุ 

โรงเรียนธนาคารออมสิน 
 

ม.4 
 

อังคาร วัสดุช่าง (08.00-10.00 น.) 
กระบวนการเชื่อม (10.00-12.00 น.) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมฯ (08.00-11.00 น.) 

ครูเบญจวรรณ สังฆานาคินทร ์
ครูศิตาพร  ปกป้อง 

รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-2661 

นายโอสถ ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

โรงเรียนบางสะพาน 
น้อยวิทยาคม 

 

ม.4 
 

จันทร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมฯ (13.00-16.00 น.) 
 

ครสูินีนาฎย์ ตระกูลกา้เหนิดเหมาะ 
 

รถยนต์ส่วนบุคคล 
กต-9514 

ครสูินีนาฎย์ ตระกูลก้าเหนิดเหมาะ 
พนักงานขับรถ 

เบิกค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

โรงเรียนบ้านทองมงคล 
 

ม.2 จันทร์ ผู้ค้าออนไลน์ (12.00-16.00 น.) ครกูรรัตน์  ประกอบชาติ รถยนต์ วิทยาลัยฯ 
นข-2661 

นายโอสถ ภู่ทอง 
พนักงานขับรถ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 



 

 

  
 
 
 
 


