
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2114>

ชฟ.57.3-4

<2104 2114>

ชฟ.57.1-2

พฤหัสบดี <3104 2206>

สฟ.58.4

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     39 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

  ชฟ.57.3         ครูทักษพงศ ชฟ.58.1-2   ครูทักษพงศ

<----------2100 1009------------> <-----3104-2106----->

  ชฟ.56.2         ครูทักษพงศ สฟว.57.1,สฟ.57.3สฟ.57.1-2ครูทักษพงศ

<-----3104-2106----->

สฟก.57.3-4  ครูทักษพงศ สฟก.57.1-2  ครูทักษพงศ

<----------2104 2114------------>

  ชฟ.57.2       ครูทักษพงศ

<----------2104 2114------------> <-----3104-2106-----> <---3104-2106--->

  ชฟ.57.1         ครูทักษพงศ

<-----2104 2101----->

ชฟ.58.5  ครูทักษพงศ

<-----2104 2101----->

  ชฟ.56.4         ครูทักษพงศ

ศุกร

<-----3104 2206----->
<-------กิจกรรม------->

สฟ.58.4  ครูทักษพงศ

<----------2104 2114------------>

  ชฟ.57.4         ครูทักษพงศ

<--------------------3104-2402-------------------->

สฟว.57.1                       ครูทักษพงศ

อังคาร

พุธ

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<----------2100 1009------------> <----------2104 2114------------>



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558

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

<3104-2009>

สฟ.57.3,สฟว.57.1                    

พฤหัสบดี

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     42 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<-----3104-2301----->

สฟ.57.3   ครูเริงฤทธิ์

<---------------------3104-2301--------------------->

สฟก.57.4                       ครูเริงฤทธิ์

<-----3104-2009-----> <-------------2104 2111-------------->

  สฟ.57.3,สฟว.57.1   ชฟ.57.1          ครูเริงฤทธิ์

<-------------------3104-6001----------------->

 สฟก.57.1-4,สฟว.57.1,,สฟ.57.1-3 ครูเริงฤทธิ์

<-----3104-2301----->

สฟ.57.3   ครูเริงฤทธิ์
<-------กิจกรรม------->

สฟว.57.1                       ครูเริงฤทธิ์

<---------------------3104-2301--------------------->

สฟก.57.1                       ครูเริงฤทธิ์

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

ศุกร

<---------------------3104-2301--------------------->พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

<---------------------3104-2301--------------------->

สฟ.57.1                       ครูเริงฤทธิ์

<---------------------3104-2301--------------------->

สฟก.57.2                       ครูเริงฤทธิ์

<---------------------3104-2301--------------------->

สฟ.57.2                       ครูเริงฤทธิ์

<---------------------3104-2301--------------------->

สฟก.57.3                       ครูเริงฤทธิ์



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการเครื่องกลไฟฟา ภาคเรียนที่ 2/2558

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>

สฟว.58.1

<2104 2107>

ชฟ.57.3

แ

พฤหัสบดี <2104 2107> <2104 2107>

ชฟ.57.1-2 ชฟ.57.2

<3104 2401> <2104 2107>

สฟว.58.1 ชฟ.57.3-4

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     36 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

สฟว.58.1   ครูพัชรินทร สฟว.58.1   ครูพัชรินทร

<-----2104 2107----->
<-------กิจกรรม------->

ชฟ.57.2   ครูพัชรินทร

<-------------2104 2107-------------->

สฟก.58.1-4                ครูพัชรินทร

สฟ.58.4           ครูพัชรินทร ชฟ.57.4           ครูพัชรินทร

<-------------2104 2107-------------->

ชฟ.57.1           ครูพัชรินทร

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

สฟว.58.1   ครูพัชรินทร สฟว.58.1  ครูพัชรินทร สฟ.58.3          ครูพัชรินทร

<-----2104 2101-----> <-----2104 2107----->

ชฟ.58.3-4  ครูพัชรินทร ชฟ.57.3  ครูพัชรินทร

<-----3104 2401-----> <-----3104 2401----->

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

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

ศุกร

<---------------------3104 8001--------------------->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการเซ็นเซอรและทรานดิวเซอร ภาคเรียนที่ 2/2558

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

<2104-2114> <2104-2114>

ชฟ.56.1-2 ชฟ.56.3-4

พฤหัสบดี

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     36 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<-------------2104-2114-------------->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

ศุกร

<-------------2104-2114-------------->

ชฟ.56.2           ครูสนาม

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

สฟว.57.1                          ครูสนาม

สฟว.57.1                           ครูสนาม สฟ.57.3                            ครูสนาม

<---------------------3104-2401--------------------->

<-------------2104-2114-------------->

ชฟ.56.1           ครูสนาม ชฟ.56.3           ครูสนาม

สฟ.57.1                           ครูสนาม ชฟ.56.4           ครูสนาม

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

สฟ.57.2                            ครูสนาม

<---------------------3120-2006---------------------> <-------------2104-2114-------------->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรชางไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2206> <3104 2206>

สฟ.58.3-4 สฟ.58.3-4

<3104 2206>

สฟ.58.1

<2104 2119>

ชฟ.56.3-4

พฤหัสบดี <2104 2119>

ชฟ.56.4

<2104 2119>

ชฟ.56.1-2

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     40 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<-----3104 2206-----> <--------------3104 2206-------------->

<-------กิจกรรม------->
ชฟ.56.4   ครูอานันท

<--------------3104 2206--------------> <--------------3104 2206-------------->

สฟ.58.3      ครูอานันท สฟ.58.2      ครูอานันท

<-----3104 2206----->

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<--------------------2104 8501-------------------->

<-----2104 2119----->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
<-----3104 2206----->

<--------------------3104-2005-------------------->

สฟ.57.2                ครูอานันท

ชฟ.56.3      ครูอานันท

สฟ.58.1-2   ครูอานันท สฟ.58.1   ครูอานันท

<--------------2104 2119-------------->

สฟว.58.1   ครูอานันท สฟว.58.1      ครูอานันท

อังคาร

พุธ

ศุกร
<--------------2104 2119-------------->

ชฟ.56.2      ครูอานันท

<--------------2104 2119-------------->

ชฟ.56.1      ครูอานันท

ชฟ.56.1-4                ครูอานันท



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการนิวแมติกสและไฮดรอลิกส ภาคเรียนที่ 2/2558

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 1009>

ชฟ.56.3-4

<2104 1009>

ชฟ.56.1-2

พฤหัสบดี

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     32 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

สฟก.57.1                        ครูมงคล
อังคาร

พุธ

ศุกร

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

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

<-------------2100 1009-------------->

ชฟ.56.3         ครูมงคล

<-------------2100 1009-------------->

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

สฟ.57.1 หอง ครูมงคล สฟ.57.1 ครูมงคล

สฟก.57.4                         ครูมงคล

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

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

ชฟ.56.1         ครูมงคล

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

สฟว.57.1,สฟ.57.3             ครูมงคล

สฟก.57.3                         ครูมงคล

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



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการโปรแกรมแมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2109>

ชฟ.56.1-2

<2104 2109>

ชฟ.56.3-4

พฤหัสบดี <3104 2006>

 สฟ.58.3

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     35 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<-----3104 2006-----> <-------------2104 2109-------------->

  สฟ.58.3-4  ครูสุทธิ    ชฟ.56.3               ครูสุทธิ  

  สฟ.58.1-2   ครูสุทธิ     ชฟ.56.1                 ครูสุทธิ   

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

  สฟ.58.1                 ครูสุทธิ  

<-----3104 2006-----> <-------------2104 2109-------------->

  สฟ.58.4                 ครูสุทธิ   ชฟ.56.2                 ครูสุทธิ   

<-------------2104 2109--------------> <-------------3104 2006--------------> <-------------3104 2006-------------->

  ชฟ.56.4                 ครูสุทธิ   สฟว.58.1                 ครูสุทธิ   สฟ.58.2                 ครูสุทธิ   

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

ศุกร

<-------------3104 2006--------------> <-------------2104 2109-------------->

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

  สฟ.58.3   ครูสุทธิ     สฟว.58.1   ครูสุทธิ   



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟา ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2002> <2104 2002>

ชฟ.58.1-2 ชฟ.58.1

<2104 2009>

ชฟ.57.1

พฤหัสบดี

<2104 2002>

ชฟ.58.2

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     34 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

สฟก.57.3-4         ครูวุฒิชัย ชฟ.58.2  ครูวุฒิชัย

<-----2104 2009-----> <-----2111 2108----->

ชฟ.57.3-4 ครูวุฒิชัย ชบ.56.1-2 ครูวุฒิชัย

<-------------3104-2009--------------> <-----2104 2002----->

ชฟ.57.1-2 ครูวุฒิชัย ชฟ.57.1   ครูวุฒิชัย

<-------------2104 2009--------------> <-------------3104-2009--------------> <-------------3117 2113-------------->

ชฟ.57.3          ครูวุฒิชัย สฟก.57.1-2          ครูวุฒิชัย สมค.58.1-2          ครูวุฒิชัย

ชฟ.57.4          ครูวุฒิชัย

<-----2104 2002-----> <-------------2104 2009-------------->

ชฟ.58.1  ครูวุฒิชัย ชฟ.57.2          ครูวุฒิชัย

<-----2104 2009-----> <-----2104 2009-----> <-------------2104 2009-------------->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

ศุกร

<-------กิจกรรม------->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการซอมบํารุง ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2106> <2104 2111>

ชฟ.56.1-2 ชฟ.57.1-2

<2104 2111> <2104 2111>

ชฟ.57.2 ชฟ.57.3-4

พฤหัสบดี

<2104 2106>

ชฟ.56.3-4

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     37 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<-------------2104 2106-------------->

ชฟ.56.1         ครูวชิระ

<----2104 2111-----> <-------------2104 2111-------------->

ชฟ.57.2  ครูวชิระ ชฟ.57.3         ครูวชิระ

ชฟ.56.1         ครูวชิระ

<--------------------2104 2106---------------------->

ชฟ.56.3            ครูวชิระ

<-------------2104 2106-------------->

ชฟ.56.4         ครูวชิระ

<-------------2104 2106-------------->

ชฟ.56.4         ครูวชิระ

<----2104 2106----->
<-------กิจกรรม------->

ชฟ.56.3 ครูวชิระ

<-------------2104 2106-------------->

ชฟ.56.2         ครูวชิระ

<-------------2104 2106--------------> <-------------2104 2111-------------->

ชฟ.56.2         ครูวชิระ ชฟ.57.4        ครูวชิระ

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

ศุกร

<-------------2104 2106-------------->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการวงจรดิจิตอล ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2008>

ชฟ.58.5

<2104 2104>

ชฟ.57.1-2

<2104 2104>

ชฟ.57.3-4

พฤหัสบดี <2104 2104>

ชฟ.57.1

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     35 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

ชฟ.57.2         ครูเกษร

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

ชฟ.57.3         ครูเกษร

<-------------2104 2008-------------->

ชฟ.58.5  ครูเกษร ชฟ.58.5  ครูเกษร ชฟ.58.1         ครูเกษร

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

ชฟ.58.1-2  ครูเกษร

<-------------2104 2008--------------> <-----2104 2104----->

ชฟ.58.4         ครูเกษร ชฟ.57.1  ครูเกษร

ชฟ.58.3-4  ครูเกษร

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<-------------2104 2008-------------->

ชฟ.58.2         ครูเกษร

<-----2104 2008-----> <-----2104 2008-----> <-------------2104 2104-------------->
อังคาร

พุธ

ศุกร
<-------------2104 2008-------------->

ชฟ.58.3         ครูเกษร

<-------กิจกรรม------->

ชฟ.57.4         ครูเกษร

<-----2104 2008-----> <-----2104 2008----->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรชางไฟฟากําลัง 2 ภาคเรียนที่ 2/2558

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 9003>

สฟ.58.2

<3104 9003> <3104 9003>

สฟ.58.3-4 สฟ.58.3-4

พฤหัสบดี

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     42 คาบ/สัปดาห

………………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

<-------กิจกรรม------->
<-----3104-2005----->

สฟก.57.3   ครูมนูภัณฑ

<--------------------3104-2005-------------------->

สฟก.57.2                 ครูมนูภัณฑ

สฟก.57.1               ครูมนูภัณฑ สฟ.58.1-2    ครูมนูภัณฑ สฟ.58.1       ครูมนูภัณฑ

<--------------3104 9003--------------> <--------------------3104-2005-------------------->

<-----3104 8502----->

สฟ.58.2   ครูมนูภัณฑ สฟ.58.1-4 , สฟว.58.1

<--------------------3104-2005--------------------> <-----3104 9003-----> <--------------3104 9003-------------->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

สฟ.58.3       ครูมนูภัณฑ สฟว.57.1,สฟ.57.3             ครูมนูภัณฑ

<-----3104 9003-----> <--------------3104 9003-------------->

อังคาร

พุธ

ศุกร

สฟก.57.3    ครูมนูภัณฑ

สฟ.57.1               ครูมนูภัณฑ

สฟ.58.4       ครูมนูภัณฑ

<--------------------3104-2005-------------------->

สฟก.57.4                 ครูมนูภัณฑ

<--------------------3104-2005-------------------->

<-----3104-2005----->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการงานอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2101>

สฟ.58.1

<2104 2110>

ชฟ.56.3-4

พฤหัสบดี

<2104 2110>

ชฟ.56.1-2

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     38 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

ชฟ.56.1      ครูวินัย ชฟ.56.2      ครูวินัย

<-------------3104 2101--------------> <------3104-2011----->

สฟ.58.2      ครูวินัย สฟก.57.1 ครูวินัย

<-------------2104 2110--------------> <-------------2104 2110-------------->

<------3104-2011----->
<-------กิจกรรม------->

<-------------2104 2110--------------> <------3104 2101-----> <-------------3104 2101-------------->

ชฟ.56.4      ครูวินัย สฟ.58.3-4 ครูวินัย สฟ.58.3      ครูวินัย

ศุกร

สฟก.57.1 ครูวินัย

<------3104 2101-----> <------3104 2101-----> <--------------------3104-2011-------------------->

สฟ.58.1-2  ครูวินัย สฟ.58.1  ครูวินัย สฟก.57.2                ครูวินัย

ชฟ.56.3      ครูวินัย สฟ.58.4     ครูวินัย

<-------------2104 2110--------------> <-------------3104 2101-------------->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการติดตั้งไฟฟา ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2006> <2104 2006>

ชฟ.57.3-4 ชฟ.57.1-2

<2104 2006>

ชฟ.57.4

<2104 2010>

ชฟ.57.1-2

พฤหัสบดี

<2104 2010>

ชฟ.57.2

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     36 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

ชฟ.57.1-2   ครูมนตรี ชฟ.57.2   ครูมนตรี ชฟ.56.3-4   ครูมนตรี

ชฟ.56.1-2   ครูมนตรี ชฟ.57.3-4   ครูมนตรี สฟ.57.2   ครูมนตรี

<----2104 2113-----> <----2104 2010-----> <----2104 2115----->

<----2104 2006-----> <---------------3111-2001------------>

ชฟ.57.2            ครูมนตรี ชฟ.57.1            ครูมนตรี

<----2104 2115-----> <----2104 2113-----> <----3100 0106----->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<-------------2104 2006--------------> <-------------2104 2006-------------->

ชฟ.57.3           ครูมนตรี ชฟ.57.1            ครูมนตรี

อังคาร

พุธ

ศุกร

สฟ.57.2   ครูมนตรี

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

ชฟ.57.4   ครูมนตรี                สต.57.1-2          ครูมนตรี            

<-------------2104 2006--------------> <-------------2104 2010-------------->



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการวงจรไฟฟากระแสสลับ ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2105> <2104 2002>

ชฟ.56.3-4 ชฟ.58.5

<2104 2105> <2104 2002>

ชฟ.56.1-2 ชฟ.58.3-4

พฤหัสบดี <2104 2002>

ชฟ.58.4

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     37 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

ชฟ.56.3         ครูปรียาพัศ                 สฟก.57.1-2    ครูปรียาพัศ              

<-------------2104 2105--------------> <-------------2104 2002-------------->

ชฟ.56.1        ครูปรียาพัศ ชฟ.58.3         ครูปรียาพัศ

<-------------2104 2105-------------->

ชฟ.56.4         ครูปรียาพัศ

<-------------2104 2105--------------> <-------------2104 2002-------------->

ชฟ.56.2         ครูปรียาพัศ ชฟ.58.5         ครูปรียาพัศ

<-------------2104 2105--------------> <-------------3104-2008------------->

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

ศุกร

ชฟ.58.4  ครูปรียาพัศ

<-------------3104-2008------------->

<-----2104 2002----->

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

<-------------3104-2008------------->

                สฟก.57.3-4     ครูปรียาพัศ                         สฟ.57.1-2     ครูปรียาพัศ              

<-------------3104-2008------------->

                สฟว.57.1,สฟ.57.3    ครูปรียาพัศ             



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 6

ตารางการใชหอง / หองปฏิบัติงาน หองปฎิบัติการวงจรไฟฟา ภาคเรียนที่ 2/2558

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 2010>

ชฟ.57.3-4

จํานวนคาบที่ใช : สัปดาห   =     33 คาบ/สัปดาห

….......……………………………รองฯ ฝายวิชาการ

(นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล)

  ชฟ.57.3         ครูเดือนเพ็ญ สฟก.57.3                 ครูเดือนเพ็ญ

<--------------------3104-2011-------------------->

สฟ.57.2                        ครูเดือนเพ็ญ

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

สฟก.57.2                        ครูเดือนเพ็ญ

<--------------------3104-2011--------------------> <--------------------3104-2011-------------------->

สฟ.57.3,สฟว.57.1            ครูเดือนเพ็ญ สฟ.57.1                 ครูเดือนเพ็ญ

<-----3104-2011----->

  สฟว.58.1         ครูเดือนเพ็ญ สฟก.57.4  ครูเดือนเพ็ญ สฟก.57.4  ครูเดือนเพ็ญ

<----------2104 2010------------> <--------------------3104-2011-------------------->

  ชฟ.57.4         ครูเดือนเพ็ญ

  สฟ.57.1-2         ครูเดือนเพ็ญ
อังคาร

พุธ

<----------3104-2009------------>

<----------3104 2404------------>

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<-------กิจกรรม------->
<-----3104-2011----->

ศุกร

<----------2104 2010------------>
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