ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 3
รายวิชาภาคเรียนที่ 4 (ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2)
เรียนวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
เวลา

08.30
09.15

09.15
10.00

10.00
10.45
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11.00
11.45

11.45
12.30

12.30
13.15

13.15
13.30

13.30
14.15

14.15
15.00

15.00
15.45

คาบ

1

2

3

พัก

4

5

6

พัก

7

8

9

บูรณาการวิชา

1

2100-1009 งานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (16คน)
อ.สุวิทย์ (ท1ป2) ห้อง ก.6

บูรณาการวิชา
พัก

2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล (9คน)
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(8คน)

อ.วรายุทธ (ท3) ห้อง ย.1

พัก

ชรลLogo2 การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ 2 (19คน)
ชรล 9234 โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก(1คน)
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ (3คน)

อ.สัญญา (ท1ป2) ห้อง 2305
หมายเหตุ วิชาใดมีตารางเรียนซ้ำซ้อน ติดต่อฝ่ายวิชาการ ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ.63

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 3
รายวิชาภาคเรียนที่ 4 (ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2)
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อเพื่อรับมอบหมายงาน

ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน
ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

รหัสวิชา - ชื่อวิชา
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2105-2008 เครื่องเสียง
2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ
2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
2105-2112 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2105-2114 โทรศัพท์
2104-2007 เครื่องทำความเย็น
2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2105 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2102-2010 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
2102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล
2102-2007 กรรมวิธีการผลิต
2102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
2101-9003 การขับขี่รถจักรยานยนต์
2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จำนวน/คน

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล
1
อ.สุวิชาติ ดลประสิทธิ์
2
อ.จเด็จ นพเกตุ
6
อ.นวรัฐ สุขสมบุญ
ไม่ลงทะเบียน
อ.นวรัฐ สุขสมบุญ
ไม่ลงทะเบียน
อ.คมสัน ขำเมือง
ไม่ลงทะเบียน
อ.สัญญา แนวทะวิช
ไม่ลงทะเบียน
อ.นวรัฐ สุขสมบุญ
ไม่ลงทะเบียน
อ.โกมล จันทร์หัสดี
3
อ.วนัญญา บุญประเสริฐ
10
อ.วนัญญา บุญประเสริฐ
1
อ.โกมล จันทร์หัสดี
3
อ.พิษณุ อ่อนศรี
2
อ.พิษณุ อ่อนศรี
3
อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง
ไม่ลงทะเบียน
อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง
ไม่ลงทะเบียน
อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง
ไม่ลงทะเบียน
อ.ไพบูลย์ ไก่จันทร์
3
อ.พลากร ยังคัง
4
อ.พิษณุ อ่อนศรี
2
วิชาการ ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ.63

รายชื่อนักเรียนทีล่ งทะเบียนเรียนซา้ ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 3
รายวิชาภาคเรียนที่ 4 เรียนวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบือ้ งต้น ***เปิ ดเรียน เวลา 08.30-10.45 น. อ.สุวิทย์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/17 ชย. เช้า
2

ปวช.2/17 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-11-67308 นายรุจิรธรรม ศรีเจริญ
61-11-67302 นายศุภกิจ โนวฤทธิ์

3

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67309 นายสหรัฐ เจ๊ะสะและ

4

ปวช.2/17 ชย. เช้า

61-11-67301 นายปณชัย สิงห์มยุ้

5

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ

6

ปวช.2/19 ชย. เช้า

61-11-67351 นายณัฐวุฒิ ชัยไทยสงค์

7

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

60-31-66450 นายภานุเดช ทะเลิงรัมย์

8

ปวช.3/- ชย. เช้า

57-11-63023 นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

9

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

10

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

11

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

12

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

13

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง

14

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

15

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี
59-31-65658 นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

16

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

หมายเหตุ

2.วิชา 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.วรายุทธ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67256 นายนครินทร์ ปิ่ นมอญ

2

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67338 นายอภิวฒ
ั น์ พิลาสุข

3

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66609 นายเกษมพัฒน์ แซ่หลู

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

7

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

62-31-67176 นายปองคุณ จั่นเจิมทอง
59-31-65658 นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

9

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404 นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

หมายเหตุ

3.วิชา 2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์ ***เปิ ดเรียน เวลา 11.00-13.15 น. อ.วรายุทธ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
61-31-67281 นายธุวานันท์ แฉ่งละมัยกุล

2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

57-31-63033 นายธรรมการ กล่าภู่

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

4

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66412 นายศราวิน เถื่อนสันเทียะ

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66586 นายอัครเดช สุขสาราญ

7

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66458 นายอานันย์ เหล่าวานิชย์

8

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66459 นายอนันตชัย อินดี

หมายเหตุ

4.วิชา ชรลLogo2 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/6 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66460 นายเอกภพ กองแก้ว

3

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431 นายฐากูร มากสาคร

4

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66432 นายอดิศร แสงนาค

5

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66456 นายชัยวัฒน์ บุตรโพธิ์ศรี

6

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66442 นายทรรศนพร ขาวาที

7

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66434 นายรัตนชาติ ลามณี

8

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66454 นายชุติภาส ธรณี

9

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66474 นายธรรพ์ณธร บุญแจะ

10

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66465 นายสิทธิกร ถาวรผล

11

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66485 นายศตวรรษ บุญจง

12

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66486 นายสหรัฐ หาญชนะ

13

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66473 นายณัฐพงษ์ สาพิโต

14

ปวช.3/8 ชย. เช้า

15

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66487 นายสุรเดช พรมจิตต์
60-11-66468 นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

16

ปวช.3/8 ชย. เช้า

17

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

18

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66586 นายอัครเดช สุขสาราญ

19

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที

หมายเหตุ

5.ชรล 9234 โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
57-11-63023 นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

หมายเหตุ

6.วิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ***เปิ ดเรียน เวลา 13.30-15.45 น. อ.สัญญา
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/8 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
60-11-66468 นายพัฒนศักดิ์ พวงมาลา

2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488 นายนันทวัฒน์ คงโสภา

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

หมายเหตุ

7.วิชา 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
58-31-64428 นายนนธวัช ศรียงั คบุตร

หมายเหตุ
รับงาน อ.ทนงรักษ์

8.วิชา 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า
2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
58-12-64304 นายนิธิพงศ์ ก้งวัตร

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุวิชาติ

60-11-66473 นายณัฐพงษ์ สาพิโต

รับงาน อ.สุวิชาติ

9.วิชา 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า
2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67256 นายนครินทร์ ปิ่ นมอญ
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66609 นายเกษมพัฒน์ แซ่หลู

รับงาน อ.จเด็จ

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รับงาน อ.จเด็จ

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66429 นายณัฐพงศ์ พรมที
59-31-65658 นายอภิสิทธิ์ เทพอาสน์

6

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606 นายธนดล สุวรรณวารี

รับงาน อ.จเด็จ

หมายเหตุ
รับงาน อ.จเด็จ
รับงาน อ.จเด็จ

รับงาน อ.จเด็จ

10.วิชา 2104-2007 เครื่องทาความเย็น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

หมายเหตุ
รับงาน อ.โกมล

2

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66312 นายณัฐพงษ์ น้อยพะวงษ์

รับงาน อ.โกมล

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

รับงาน อ.โกมล

11.วิชา 2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/33 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-33-67411 นายวชิรวิทย์ นิลยี่ปนุ่

หมายเหตุ
รับงาน อ.วนัญญา

2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

รับงาน อ.วนัญญา

3

ปวช.3/3 ชฟ. เช้า

60-13-66312 นายณัฐพงษ์ น้อยพะวงษ์

รับงาน อ.วนัญญา

4

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

58-33-64158 นายมาโนช บุตรา

รับงาน อ.วนัญญา

5

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม

รับงาน อ.วนัญญา

6

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65460 นายพีรวิชญ์ กระจก

รับงาน อ.วนัญญา

7

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66320 นายพิชยั ยุทธ ต๊ะนา

รับงาน อ.วนัญญา

8

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66530 นายวรเมธ คาสอ

รับงาน อ.วนัญญา

9

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66527 น.ส.นภาพร เครือวัน

รับงาน อ.วนัญญา

10

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

60-33-66521 นายวสิณ โภชน์พนั ธ์

รับงาน อ.วนัญญา

12.วิชา 2104-2105 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

หมายเหตุ
รับงาน อ.วนัญญา

13.วิชา 2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

3

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66301 นายธิติ เกษมสุทธิ์

หมายเหตุ
รับงาน อ.โกมล

60-33-66315 นายธีรวัฒน์ ดวงแย้ม
62-33-67179 นายณัฐสิทธิ์ ยิว้ ภู่

รับงาน อ.โกมล
รับงาน อ.โกมล

14.วิชา 2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/4 ชก. เช้า
2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-12-66358 นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิษณุ

60-12-66347 น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

รับงาน อ.พิษณุ

15.วิชา 2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
59-12-65499 นายปุณณวิช ประทุมตา

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิษณุ

2

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66358 นายสุทธิพงษ์ แสงกันภัย

รับงาน อ.พิษณุ

3

ปวช.3/4 ชก. เช้า

60-12-66347 น.ส.วัชรีกร วิฬาสถิตย์

รับงาน อ.พิษณุ

16.วิชา 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/16 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
61-11-67256 นายนครินทร์ ปิ่ นมอญ

หมายเหตุ
รับงาน อ.ไพบูลย์

2

ปวช.2/18 ชย. เช้า

61-11-67325 นายอนุชา โทเสริฐ

รับงาน อ.ไพบูลย์

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

รับงาน อ.ไพบูลย์

17.วิชา 2101-9003 การขับขี่รถจักรยานยนต์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/6 ชย. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-11-66403 นายธนพัฒน์ เพชรสว่าง

หมายเหตุ
รับงาน อ.พลากร

2

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66409 นายภานุพงษ์ บุตรใส

รับงาน อ.พลากร

3

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66408 นายณัฏฐากร นาคภักดี

รับงาน อ.พลากร

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66592 นายกฤษฎา พินิจสุรยิ ะ

รับงาน อ.พลากร

18.วิชา 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า
2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65619 นายนราธิป เปาโรหิตย์

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิษณุ

59-31-65639 นายธนรัชต์ ทวีสขุ

รับงาน อ.พิษณุ
ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ.63

