
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางเรียนนักศึกษาระดับชั้น   ชย.58.2 สาขาวิชาชางยนต ภาคเรียนที่  2/2558 ครูที่ปรึกษา       นายภาคภูมิ  ทับสีหา

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<-----2000-1402-----> <------2001-1002------> <-------------2101-2106-------------->

ครูศิริลักษณ 103 ครูณันทกานต เทคนิคพื้นฐาน ครูภาคภูมิ           แผนกชางยนต

<2101-2101> <-------------2101-2101--------------> <------------2100-1008--------------->

ครูยุทธพล ครูกาญจนา แผนกเทคนิคการผลิต

<2000-1102> <------2000-1202------> 2101-2106 <-----------------------------2100-1003---------------------------------------------->

ครูรัชนีวรรณ 106 Miss Joy 102 ครูภาคภูมิ ครูหทัยรัตน                                 เทคนิคพื้นฐาน

พฤหัสบดี <2101-9002> <-------------2101-9002----------------> <2101-9004> <2100-1008>

ครูชิตมงคล ครูภาคภูมิ

<---------------2101-9004--------------> <2101-9003> <------------2101-9003-------------->

ครูชิตมงคล

จํานวนชั่วโมงสอน 39 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูสอน หนวยกิต ชั่วโมง ผูสอน หนวยกิต ชั่วโมง

ครูรัชนีวรรณ 1 1 ครูภาคภูมิ 2 4

miss Joy 2 2 ครูยุทธพล 2 4

ครูศิริลักษณ 2 2 ครูชิตมงคล 2 4

ครูณันทกานต 2 2 ครูชิตมงคล 2 4

ครูหทัยรัตน 2 6 ครูภาคภูมิ 2 4

2 4

รวม 21 39

       ………………………………หัวหนาสาขาวิชา …………….………………………รองฯ ฝายวิชาการ ………………………………ผูอํานวยการ

      (นายรักเกียรติ  พุมคุม) (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ครูชิตมงคล                      แผนกชางยน

ครูภาคภูมิ                      แผนกชางยนต

ครูยุทธพล                   แผนกชางยนต

2000-1102

2001-1002

รหัส รายวิชา

วัสดุงานชางอุตสาหกรรม

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1402 คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ

อังคาร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พุธ

ศุกร

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

2101-9003

2101-9004

จํานวนนักศึกษา      คน

ชื่อรายวิชารหัส

<---------กิจกรรม-------->

ครูชิตมงคล                 แผนกชางยนต

2101-9002

งานเครื่องยนตเล็ก

งานแกสรถยนต

การขับขี่จักรยานยนต

งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน

2101-2106 งานวัดละเอียดชางยนต

2101-2101

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22100-1008

งานฝกฝมือ 12100-1003

งานเครื่องมือกลเบื้องตน(ท),(ป)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางเรียนนักศึกษาระดับชั้น   ชย.57.2 สาขาวิชาชางยนต ภาคเรียนที่  2/2558 ครูที่ปรึกษา   นายรักเกียรติ  พุมคุม

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<------2101-2002-----> <----2101-2003------> <------2000-1207-----> <-----------2101-2109--------------->

ครูภาคภูมิ ชางยนต ครูชิตมงคล ชางยนต ครูอดิเรก 216 ครูชิตมงคล

<2101-1009><2101-2009> <------------2101-2002---------------->

ครูหทัยรัตน ครูหทัยรัตน ครูรัฐนัย 211 ครูภาคภูมิ

<-------------2101-1009--------------> 2000-1504 <------------2101-2003---------------->

ครูหทัยรัตน ครูรัฐนัย ครูชิตมงคล

พฤหัสบดี <2101-2008> <------------2101-2009---------------> <-----2101-2109------>

ครูยุทธพล ครูหทัยรัตน ครูชิตมงคล แผนกชางยนต

<------------2101-2008--------------->

ครูยุทธพล

จํานวนชั่วโมงเรียน 34 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูสอน หนวยกิต ชั่วโมง ผูสอน หนวยกิต ชั่วโมง

ครูอดิเรก 1 2 อ.ชิตมงคล 3 5

ครูรัฐนัย 2 2 ครูยุทธพล 4 2

ครูรัฐนัย 1 1 ครูหทัยรัตน 2 4

ครูหทัยรัตน 2 4 ครูชิตมงคล 3 5

ครูภาคภูมิ 3 5 2

รวม 18 34

      ………………………………หัวหนาสาขาวิชา ………...…………………………รองฯ ฝายวิชาการ ………………………………ผูอํานวยการ

งานสงกําลังรถยนต2101-2003

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงและอิเล็กทรอนิกส

2101-2008

2101-2009 งานเขียนและอานแบบเครื่องกล

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

     เทคนิคพื้นฐาน

     เทคนิคพื้นฐาน

     แผนกชางยนต

<-----2000-1601------>

2000-1207

2100-1009

รหัส รายวิชา

งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

2000-1504 อาเซียนศึกษา

อังคาร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พุธ

ศุกร

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

จํานวนนักศึกษา    คน

ชื่อรายวิชารหัส

<---------กิจกรรม-------->

     แผนกชางยนต

     แผนกชางยนต

     แผนกชางยนต

งานเครื่องยนตดีเซล2101-2002

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

2000-2004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4

2101-2109



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางเรียนนักศึกษา ระดับชั้น  ชย.56.2 สาขาวิชาชางยนต ภาคเรียนที่ 2 / 2558 ครูที่ปรึกษา จํานวนนักศึกษา    คน

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

2101-8001-----------------------------------------> <------2000-1212----->

ครูศิริกมล 213

2101-8001----------------------------------------->

2101-8001----------------------------------------->

2101-8001----------------------------------------->

2101-8001----------------------------------------->

จํานวนชั่วโมงสอน ชั่วโมง/สัปดาห

รายวิชา ผูสอน หอง ชั่วโมง ชื่อรายวิชา ผูสอน หอง ชั่วโมง

ฝกงานสถานประกอบการ ครูรักเกียรติ์ สถานประกอบการ 40

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน ครูสิริกมล 213 2

รวม

      ………………………………หัวหนาสาขาวิชา ………...…………………………รองฯ ฝายวิชาการ ………………………………ผูอํานวยการ

อังคาร

ศุกร

รหัส รหัส

2000-8001

2000-1212

<----------------------------------------------------------

<----------------------------------------------------------

<-------------------------------------------------------------

 นายภาคภูมิ  ทับสีหา

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

พุธ
<----------------------------------------------------------

พฤหัสบดี

<-------------------------------------------------------------



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางเรียนนักศึกษาระดับชั้น   สย.58.1 สาขาวิชาชางยนต ภาคเรียนที่  2/2558 ครูที่ปรึกษา  นายยุทธพล  โสวัตร

คาบ 1 2 3 4 5 (พัก) 6 7 8 9 10 11

เวลา 8.00 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

วัน 8.15 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

<------------3100-0105--------------> 3101-2105 <---------------------------------3101-2105------------------------------------------>

ครูรักเกียรติ ครูรักเกียรติ                                แผนกชางยนต

<------------3101-2003--------------> <------------

ครูสมเกียรติ์

<-------------3000-1406--------------> <------------ <--------------3001-1001------------>

ครูวิชัย             104 ครูอดิเรก ครูณัฐชวนันท      

พฤหัสบดี <------3101-2001-----> 3000-1603 <-----3101-2002------> <------3000-1603------>

ครูซานาดู

<3101-2005> <-----3101-2005-----> <--------------3101-2001------------->

ครูสมเกียรติ์

จํานวนชั่วโมงสอน 40 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูสอน หนวยกิต ชั่วโมง ผูสอน หนวยกิต ชั่วโมง

ครูอดิเรก 3 3 ครูชิตมงคล 3 3

ครูวิชัย 3 3 ครูสมเกียรติ์ 2 3

ครูซานาดู 3 3 ครูชิตมงคล 3 7

ครูณัฐชวนันท 3 3 ครูสมเกียรติ์ 3 5

ครูสมเกียรติ์ 3 3 2

ครูรักเกียรติ 3 5

รวม 40

       ………………………………หัวหนาสาขาวิชา …………….......…………………รองฯ ฝายวิชาการ ………………………………ผูอํานวยการ

3101-2105 งานปรับแตงเครื่องยนต

งานทดลองเครื่องกล

ครูสมเกียรติ์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ครูสมเกียรติ์               แผนกชางยนต

ครูสมเกียรติ์                แผนกชางยนต

ครูซานาดู           214

3101-2003 เครื่องยนตสันดาปภายใน

3101-2005

ครูรักเกียรติ

จํานวนนักศึกษา     คน

ชื่อรายวิชารหัส

<---------กิจกรรม-------->

3101-2002----------->

แผนกชางยนต

ครูรักเกียรติ                แผนกชางยนต

3000-1208----------->

216

ครูสมเกียรติ์

3101-2002 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3001-2001

ความแข็งแรงวัสดุ3100-0105 3000-2002

งานสงถายกําลัง

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

3000-1208

3001-1001

รหัส รายวิชา

การบริหารงานคุณภาพในองคกร

ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน

3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

อังคาร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พุธ

ศุกร

จันทร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา



      (นายรักเกียรติ  พุมคุม) (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช  ศรีแสงออน)
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