
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

พฤหัสบดี <2104 2007><-------------------3104-1001------------------->

้

  ชฟ.56.1                                ห้องวงจร

<-------------------3104-1001------------------->

สฟ.57.2                                     ห้องวงจร

<-------------------3104-1001------------------->

สฟก.57.2                                    ห้องวงจร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

อังคาร

พุธ

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

<-------กิจกรรม------->

<-------------------3104-1001------------------->

สฟ.57.3                                    ห้องวงจร

<-------------------3104-1001------------------->

สฟก.57.4                                    ห้องวงจร

<--------------------2104 2007---------------------->

ชฟ.56.1

จํานวนชั่วโม 33 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

วงจรไฟฟ้า สฟก.57.1 วงจร 4 วงจรไฟฟ้า สฟ.57.1 วงจร 4

สฟก.57.3 วงจร 4 สฟ.57.2 วงจร 4

สฟก.57.4 วงจร 4 สฟ.57.3 วงจร 4

สฟว.57.1 วงจร 4 เครื่องทําความเย็น ชฟ.56.1 วงจร 5

รวม 33

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

3104-1001

สฟก.57.1                                    ห้องวงจร

<-------------------3104-1001------------------->

สฟว.57.1                                    ห้องวงจร

รหัส รายวิชา รหัส

3104-1001

สฟ.57.1                                    ห้องวงจร

<-------------------3104-1001------------------->

ชื่อรายวิชา

2104 2007

ศุกร์



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายพีรพงค์  มีแก้ว วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

<3104-2003>

สฟก.56.2

พฤหัสบดี <-----3104-2003----->

ฟ ้ ื่ฟ ้ ื่

<-----3104-2003----->

ฟ ้ ื่

<-------------------3104-2002------------------->

สฟก.57.2                             ห้องเครื่องกล

<-------------------3104-2002------------------->

สฟก.57.1                             ห้องเครื่องกล

<--------------3104-2003------------->

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-------------------3104-2003------------------->

สฟก.56.1                             ห้องเครื่องกล

<-------------------3104-2002------------------->

สฟว.57.1                             ห้องเครื่องกล

<-------------------3104-2002------------------->

สฟก.57.4                             ห้องเครื่องกล

<-------------3104-2107,3104-4102------------->

สฟ.56.1-3                      สถานประกอบการ

จํานวนชั่วโม 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

เครื่องกลไฟฟ้า 1 สฟก.57.1 เครื่องกล 4 เครื่องกลไฟฟ้า 2 สฟก.56.1 เครื่องกล 4

สฟก.57.2 เครื่องกล 4 สฟก.56.2 เครื่องกล 4

สฟก.57.3 เครื่องกล 4 สฟก.56.3 เครื่องกล 4

สฟก.57.4 เครื่องกล 4 ปัญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟ้า สฟ.56.1-3 สถานประกอบการ 4

สฟว.57.1 เครื่องกล 4 ปฎิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 2 สฟ.56.1-3 สถานประกอบการ

รวม 36

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

สฟก.56.3   ห้องเครื่องกล  สฟก.56.2              ห้องเครื่องกล

<-------------------3104-2002------------------->

สฟก.57.3                             ห้องเครื่องกล

สฟก.56.3   ห้องเครื่องกล

ศุกร์

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

3104-2002 3104-2003

3104-4102

3104-2107



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายสนาม  สุขารมณ์ วุฒิ  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

พฤหัสบดี <3120-2103><---------------------2104 2001------------------->

้ ็ ์

<-----3120-2103----->

ฟ ้ ็ ์

<-----3104-2205----->

สฟก.56.1-2  ห้องเซ็นเซอร์

<--------------3104-2004------------->

สฟก.56.3              ห้องเซ็นเซอร์
จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<---------------------3120-2006------------------->

สฟก.56.3                             ห้องเซ็นเซอร์

<---------------------3120-2006------------------->

สฟก.56.2                             ห้องเซ็นเซอร์

<---------------------3120-2006------------------->

สฟก.56.1                             ห้องเซ็นเซอร์

<-----3104-2205----->

สฟก.56.3  ห้องเซ็นเซอร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

สฟว.57.1

จํานวนชั่วโม 33 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ สฟก.56.1 เซ็นเซอร์ 4 การออกแบบระบบไฟฟ้า สฟก.56.1-2 เซ็นเซอร์ 3

สฟก.56.2 เซ็นเซอร์ 4 สฟก.56.3 เซ็นเซอร์ 3

สฟก.56.3 เซ็นเซอร์ 4 เขียนแบบไฟฟ้า ชฟ.57.3 เซ็นเซอร์ 4

การป้องกันระบบไฟฟ้า สฟก.56.1-2 เซ็นเซอร์ 2 ชฟ.57.4 เซ็นเซอร์ 4

สฟก.56.3 เซ็นเซอร์ 2 อุปกรณ์ในงานวัดและควบคุม สฟว.57.1 เซ็นเซอร์ 3

รวม 33

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

3120-2103

ชฟ.57.3                             ห้องเซ็นเซอร์ สฟว.57.1   ห้องเซ็นเซอร์

<---------------------2104 2001------------------->

ชฟ.57.4                             ห้องเซ็นเซอร์

<--------------3104-2004------------->

สฟก.56.1-2              ห้องเซ็นเซอร์

2104 2001

3104-2205

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

3120-2006 3104-2004

ศุกร์



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายอานันท์  ธัญญานนท์ วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

พฤหัสบดี <2104 2103>

<------------------2104 2103(ป)------------------>

ชฟ.56.3                             ห้องคอม EP

<---------------------2000-7001--------------------->

ชฟ.55.1-4                          สถานประกอบการ

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ชฟ.56.2                ห้องคอม EP

<------2104 2103------>

ฟ ้

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<--------------2104 2103-------------->

<------------------2104 2103------------------>

ชฟ.56.4                             ห้องคอม EP

<--------------2104 2103-------------->

ชฟ.56.4                ห้องคอม EP

<------------------2104 2103------------------>

ชฟ.56.2                             ห้องคอม EP

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

<-------------------3104-2001------------------->

้ ชฟ.56.3

จํานวนชั่วโม 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ชฟ.56.1 คอม EP 7 การฝึกงาน ชฟ.55.1-4 สถานประกอบการ 4

ชฟ.56.2 คอม EP 7 การติดตั้งไฟฟ้า 1 สฟก.57.2 คอม EP 4

ชฟ.56.3 คอม EP 7

ชฟ.56.4 คอม EP 7

รวม 36

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

2000-7001

3104-2001

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104-2103

ชฟ.56.3   ห้องคอม EP

ศุกร์
<------------------2104 2103------------------>

ชฟ.56.1                             ห้องคอม EP

สฟก.57.2                            ห้องคอม EP

<--------------2104 2103-------------->

ชฟ.56.1                ห้องคอม EP



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายมงคล  ผลพุด วุฒิ ปทส.ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง

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

<3104-2001>

สฟก.57.4

พฤหัสบดี <-----3104-2001-----> <-----3104-2001----->

ฟ ้ ิ ั้ ฟ ้ ิ ั้

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

<--------------------3104-2001-------------------->

สฟ.57.3                               ห้องติดตั้ง

<--------------------3104-2001-------------------->

สฟว.57.1                               ห้องติดตั้ง

<--------------------3104-2001-------------------->

<----------------3104-2001------------>

สฟก.57.4               ห้องนิวเมติกส์

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

สฟก.57.1                               ห้องติดตั้ง

<--------------------3100-0106-------------------->

สออ.56.1                                นิวเมติกส์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

จํานวนชั่วโม 32 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

การติดตั้งไฟฟ้า 1 สฟก.57.1 ติดตั้ง 4 การติดตั้งไฟฟ้า 1 สฟ.57.3 ติดตั้ง 4

สฟก.57.3 ติดตั้ง 4 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ สออ.55.1 นิวเมติกส์ 4

สฟก.57.4 ติดตั้ง 4

สฟว.57.1 ติดตั้ง 4

สฟ.57.1 ติดตั้ง 4

สฟ.57.2 ติดตั้ง 4

รวม 32

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

สฟ.57.1   ห้องติดตั้ง สฟ.57.1   ห้องติดตั้ง

<--------------------3104-2001-------------------->

ชื่อรายวิชา

3104-2001 3104-2001

สฟ.57.2                               ห้องติดตั้ง

<--------------------3104-2001-------------------->

สฟก.57.3                                ห้องติดตั้ง

3100-0106

รหัส รายวิชา รหัส

ศุกร์



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายสุทธิ  ช่วงชัย วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

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

<-3104-2007>

สฟก.56.3

พฤหัสบดี <2104 2120> <2104 2112>

<-------------------2104 2120---------------------->

ชฟ.56.3                               ห้องPLC

<-------------------2104 2120---------------------->

ชฟ.56.2                               ห้องPLC

<----3104-2007---->

สฟก.56.3       ห้องPLC

<------2104 2120------>

ฟ ้

อังคาร

<---------------------3104-2007---------------->

สฟก.56.2                             ห้องPLC
จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<---------------------3104-2007---------------->

สฟก.56.1                             ห้องPLC

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

<-------------------2104 2120---------------------->

ชฟ.56.4                               ห้องPLC

ชฟ.56.1 ชฟ.56.1

<-3104-2007>

สฟก.56.3

จํานวนชั่วโม 34 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม ชฟ.56.1 PLC 4 ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม สฟก.56.1 PLC 4

ชฟ.56.2 PLC 4 สฟก.56.2 PLC 4

ชฟ.56.3 PLC 4 สฟก.56.3 PLC 4

ชฟ.56.4 PLC 4 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สทต.56.1 PLC 3

สทต.56.2 PLC 3

รวม 34

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

รหัส รายวิชา

2104 2120

ชื่อรายวิชา

3104-2007

รหัส

3111-2001

<-----------3111-2001---------->

สทต.56.2                 ห้องPLC

ชฟ.56.1   ห้องPLC

<-----------3111-2001---------->
ศุกร์

สทต.56.1                ห้องPLC



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายวุฒิชัย  ขมพลกรัง วุฒิ  ค.อ.ม.ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

พฤหัสบดี

ไ ้

<------2104 2003------>

ฟ ป ไฟฟ้

<------2104 2003------>

ฟ ป ไฟฟ้

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-----------3104-1002---------->

สฟ.57.2                 ป.งานไฟฟ้า

<---------------------2100 1006---------------->

ชบ.56.2                          ป.งานไฟฟ้า

<-----------3104-1002---------->

สฟ.57.3                 ป.งานไฟฟ้า

<----------------------2104 2003-------------------->

<---------------------3104-1001---------------->

สฟก.57.3                          ป.งานไฟฟ้า

<---------------------2100 1006---------------->

<----------------------2104 2003-------------------->

ชฟ.56.3                               ป.งานไฟฟ้า
จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

ชฟ.56.1                               ป.งานไฟฟ้า

<----------------------2104 2003-------------------->

ชฟ.56.4                               ป.งานไฟฟ้า

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

จํานวนชั่วโม 37 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

วงจรไฟฟ้า สฟก.57.3 ป.งานไฟฟ้า 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชฟ.56.1 ป.งานไฟฟ้า 4

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชบ.56.2 ป.งานไฟฟ้า 4 ชฟ.56.2 ป.งานไฟฟา้ 4

ชก.56.5 ป.งานไฟฟ้า 4 ชฟ.56.3 ป.งานไฟฟา้ 4

เครื่องวัดไฟฟ้า สฟ.57.1 ป.งานไฟฟ้า 3 ชฟ.56.4 ป.งานไฟฟา้ 4

สฟ.57.2 ป.งานไฟฟ้า 3

สฟ.57.3 ป.งานไฟฟ้า 3

รวม 37

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

3104-1002

ชื่อรายวิชา

3104-1001 2104 2003

ชก.56.5                          ป.งานไฟฟ้า ชฟ.56.2   ป.งานไฟฟ้า

<-----------3104-1002---------->

ชฟ.56.2   ป.งานไฟฟ้า

2100 1006

รหัส รายวิชา รหัส

ศุกร์
สฟ.57.1                 ป.งานไฟฟ้า



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายวชิระ  วิงวอน วุฒิ  ปทส.เทคนิคกําลังไฟฟ้า สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

พฤหัสบดี

<-------------------3104-2105------------------->

สฟก.56.1   ห้องอิเล็กฯอุตฯ

ฟ ้ ิ ็

<-----3104-2002-----> <-----3104-2002----->

ฟ ้ ิ ็ ฟ ้ ิ ็

<-----------3104-1002---------->

สฟก.56.2                          ห้องอิเล็กฯอุตฯ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<-------------------3104-2105------------------->

สฟก.56.3                          ห้องอิเล็กฯอุตฯ

<-----------3104-1002---------->

สฟก.57.1             ห้องอิเล็กฯอุตฯ
จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-----------3104-1002---------->

<------3104-2105------>

สฟก.56.1   ห้องอิเล็กฯอุตฯ

สฟก.57.3             ห้องอิเล็กฯอุตฯ

<------3104-2105------>

<------3104-2002------>

สฟ.57.1    ห้องอิเล็กฯอุตฯ

<------3104-2002------>

สฟ.57.1    ห้องอิเล็กฯอุตฯ

จํานวนชั่วโม 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

เครื่องวัดไฟฟ้า สฟก.57.1 อิเล็กฯอุตฯ 3 เครื่องกลไฟฟ้า 1 สฟ.57.1  อิเล็กฯอุตฯ 4

สฟก.57.2 อิเล็กฯอุตฯ 3 สฟ.57.2 อิเล็กฯอุตฯ 4

สฟก.57.3 อิเล็กฯอุตฯ 3 สฟ.57.3 อิเล็กฯอุตฯ 4

สฟก.57.4 อิเล็กฯอุตฯ 3 ซ่อมบํารุงเครื่องกลไฟฟ้า สฟก.56.1 อิเล็กฯอุตฯ 4

สฟก.56.2 อิเล็กฯอุตฯ 4

สฟก.56.3 อิเล็กฯอุตฯ 4

รวม 36

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

<-----------3104-1002---------->

สฟก.57.4             ห้องอิเล็กฯอุตฯ สฟ.57.2 ห้องอิเล็กฯอุตฯ สฟ.57.2 ห้องอิเล็กฯอุตฯ

สฟก.57.2             ห้องอิเล็กฯอุตฯ

<-------------------3104-2002------------------->

สฟ.57.3                         ห้องอิเล็กฯอุตฯ

3104-2105

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

3104-1002 3104-2002

ศุกร์



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนางเกษร  ชมชื่น วุฒิ  วท.บ.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

<2104 2005 (ป)>

ชฟ.57.3

พฤหัสบดี <2104 2005 (ป)> <2104- 005 (ท)> <2104 2005 (ท)>

ชฟ.57.1                             ห้องดิจิตอล ชฟ.57.4     ห้องดิจิตอล

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

<--------------2104 2005------------>

ชฟ.57.5                ห้องดิจิตอล

<---------------------2104 2001------------------->

ชฟ.57.5                             ห้องดิจิตอล

<---------------------2104 2001------------------->

ชฟ.57.2                             ห้องดิจิตอล

<--------------------3100-0106-------------------->
อังคาร

พุธ

สออ.56.2                                นิวเมติกส์

<---------------------2104 2005--------------------->

ชฟ.57.3                               ห้องดิจิตอล

<-----2104 2005----->

ชฟ.57.2     ห้องดิจิตอล

<-----2104 2005----->

<-------กิจกรรม------->พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<---------------------2104 2001------------------->

<---------------------2104 2005--------------------->

ฟ ้ ิ ิ ชฟ.57.1 ชฟ.57.5 ชฟ.57.5

จํานวนชั่วโม 41 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ชฟ.57.1 ดิจิตอล 5 เขียนแบบไฟฟ้า ชฟ.57.1 ดิจิตอล 4

ชฟ.57.2 ดิจิตอล 5 ชฟ.57.2 ดิจิตอล 4

ชฟ.57.3 ดิจิตอล 5 ชฟ.57.5 ดิจิตอล 4

ชฟ.57.4 ดิจิตอล 5

ชฟ.57.5 ดิจิตอล 5

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ สออ.56.2 นิวเมติกส์ 4

รวม 41

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

3100-0106

2104 2005

รหัส รายวิชา รหัส

<-----------2104 2005 (ป)---------->

ชฟ.57.4                ห้องดิจิตอล
ศุกร์

ชฟ.57.2                ห้องดิจิตอล

2104 2001

ชื่อรายวิชา

ชฟ.57.1                               ห้องดิจิตอล

<-----------2104 2005 (ป)---------->



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาค สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง   ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

<2104 2004>

ชฟ.57.3

พฤหัสบดี <2104 2004>

ชฟ 57 1

ชฟ.57.5                 ห้องควบคุม

<-----3000-0201------>

สฟก 56 1    ห้องควบคม

<------2104 2004------->

ชฟ 57 2    ห้องควบคม

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน

้าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-------------3104-1002------------>

สฟว.57.1             ห้องควบคุม

<---------------------3000-0201------------------->

สฟก.56.3                              ห้องควบคุม

<-----------2104 2004----------> <---------------------3000-0201------------------->

สฟก.56.2                              ห้องควบคุม

<---------------------2104 2004 (ป)------------------->

ชฟ.57.4                              ห้องควบคุม

<------2104 2004------->

ชฟ 57 2    ห้องควบคม

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ชฟ.57.1

<2104 2004>

ชฟ.57.5

จํานวนชั่วโม #VALUE! ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

เครื่องวัดไฟฟ้า ชฟ.57.1 ควบคุม 4 เครื่องวัดไฟฟ้า สฟว.57.1 ควบคุม 3

ชฟ.57.2 ควบคุม 4 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ สฟก.56.1 ควบคุม 4

ชฟ.57.3 ควบคุม 4 สฟก.56.2 ควบคุม 4

ชฟ.57.4 ควบคุม 4 สฟก.56.3 ควบคุม 4

ชฟ.57.5 ควบคุม 4

รวม #VALUE!

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

(นายเริงฤทธิ์ กิจไพบลทวี)   (นายเฉลิมชนม์  เวทสรากล)      (นายวรชัย  ลิขิตายน)

ชื่อรายวิชา

<-------------2104 2004------------->

ชฟ.57.3                ห้องควบคุม

<-----3000-0201------>

สฟก.56.1    ห้องควบคุม

รหัส

2104 2004

<-----------2104 2004---------->

ชฟ.57.1                ห้องควบคุม

รหัส

สฟก.56.1    หองควบคุม ชฟ.57.2    หองควบคุม

รายวิชา

ศุกร์

3104-1002

3000-0201

ชฟ.57.2    หองควบคุม



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายวินัย  จบเจนไพร วุฒิ  วศ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

<3104-1003>

สฟว.57.1

พฤหัสบดี <3104-1003>

<-------------------3104-2006-------------------->

สฟก.57.4                      ห้องเครื่องมือวัด

<--------------3104-1003------------->

สฟก.57.2           ห้องเครื่องมือวัด

สฟก.57.1                      ห้องเครื่องมือวัด

ฟ ้ ื่ ื ั

<-----3104-1003------>

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

สฟ.57.2           ห้องเครื่องมือวัด

<-------------------3104-2006-------------------->

<-----3104-1003------>

สฟว.57.1 ห้องเครื่องมือวัด

<-------------------3104-2006-------------------->

สฟก.57.2                      ห้องเครื่องมือวัด

<--------------3104-1003------------->

ฟ ้ ื่ ื ั

<--------------3104-1003------------->

สฟ.57.1           ห้องเครื่องมือวัด

<--------------3104-1003------------->

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

สฟ.57.3

จํานวนชั่วโม 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

ดิจิตอลประยุกต์ สฟก.57.1 เครื่องมือวัด 3 ดิจิตอลประยุกต์ สฟ.56.1 เครื่องมือวัด 3

สฟก.57.2 เครื่องมือวัด 3 สฟ.56.2 เครื่องมือวัด 3

สฟก.57.3 เครื่องมือวัด 3 สฟ.56.3 เครื่องมือวัด 3

สฟก.57.4 เครื่องมือวัด 3 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สฟก.57.1 เครื่องมือวัด 4

สฟว.57.1 เครื่องมือวัด 3 สฟก.57.2 เครื่องมือวัด 4

สฟก.57.4 เครื่องมือวัด 4

รวม 36

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

3104-2006

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

3104-1003

สฟก.57.3           ห้องเครื่องมือวัด

ศุกร์
สฟก.57.4           ห้องเครื่องมือวัด

<--------------3104-1003------------->

สฟก.57.1           ห้องเครื่องมือวัด

สฟ.57.3 ห้องเครื่องมือวัด

3104-1003

<--------------3104-1003------------->



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ  นางสาวณัฐณิชา  แบ่งคง วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

สฟก.57.3-4      ห้องเครื่องปรับ1

<3104-2006>

สฟว.57.1 สฟก.57.1-2      ห้องเครื่องปรับ1

<-2104 2102>

ชฟ.56.1  

พฤหัสบดี

<-----3104-2103------>

สฟ.57.2-3  ห้องเครื่องปรับ1

<----3104-2103----->

สฟ.57.1  ห้องเครื่องปรับ1

<------------3104-2006----------->

สฟว.57.1           ห้องเครื่องปรับ1

<-------------------3104-2006-------------------->

สฟ.57.1                       ห้องเครื่องปรับ1

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน

้าเ
สา

ธง

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-----------2104 2102------------->

ชฟ.56.1           ห้องเครื่องปรับ1

<-------3104-2103-------->

<-----3104-2103------>

สฟก.57.3-4  ห้องเครื่องปรับ1

<-----2104 2102-----> <-----2104 2102----->

ชฟ.56.4   ห้องเครื่องปรับ1

<-------3104-2103-------->

ชฟ.56.4   ห้องเครื่องปรับ1

<-------------------2104 2102----------------->

ชฟ.56.3                      ห้องเครื่องปรับ1

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

จํานวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชฟ.56.1 เครื่องปรับ1 4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สฟ.57.1 เครื่องปรับ1 4

ชฟ.56.2 เครื่องปรับ1 4 สฟ.57.2 เครื่องปรับ1 4

ชฟ.56.3 เครื่องปรับ1 4 สฟว.57.1 เครื่องปรับ1 4

ชฟ.56.4 เครื่องปรับ1 4 โรงต้นกําลัง สฟ.57.1 เครื่องปรับ1 2

สฟ.57.2-3 เครื่องปรับ1 2

สฟก.57.1-2 เครื่องปรับ1 2

สฟก.57.3-4 เครื่องปรับ1 2

รวม 36

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

3104-2103

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2102 3104-2006

ศุกร์
<-------------------3104-2006-------------------->

สฟ.57.2                       ห้องเครื่องปรับ1

<-------------------2104 2102----------------->

ชฟ.56.2                      ห้องเครื่องปรับ1

ชฟ.56.3                      หองเครองปรบ1



วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของนายณรงค์ฤทธิ์ มูลมณี วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่ 1/2557 ทําหน้าที่  ครูประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

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

<2104 2007>

ชฟ.56.4 

<2104 2007>

ชฟ.56.3

พฤหัสบดี

<-----2100 1006------>

ชบ.56.1    เครื่องปรับ2

<-----2100 1006------>

ื่ ป ั

<-----2100 1006------>

ื่ ป ั

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-------------------3104-2006-------------------->

สฟ.57.3                       ห้องเครื่องปรับ2

<-------------------2100 1006-------------------->

้ ื ่ ั

<-------------------3104-2006-------------------->

สฟก.57.3                       ห้องเครื่องปรับ2

จันทร์

กิจ
กร

รม
หน้

าเ
สา

ธง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

พบ
ครู

ที่ป
รึก

ษา

<---------------------2104 2007--------------------->

  ชฟ.56.3                             เครื่องปรับ2

<---------------------2104 2007--------------------->

  ชฟ.56.2                             เครื่องปรับ2

<---------------------2104 2007--------------------->

  ชฟ.56.4                             เครื่องปรับ2

<2104 2007>

ชฟ.56.2

จํานวนชั่วโม 39 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง ผู้เรียน ห้อง ชั่วโมง

เครื่องทําความเย็น ชฟ.56.2 เครื่องปรับ 2 5 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สฟก.57.3 เครื่องปรับ2 4

ชฟ.56.3 เครื่องปรับ 2 5 สฟ.57.3 เครื่องปรับ2 4

ชฟ.56.4 เครื่องปรับ 2 5 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชบ.56.1 เครื่องปรับ 2 4

ชก.56.6 เครื่องปรับ 2 4

ชย.56.1 เครื่องปรับ 2 4

ชย.56.2 เครื่องปรับ 2 4

รวม 39

………………..………………หัวหน้าสาขาวิชา   ………………………….....……รองฯฝ่ายวิชาการ      ……………………………ผู้อํานวยการ

2100 1006

<-----2100 1006------>

ชบ.56.1    เครื่องปรับ2

ชก.56.6    เครื่องปรับ2 ชก.56.6    เครื่องปรับ2

<-----2100 1006------>

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2007 3104-2006

ศุกร์
ชย.56.2    เครื่องปรับ2

<-----2100 1006------>

ชย.56.2    เครื่องปรับ2

ชย.56.1                       ห้องเครื่องปรับ2


