
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  นายนันทวุฒิ  ภู้มณี วุฒิ   ค.ม.การบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่ หัวหน้าสาขาเทคนิคพื้นฐาน

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 7.40 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<---------------------------2100 1003------------------- --------------------------> <----2100 1002----->

ชก.57.3                                                              ตะไบ ชอ.56.1-2    ตะไบ

<---------------------------2100 1003------------------- -------------------------->

ชก.57.5                                                              ตะไบ

<----2100 1002-----> <----2100 1002----->

ชค.56.1            ตะไบ ชช.57.1            ตะไบ

พฤหัสบดี <--------------------2100 1001----------------------> <----2100 1002----->

ชช.57.1                                        เขียนแบบ ชก.57.1-2      ตะไบ

<--------------------2100 1001----------------------> <--------------------2100 1001---------------------->

ชฟ.57.3                                       เขียนแบบ ชฟ.57.2                                      เขียนแบบ

จํานวนชั่วโมงสอน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

ชก.57.3 ตะไบ 6 ชช.57.1 เขียนแบบ 4

ชก.57.5 ตะไบ 6 ชฟ.57.3 เขียนแบบ 4

ชอ.56.1-2 ตะไบ 2 ชฟ.57.2 เขียนแบบ 4

ชช.57.1/ชค.56.1 ตะไบ 2

ชก.57.1-2 ตะไบ 2

30

    ……………..……………หัวหน้าสาขาวิชา ……………...………………………รองฯ ฝ่ายวิชาการ …….………………………ผู้อํานวยการ

    (นายนันทวุฒิ ภู้มณี) (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล) (นายวรชัย  ลิขิตายน)

รวม

2100 1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม

2100 1003 งานฝึกฝีมือ 2100 1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร์

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

สาขาวิชา  เทคนิคพื้นฐาน

จันทร์

กิจ
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หน

้าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  นายหทัยรัตน์  ศิลป์สมบูรณ์  วุฒิ  ปทส.เชื่อมและประสาน สาขาวิชา  เทคนิคพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่ ครูประจําสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 7.40 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<----------------------2100 1001-------------------->

ชฟ.57.5                                     เขียนแบบ

<----------------------2100 1001--------------------> <----------------------2100 1001-------------------->

ชก.57.3                                     เขียนแบบ ชย.57.2                                     เขียนแบบ

<----------------------2100 1001--------------------> <----------------------2100 1001-------------------->

ชก.57.1                                     เขียนแบบ ชฟ.57.4                                     เขียนแบบ

พฤหัสบดี <----------------------2100 1001-------------------->

ชย.57.1                                       เขียนแบบ

<-----------------------------------------2100 1003---- ---------------------------> <----------------------2100 1001-------------------->

ชก.57.1                                                                  ตะไบ ชฟ.57.1                                    เขียนแบบ

จํานวนชั่วโมงสอน 34 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

ชฟ.57.5 เขียนแบบ 4 ชก.57.1 ตะไบ 6

ชก.57.3 เขียนแบบ 4

ชย.57.2 เขียนแบบ 4

ชก.57.1 เขียนแบบ 4

ชฟ.57.4 เขียนแบบ 4

ชย.57.1 เขียนแบบ 4

ชฟ.57.1 เขียนแบบ 4

34

    ……………..……………หัวหน้าสาขาวิชา ……………...………………………รองฯ ฝ่ายวิชาการ …….………………………ผู้อํานวยการ

    (นายนันทวุฒิ ภู้มณี) (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล) (นายวรชัย  ลิขิตายน)

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร์

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน

้าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
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อา
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ร

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2100 1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2100 1003 งานฝึกฝีมือ

รวม



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  วุฒิ   ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่ ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 7.40 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.00 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<----------------------------------------2100 1003--------------------------------->

ชช.57.1                                                                   ตะไบ

<-------------------------2100 1001-----------------> <----------------------------------------2100 1003--------------------------------->

ชก.57.4                                       เขียนแบบ ชก.57.6                                                                   ตะไบ

<-------------------------2100 1001-----------------> <----------------------------------------2100-1004--------------------------------->

ชก.57.2                                       เขียนแบบ ชค.56.1                                                                   ตะไบ

พฤหัสบดี <--------------------2100 1003----------------------> <------2100 1002-----> <-----2100 1003------>

ชบ.57.1                                           ตะไบ ชก.57.3-4        ตะไบ ชบ.57.1        ตะไบ

<------------------------------------------2100 1003------ ------------------------->

ชก.57.2                                                              ตะไบ

จํานวนชั่วโมงสอน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

ชช.57.1 ตะไบ 6 ชก.57.4 เขียนแบบ 4

ชก.57.6 ตะไบ 6 ชก.57.2 เขียนแบบ 4

ชบ.57.1 ตะไบ 6 ชก.57.3-4 ตะไบ 2

ชก.57.2 ตะไบ 6

ชค.56.1 ตะไบ 6

40

    ……………..……………หัวหน้าสาขาวิชา ……………...………………………รองฯ ฝ่ายวิชาการ …….………………………ผู้อํานวยการ

    (นายนันทวุฒิ ภู้มณี) (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล) (นายวรชัย  ลิขิตายน)

นายณันฐกานต์  โมธินา สาขาวิชา  เทคนิคพื้นฐาน

จันทร์

กิจ
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สา
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พบ
ครู

ที่ป
รึก
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หา
รอังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร์

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2100 1003 งานฝึกฝีมือ 2100 1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2100 1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม

2100-1004 ตะไบ

รวม


