ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 4
รายวิชาภาคเรียนที่ 6 (ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2)
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อเพื่อรับมอบหมายงาน

ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน

ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

วิชาเรียนร่วม

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จำนวน/คน

2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด(ปวช.1)

อ.ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ
อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

2
3
ไม่ลงทะเบียน

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง(ปวช.1)

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

1

2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

อ.ทนงรักษ์ วิทยากูล

3

2105-2121 หุ่นยนต์เบื้องต้น
2105-2124 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษา
ความปลอดภัย
2105-2126 ระบบเคเบิลทีวี

อ.สัญญา แนวทะวิช
อ.คมสัน ขำเมือง

ไม่ลงทะเบียน
ไม่ลงทะเบียน

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

ไม่ลงทะเบียน

เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชอ.)

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

ไม่ลงทะเบียน

2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2104-2109 การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า
2104-2110 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์
อ.บุญมั่น วงศ์ศรีสวัสดิ์
อ.วนัญญา บุญประเสริฐ

ไม่ลงทะเบียน
2
2

เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชฟ.)

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

1

2102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
2102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชก.)

อ.ไพโรจน์ ธาราดล
อ.สุบิน รอดดี
อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง

ไม่ลงทะเบียน
ไม่ลงทะเบียน
1

2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
2101-2102 งานจักรยานยนต์

อ.วรายุทธ บางทราย
อ.ธณานุพล ดีศรีคร
อ.ธณานุพล ดีศรีคร

5
3
1

2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

อ.ประดิษฐ์ จำปาเงิน

ไม่ลงทะเบียน

เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชย.)

อ.ธณานุพล ดีศรีคร

ไม่ลงทะเบียน

2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

ไม่ลงทะเบียน
ข้อมูลวันที่ 3 มี.ค.63

รายชื่อนักเรียนทีล่ งทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน รอบเรียนที่ 4
รายวิชาภาคเรียนที่ 6 เรียนวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 (5 วันเรียน)
1.วิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. เช้า
2

ปวช.3/- ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
57-11-63023

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายต่อนนท์ จันทร์นามวงค์

หมายเหตุ
รับงาน อ.ชีวะรัตน์

57-31-63033

นายธรรมการ กล่าภู่

รับงาน อ.ชีวะรัตน์

รหัสนักเรียน
58-31-64712

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายจักรินทร์ ทวีรมั ย์

หมายเหตุ
รับงาน อ.ทนงรักษ์

2.วิชา 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด 1
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.
2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65611

นายเข้มข้น บุษบงค์

รับงาน อ.ทนงรักษ์

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404

นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

รับงาน อ.ทนงรักษ์

3.วิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง(หลักสูตร62)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.1/16 ชย. เช้า

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายกาญจน์ มาศศรี

หมายเหตุ
รับงาน อ.ทนงรักษ์

รหัสนักเรียน
58-31-64712

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายจักรินทร์ ทวีรมั ย์

หมายเหตุ
รับงาน อ.ทนงรักษ์

รหัสนักเรียน
62-11-68161

4.วิชา 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชย. บ่าย.
2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65611

นายเข้มข้น บุษบงค์

รับงาน อ.ทนงรักษ์

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64404

นายชัยพิพฒ
ั น์ ชัยลึก

รับงาน อ.ทนงรักษ์

รหัสนักเรียน
57-13-62878

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

หมายเหตุ
รับงาน อ.บุญมั่น

60-13-66302

นายสถาพร กัลปา

รับงาน อ.บุญมั่น

รหัสนักเรียน
57-13-62878

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอุกฤษฏ์ ฉ่าฉิม

หมายเหตุ
รับงาน อ.วนัญญา

60-13-66302

นายสถาพร กัลปา

รับงาน อ.วนัญญา

5.วิชา 2104-2109 การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

6.วิชา 2104-2110 อิเล็กทรอนิกส์กาลังเบือ้ งต้น
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชฟ. เช้า
2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

7.วิชา เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชฟ.)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้า

รหัสนักเรียน
ชือ่ -สกุลนักเรียน
60-13-66302 นายสถาพร กัลปา

หมายเหตุ
สอบกับ อ.สุมาลี

8.วิชา เสริม ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ชก.)
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.3/- ชก. เช้า

รหัสนักเรียน
59-12-65499

9.วิชา 2101-2008 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ลาดับ
ระดับชั้น
รหัสนักเรียน

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายปุณณวิช ประทุมตา

หมายเหตุ
สอบกับ อ.พิเชษฐ

หมายเหตุ
รับงาน อ.วรายุทธ

1

ปวช.3/6 ชย. เช้า

60-11-66417

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอนุชา โพธิ์ทอง

2

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66487

นายสุรเดช พรมจิตต์

รับงาน อ.วรายุทธ

3

ปวช.3/8 ชย. เช้า

60-11-66488

นายนันทวัฒน์ คงโสภา

รับงาน อ.วรายุทธ

4

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66606

นายธนดล สุวรรณวารี

รับงาน อ.วรายุทธ

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66586

นายอัครเดช สุขสาราญ

รับงาน อ.วรายุทธ

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธณานุพล

10.วิชา 2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
ลาดับ
ระดับชัน้
รหัสนักเรียน
1

ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

62-31-67183

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

2

ปวช.3/7 ชย. เช้า

60-11-66431

นายฐากูร มากสาคร

รับงาน อ.ธณานุพล

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

60-31-66519

นายเกรียงไกร อ้นเจริญ

รับงาน อ.ธณานุพล

รหัสนักเรียน
62-31-67183

ชื่อ-สกุลนักเรียน
นายอดุลยฤทธิ์ ถนอมศิลป์

หมายเหตุ
รับงาน อ.ธณานุพล

11.วิชา 2101-2102 งานจักรยานยนต์
ลาดับ
ระดับชั้น
1 ปวช.2/31 ชย. บ่าย.

ข้อมูลวันที่ 3 มี.ค.63

