
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

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(ป.20)                    

พฤหัสบดี

จํานวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม สฟก.57.1-4 เครื่องเย็น 16 โครงการ สฟก.57.1-4 เครื่องเย็น 4

สฟว.57.1 เครื่องเย็น 4 สฟว.57.1 เครื่องเย็น

สฟ.57.1-3 เครื่องเย็น 12 สฟ.57.1-3 เครื่องเย็น

คณิตศาสตรไฟฟา สฟ.57.3 เครื่องเย็น 3 งานซอมเครื่องใชไฟฟา ชฟ.57.4 เครื่องเย็น 3

สฟว.57.1 เครื่องเย็น

รวม 42

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

 สฟก.57.1-4,สฟว.57.1,,สฟ.57.1-3 (ป.141) 

สฟ.57.1           (ป.18)        หองเครื่องเย็น

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

สฟก.57.2       (ป.20)      หองเครื่องเย็น

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

ชฟ.57.1   (ป.24)   หองเครื่องเย็น

สฟ.57.2         (ป.21)         หองเครื่องเย็น

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

3104-2301

3104-2009

รหัส รายวิชา รหัส

3104-6001

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

อังคาร

พุธ

ศุกร

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

<-------กิจกรรม------->พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

สฟก.57.3       (ป.19)        หองเครื่องเย็น

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

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

  สฟ.57.3,สฟว.57.1 (ท.30)  

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

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

สฟว.57.1        (ป.14)      หองเครื่องเย็น

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

สฟ.57.3   (ป.16) 

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

สฟ.57.3   (ป.16) 

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

สฟก.57.1        (ป.20)           หองเครื่องเย็น

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

สฟก.57.4       (ป.13)          หองเครื่องเย็น

2104 2111

ชื่อรายวิชา

(ท.30)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายพีรพงค  มีแกว วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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>

สฟ.58.2

พฤหัสบดี

<3104 2003>

สฟ.58.1

จํานวนชั่วโมง 38 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เครื่องกลไฟฟา 1 สฟ.58.1-2 เครื่องกล 2 เครื่องกลไฟฟา 3 สฟก.57.3 เครื่องกล 4

สฟ.58.3-4 เครื่องกล 2 สฟก.57.4 เครื่องกล 4

สฟ.58.1 เครื่องกล 3 สฟ.57.1 เครื่องกล 4

สฟ.58.2 เครื่องกล 3 สฟ.57.2 เครื่องกล 4

เครื่องกลไฟฟา 3 สฟก.57.1 เครื่องกล 4 สฟ.57.3 เครื่องกล 4

สฟก.57.2 เครื่องกล 4

รวม 38

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

  สฟ.58.1-2  (ท.34)   สฟ.58.1   (ป.14)   

<------3104-2104------->

สฟก.57.2   (ป.20) 

<---------------------3104-2104--------------------->

สฟ.57.3          (ป.16)       หองเครื่องกล

<---------------------3104-2104--------------------->

สฟ.57.1         (ป.18)         หองเครื่องกล

<------3104-2104------->

สฟก.57.2   (ป.20) 

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

  สฟ.58.2   (ป.20) 

<---------------------3104-2104--------------------->

สฟก.57.3          (ป.19)       หองเครื่องกล

<---------------------3104-2104--------------------->

สฟ.57.2           (ป.21)        หองเครื่องกล

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

<---------------------3104-2104--------------------->

สฟก.57.4           (ป.13)       หองเครื่องกล

<---------------------3104-2104--------------------->

สฟก.57.1           (ป.20)      หองเครื่องกล

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

  สฟ.58.3-4 (ท.45) 

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

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

3104 2003 3104-2104

3104-2104



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายอานันท  ธัญญานนทวุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

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 (ท.45) 

<3104 2206>

สฟ.58.1 (ป.14) 

<2104 2119>

ชฟ.56.3-4

พฤหัสบดี <2104 2119>

ชฟ.56.4

<2104 2119>

ชฟ.56.1-2

จํานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

หุนยนตเบื้องตน ชฟ.56.1-4 คอมฯไฟฟาฯ 2 ซอมบํารุงระบบไฟฟา สฟก.57.1-4 คอมฯไฟฟาฯ 4

ชฟ.56.1 คอมฯไฟฟาฯ 3 สฟว.58.1 คอมฯไฟฟาฯ 2

ชฟ.56.2 คอมฯไฟฟาฯ 3 สฟ.57.1-4 คอมฯไฟฟาฯ 9

ชฟ.56.3 คอมฯไฟฟาฯ 3 สฟว.58.1 คอมฯไฟฟาฯ 3

ชฟ.56.4 คอมฯไฟฟาฯ 3 เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร สฟ.57.2 คอมฯไฟฟาฯ 4

โครงการ ชฟ.56.1-4 คอมฯไฟฟาฯ 4

รวม 40

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

รหัส

2104 2119

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

ชฟ.56.2   (ป.19)  หองคอมฯไฟฟาฯ

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

ชฟ.56.1     (ป.21)  หองคอมฯไฟฟาฯ

ชื่อรายวิชารหัส

2104 8501

3104 2206

3104-2005

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

สฟ.58.3  (ป.25)  หองคอมฯไฟฟาฯ

อังคาร

พุธ

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

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

ชฟ.56.3 (ป.17)   หองคอมฯไฟฟาฯ

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

สฟ.57.2      (ป.21)     หองคอมฯไฟฟาฯ

รายวิชา

สฟ.58.1-2   (ท.34) 

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

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

ชฟ.56.4  (ป.15) 
<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

สฟ.58.1   (ป.14) 

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

ชฟ.56.1-4    (ป.72)     หองคอมฯไฟฟาฯ

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

สฟว.58.1   (ท.14) 

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

สฟว.58.1 (ป.14) หองคอมฯไฟฟาฯ

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

สฟ.58.2  (ป.20)   หองคอมฯไฟฟาฯ

(ท.32)

(ท.40)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายมงคล  ผลพุด วุฒิ ปทส.ไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานปกครอง

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

จํานวนชั่วโมง 32 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน ชฟ.56.1-4 นิวเมติกสฯ 2 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส สฟก.57.1 นิวเมติกสฯ 4

ชฟ.56.1 นิวเมติกสฯ 3 สฟก.57.2 นิวเมติกสฯ 4

ชฟ.56.3 นิวเมติกสฯ 3 สฟก.57.3 นิวเมติกสฯ 4

สฟก.57.4 นิวเมติกสฯ 4

สฟ.57.3,สฟว.57.1 นิวเมติกสฯ 4

ไมโครคอนโทรลเลอร สฟก.57.3 นิวเมติกสฯ 4

รวม 32

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

2100 1009 3100-0106

3104-2011

รหัส รายวิชา รหัส

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

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

สฟก.57.4       (ป.13)         หอง นิวแมติกส

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

สฟก.57.3       (ป.19)       หอง นิวแมติกส

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

สฟ.57.1   (ป.18) 

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

สฟ.57.2       (ป.21)         หองเครื่องเย็น2

สฟก.57.1       (ป.20)       หอง นิวแมติกส

ชื่อรายวิชา

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

ชฟ.56.3   (ป.17)   หองนิวเมติกสฯ

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

ชฟ.56.1    (ป.21)   หองนิวเมติกสฯ

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

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

สฟว.57.1,สฟ.57.3   (ป.30)  หอง นิวแมติกส

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

สฟ.57.1   (ป.18) 

(ท.32)

(ท.40)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายสุทธิ  ชวงชัย วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 35 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา ชฟ.56.1-4 PLC 2 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สฟ.58.1-4 PLC 4

ชฟ.56.1 PLC 3 สฟว.58.1 PLC 2

ชฟ.56.2 PLC 3 สฟ.58.1-4 PLC 12

ชฟ.56.3 PLC 3 สฟว.58.1 PLC 3

ชฟ.56.4 PLC 3

รวม 35

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

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

  สฟ.58.3-4   (ท.45) 

<-------------2104 2109-------------->

  ชฟ.56.3     (ป.17)     หอง PLC  

  สฟ.58.1    (ป.14)     หอง PLC  

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

  สฟ.58.1-2   (ท.34) 

<-------------2104 2109-------------->

  ชฟ.56.1    (ป.21)      หอง PLC  

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

  สฟว.58.1   (ป.14)       หอง PLC  

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

  สฟ.58.2   (ป.20)       หอง PLC  

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

  สฟ.58.3   (ป.25) 

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

  สฟว.58.1   (ท.14)   

รหัส ชื่อรายวิชา

3104 2006

รหัส รายวิชา

2104 2109

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

  สฟ.58.4   (ป.20)    หอง PLC  

<-------------2104 2109-------------->

  ชฟ.56.2   (ป.19)        หอง PLC  

<-------------2104 2109-------------->

  ชฟ.56.4    (ป.15)      หอง PLC  

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

(ท.40)

(ท.32)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายวุฒิชัย  ขมพลกรัง วุฒิ  ค.อ.ม.ไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานแนะแนวฯ

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

จํานวนชั่วโมง 34 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

วงจรไฟฟากระแสตรง ชฟ.58.1-2 วงจร DC 1 การควบคุมมอเตอรไฟฟา ชฟ.57.1-2 วงจร DC 2

ชฟ.58.1 วงจร DC 3 ชฟ.57.3-4 วงจร DC 2

ชฟ.58.2 วงจร DC 3 ชฟ.57.1 วงจร DC 3

คณิตศาสตรไฟฟา สฟก.57.1-4 วงจร DC 6 ชฟ.57.2 วงจร DC 3

งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา ชบ.56.1-2 วงจร DC 2 ชฟ.57.3 วงจร DC 3

การควบคุมเครื่องกลไฟฟา สมค.58.1-2 วงจร DC 3 ชฟ.57.4 วงจร DC 3

รวม 34

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

ชื่อรายวิชา

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

ชฟ.57.4  (ป.19)  หองวงจร DC

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

ชฟ.57.3 (ป.19)  หองวงจร DC

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

สฟก.57.1-2  (ท.40)  หองวงจร DC

<-------------3117 2113-------------->

สมค.58.1   (ป.25)   หองวงจร DC

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

สฟก.57.3-4    (ท.32)  หองวงจร DC

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

ชฟ.58.2 (ป.24)

ชฟ.57.1   (ป.24) 

3117 2113

3104-2009

2111 2108

2104 2002 2104 2009

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

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

ชฟ.57.3-4  (ท.38)

รหัส รายวิชา รหัส

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

ชฟ.58.1   (ป.23) 

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

ชฟ.57.2   (ป.22)   หองวงจร DC

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

ชฟ.57.1-2    (ท.46) 

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

<-----2111 2108----->

ชบ.56.1-2 (ท.36)

(ท.47)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายวชิระ  วิงวอน วุฒิ  ปทส.เทคนิคกําลังไฟฟา สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 37 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

งานซอมเครื่องใชไฟฟา ชฟ.57.1-4 ซอมบํารุงฯ 2 เครื่องปรับอากาศ ชฟ.56.1-4 ซอมบํารุงฯ 2

ชฟ.57.2 ซอมบํารุงฯ 3 ชฟ.56.1 ซอมบํารุงฯ 6

ชฟ.57.3 ซอมบํารุงฯ 3 ชฟ.56.2 ซอมบํารุงฯ 6

ชฟ.57.4 ซอมบํารุงฯ 3 ชฟ.56.3 ซอมบํารุงฯ 6

ชฟ.56.4 ซอมบํารุงฯ 6

รวม 37

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

ชฟ.56.4 (ป.15) หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.56.3  (ป.17)  หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.56.3  (ป.17)

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

ชฟ.56.4 (ป.15)  หองซอมบํารุงไฟฟา

ชฟ.57.3 (ป.19)  หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.56.2  (ป.19)  หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.56.2  (ป.19)  หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.57.4  (ป.19)  หองซอมบํารุงไฟฟา

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2111 2104 2106

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

ชฟ.56.1 (ป.21)  หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.56.1  (ป.21)   หองซอมบํารุงไฟฟา

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

ชฟ.57.2   (ป.22)

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

(ท.40) (ท.46)

(ท.38)

(ท.32)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นางสาวพัชรินทร  เฉลยไกร วุฒิ  ค.อ.ม.ไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานวัดและประเมินผล

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

พฤหัสบดี <2104 2107> <2104 2107>

ชฟ.57.1-2 ชฟ.57.2

<3104 2401> <2104 2107>

สฟว.58.1 ชฟ.57.3-4

จํานวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เครื่องกลไฟฟา 1 สฟว.58.1 เซนเซอร 5 ดิจิตอลเบื้องตน ชฟ.57.1-4 เซนเซอร 2

สฟ.58.3 เซนเซอร 3 ชฟ.57.1-4 เซนเซอร 12

สฟ.58.4 เซนเซอร 3 กฏและมาตรฐานทางไฟฟา ชฟ.58.3-4 เซนเซอร 2

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สฟว.58.1 เซนเซอร 5 ฝกงาน สฟก.58.1-4 เซนเซอร 4

รวม 36

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

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

สฟว.58.1   (ท.14)

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

สฟว.58.1   (ป.14)

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

สฟ.58.3   (ป.25)   หองเซนเซอร

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

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

3104 2003 2104 2107

3104 2401 3104 8001

2104 2101

ชฟ.58.3-4   (ท.47)

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

ชฟ.57.3   (ป.19)

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

สฟค.58.1-4  (ป.75)  สถานประกอบการ

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

สฟ.58.4  (ป.20)    หองเซนเซอร

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

ชฟ.57.4  (ป.19)    หองเซนเซอร

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

ชฟ.57.1 (ป.14)    หองเซนเซอร

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

ชฟ.57.2   (ป.22)

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

สฟว.58.1   (ท.14)

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

สฟว.58.1  (ป.14)

(ท.46)

(ท.38)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นางปรียพัศ  พูลจันทร วุฒิ  ค.อ.ม.ไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  หัวหนางานสวัสดิการฯ

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

จํานวนชั่วโมง 37 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

วงจรไฟฟากระแสตรง ชฟ.58.3-5 วงจร AC 2 การสงและจายไฟฟา สฟว.57.1 วงจร AC 3

ชฟ.58.3 วงจร AC 3 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ชฟ.56.1-4 วงจร AC 2

ชฟ.58.4 วงจร AC 3 ชฟ.56.1 วงจร AC 3

ชฟ.58.5 วงจร AC 3 ชฟ.56.2 วงจร AC 3

การสงและจายไฟฟา สฟก.57.1-4 วงจร AC 6 ชฟ.56.3 วงจร AC 3

สฟ.57.1-3 วงจร AC 3 ชฟ.56.4 วงจร AC 3

รวม 37

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

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

ก.57.1-2  (ท.40)  หองวงจร AC              

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

ชฟ.56.4 (ป.15)  หองวงจร AC

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

ชฟ.58.4 (ป.24)

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

ชฟ.56.3 (ป.17)  หองวงจร AC

 ก.57.3-4  (ท.32)  หองวงจร AC              

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

ฟ.57.1-2 (ท.39) หองวงจร AC              

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

ชฟ.56.1  (ป.21)   หองวงจร AC

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

ชฟ.58.3    (ป.23)  หองวงจร AC

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

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

ชฟ.56.2  (ป.19)  หองวงจร AC

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

ชฟ.58.5 (ป.20)  หองวงจร AC

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

สฟว.57.1,สฟ.57.3     (ท.30)      

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

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2002 3104-2008

2104 2105

3104-2008

(ท.32) (ท.20)

(ท.40) (ท.47)

(ท.24)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นางเกษร  ชมชื่น วุฒิ  วท.บ.ไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 35 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชฟ.58.1-5 ดิจิตอล 6 หมอแปลงไฟฟา ชฟ.57.1-4 ดิจิตอล 2

ชฟ.58.-1 ดิจิตอล 3 ชฟ.57.-1 ดิจิตอล 3

ชฟ.58.-2 ดิจิตอล 3 ชฟ.57.-2 ดิจิตอล 3

ชฟ.58.-3 ดิจิตอล 3 ชฟ.57.-3 ดิจิตอล 3

ชฟ.58.-4 ดิจิตอล 3 ชฟ.57.-4 ดิจิตอล 3

ชฟ.58.-5 ดิจิตอล 3

รวม 35

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

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

ชฟ.58.2   (ป.24)  หอง ดิจิตอล

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

ชฟ.58.3   (ป.23)  หอง ดิจิตอล

ชฟ.58.4  (ป.24)   หอง ดิจิตอล

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

ชฟ.57.1  (ป.24)

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

ชฟ.57.4 (ป.19)  หอง ดิจิตอล

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

ชฟ.57.3  (ป.19)  หอง ดิจิตอล

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

ชฟ.58.1-2  (ท.47)

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

ชฟ.58.3-4  (ท.47)

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

ชฟ.57.2   (ป.22)   หอง ดิจิตอล

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2008 2104 2104

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

ชฟ.58.5  (ท.20)

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

ชฟ.58.5  (ป.20)

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

ชฟ.58.1  (ป.23)  หอง ดิจิตอล

<-----2104 2008----->
(ท.46)

(ท.38)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายมนูภัณฑ  อยูยั่งยืน วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร สฟก.57.1-4 คอมฯไฟฟาฯ2 16 เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช สฟ.58.1-4 คอมฯไฟฟาฯ2 4

สฟ.57.1 คอมฯไฟฟาฯ2 4 สฟ.58.1-4 คอมฯไฟฟาฯ2 12

สฟ.57.3 คอมฯไฟฟาฯ2 4 โครงการ 1 สฟ.58.1-4 คอมฯไฟฟาฯ2 2

สฟว.57.1 คอมฯไฟฟาฯ2 สฟว.58.1 คอมฯไฟฟาฯ2

รวม 42

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

รหัส

3104-2005 3104 9003

ชื่อรายวิชา

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา
อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

3104 8502

รหัส รายวิชา

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

สฟ.58.2   (ป.20)

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

สฟ.58.4  (ป.20)  หองคอมฯไฟฟาฯ2

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

สฟ.58.1-4 , สฟว.58.1

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

สฟก.57.1   (ป.20)   หองคอมฯไฟฟาฯ2

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

สฟ.58.1-2   (ท.34)

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

สฟ.58.1  (ป.14)  หองคอมฯไฟฟาฯ2

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

สฟก.57.3   (ป.19)

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

สฟก.57.3   (ป.19)

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

สฟ.58.3 (ป.25) หองคอมฯไฟฟาฯ2

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

สฟว.57.1,สฟ.57.3    (ป.30)   หองคอมฯไฟฟาฯ2

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

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

สฟก.57.2    (ป.20)     หองคอมฯไฟฟาฯ2

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

สฟ.57.1    (ป.18)    หองคอมฯไฟฟาฯ2

สฟก.57.4      (ป.13)  หองคอมฯไฟฟาฯ2

(ท.93)

(ท.45) (ท.45)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายวินัย  จบเจนไพร วุฒิ  วศ.ม.วิศกรรมไฟฟา (สื่อสาร) สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 38 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน ชฟ.56.1-4 อิเล็กทรอนิกส 2 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 1 สฟ.58.1-4 อิเล็กทรอนิกส 4

ชฟ.56.1 อิเล็กทรอนิกส 3 สฟ.58.1-4 อิเล็กทรอนิกส 12

ชฟ.56.2 อิเล็กทรอนิกส 3 ไมโครคอนโทรลเลอร สฟก.57.1 อิเล็กทรอนิกส 4

ชฟ.56.3 อิเล็กทรอนิกส 3 สฟก.57.2 อิเล็กทรอนิกส 4

ชฟ.56.4 อิเล็กทรอนิกส 3

รวม 38

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

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

สฟก.57.1  (ป.20) 

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

ชฟ.56.1 (ป.21) หองอิเล็กทรอนิกส

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

ชฟ.56.2 (ป.19)  หองอิเล็กทรอนิกส

ชื่อรายวิชา

2104 2110 3104 2101

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

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

สฟ.58.1-2   (ท.34) 

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

สฟ.58.1    (ป.14) 

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

สฟก.57.2   (ป.20)      หองอิเล็กทรอนิกส

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

ชฟ.56.3   (ป.17)  หองอิเล็กทรอนิกส

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

สฟ.58.4  (ป.20)  หองอิเล็กทรอนิกส

รหัส รายวิชา รหัส

3104-2011

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

ชฟ.56.4  (ป.15)   หองอิเล็กทรอนิกส

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

สฟ.58.3-4    (ท.45) 

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

สฟ.58.3  (ป.25)  หองอิเล็กทรอนิกส

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

สฟ.58.2   (ป.20)  หองอิเล็กทรอนิกส

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

สฟก.57.1   (ป.20) 

(ท.32)

(ท.40)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายมนตรี คําหารพล วุฒิ  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟากําลัง สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการพลังงาน ชฟ.56.1-4 ติดตั้งฯ 4 การประมาณการติดตั้งไฟฟา ชฟ.57.1-2 ติดตั้งฯ 1

เครื่องกลไฟฟากระแสตรง ชฟ.57.1-4 ติดตั้งฯ 2 ชฟ.57.1-2 ติดตั้งฯ 6

ชฟ.57.1-4 ติดตั้งฯ 12 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส สฟ.57.2 นิวเมติกสฯ 4

การสองสวาง ชฟ.57.1-4 ติดตั้งฯ 4 ไฟฟาอุตสาหกรรม สต.57.1-2 ติดตั้งฯ 3

รวม 36

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

รหัส รายวิชา รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2115 2104 2010

2104 2006

3100-0106

3111-20012104 2113

อังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

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

ชฟ.57.3  (ป.19)    หองติดตั้งฯ

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

ชฟ.57.1  (ป.24)   หองติดตั้งฯ

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

ชฟ.57.4  (ป.19) 

ชฟ.57.1-2  (ท.46) ชฟ.57.2  (ป.22) 

<----2104 2115----->

ชฟ.56.3-4  (ท.32) 

.57.1-2  (ท.36)    หองติดตั้งฯ               

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

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

สฟ.57.2  (ป.21) 

<----2104 2113----->

<----2104 2115----->

ชฟ.56.1-2  (ท.40) 

<----2104 2113----->

ชฟ.57.3-4    (ท.38) 

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

สฟ.57.2  (ป.21) 

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

ชฟ.57.2  (ป.22)   หองติดตั้งฯ

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

ชฟ.57.1   (ป.24)   หองติดตั้งฯ

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

(ท.38) (ท.46)

(ท.46)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นายทักษพงศ ดํารงวรพิพัฒนวุฒิ  อส.บ. ไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  ครูประจําแผนก

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

จํานวนชั่วโมง 39 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องตน ชฟ.57.1-2 เครื่องวัดอุตฯ 1 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน ชฟ.56.3-4 นิวเมติกสฯ 6

ชฟ.57.3-4 เครื่องวัดอุตฯ 1 สนามแมเหล็กไฟฟา สฟก.57.1-2 เครื่องเย็นฯ 2

ชฟ.57.1-4 เครื่องวัดอุตฯ 12 สฟก.57.3-4 เครื่องเย็นฯ 2

เครื่องควบคุมกระบวนการ สฟว.57.1 เครื่องเย็นฯ 4 สฟ.57.1-2 เครื่องเย็นฯ 2

กฎและมาตรฐานทางไฟฟา ชฟ.58.1,2,5 เครื่องเย็นฯ 4 สฟ.57.3 เครื่องเย็นฯ 2

ซอมบํารุงระบบไฟฟา สฟ.58.4 เครื่องเย็นฯ 3 สฟว.57.1 เครื่องเย็นฯ

รวม 39

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

รหัส ชื่อรายวิชา

2104 2114 2104 1009

2104 2101

3104 2206

รหัส

3104-2402

3104-2106

รายวิชา

ศุกร

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

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

  ชฟ.57.1  (ป.24)   หองเครื่องวัดอุตฯ

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

สฟก.57.3-4  (ท.32) 

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

พุธ

  ชฟ.57.4 (ป.19) หองเครื่องวัดอุตฯ

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

สฟว.57.1      (ป.14)       หองเครื่องเย็น

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

<-------กิจกรรม------->

<---3104-2106--->

สฟก.57.1-2  (ท.40) 

  ชฟ.56.2 (ป.19)   หองนิวเมติกสฯ

  ชฟ.57.2  (ป.22)   หองเครื่องวัดอุตฯ

<----------2104 2114------------> <-----3104 2206----->

สฟ.57.1-2  (ท.40)

ชฟ.58.5  (ป.20) 

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

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

ชฟ.58.1-2   (ท.47)

อังคาร

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

  ชฟ.57.3 (ป.19)   หองเครื่องวัดอุตฯ

สฟว.57.1,สฟ.57.3 (ท.30)

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

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

  ชฟ.56.4  (ป.15)   หองนิวเมติกสฯ

สฟ.58.4  (ป.20) 

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

(ท.38)

(ท.46)



วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ แบบฟอรมหมายเลข 4

ตารางสอนรายบุคคลของ    นางสาวเดือนเพ็ญ งามดี วุฒิ ค.อ.บ. ไฟฟา สาขาวิชา ไฟฟากําลัง ภาคเรียนที่ 2/2558 ทําหนาที่  นักศึกษาฝกสอน

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

จํานวนชั่วโมง 33 ชั่วโมง/สัปดาห

ผูเรียน หอง ชั่วโมง ผูเรียน หอง ชั่วโมง

การประมาณการติดตั้งไฟฟา ชฟ.57.3-4 เครื่องเย็น2 1 ไมโครคอนโทรลเลอร สฟก.57.3 เครื่องเย็น2 4

ชฟ.57.3 เครื่องเย็น2 3 สฟก.57.4 เครื่องเย็น2 4

ชฟ.57.4 เครื่องเย็น2 3 สฟ.57.1 เครื่องเย็น2 4

คณิตศาสตรไฟฟา สฟ.57.1-2 เครื่องเย็น2 3 สฟ.57.3,สฟว.57.1 เครื่องเย็น2 4

เครื่องจักรกลอุปกรณอุตสาหกรรม   สฟว.58.1 เครื่องเย็น2 3

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส สฟก.57.2 เครื่องเย็น2 4

รวม 33

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

  (นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี)   (นายเฉลิมชนม  เวทสรากุล) (นายเรวัช ศรีแสงออน)

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

  ชฟ.57.3 (ป.19)  หองเครื่องวัดอุตฯ

3104-2009

  สฟว.58.1  (ป.14) หองเครื่องเย็น2

ชื่อรายวิชา

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

สฟก.57.4  (ป.13) สฟก.57.4 (ป.13) 

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

สฟก.57.3    (ป.19)     หองเครื่องเย็น2

สฟ.57.3,สฟว.57.1  (ป.30)    หองเครื่องเย็น2

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

สฟ.57.1    (ป.18)      หองเครื่องเย็น2

  สฟ.57.1-2  (ท.39)    หองเครื่องเย็น2

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

3104 2404

3100-0106

รหัส รายวิชา รหัส

2104 2010 3104-2011

จันทร

กิจ
กร

รม
หน

าเ
สา

ธง

พบ
คร

ูที่ป
รึก

ษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รอังคาร

พุธ

<-------กิจกรรม------->

ศุกร

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

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

  ชฟ.57.4  (ป.19)  หองเครื่องวัดอุตฯ

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

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

สฟก.57.2       (ป.20)        หองนิวเมติกสฯ

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

(ท.38)
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