โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800-0850

0850-0940

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-111)

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

พ.อ.ท.ธนรัตน์

พ.อ.ท.ธนรัตน์ จ.ส.อ.ณรงฤทธิ์

1430-1520

1520-1610
2000 - 0102

จ.ส.อ.วรา
2100 - 1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-307)

ส.ท.กิตติศกั ดิ์

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-501

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

น.ส.อริสา
2100 - 1005 41-311 งานฝีกฝีมอื
จ.ส.อ.สาธิต, จ.ส.อ.ญาณสิทธิ์

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

จ.ส.อ.โยธิน
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ต.ศุภกิจ,จ.ส.อ.วรา
2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ (32-603)

ส.ท.กิตติศกั ดิ์, ส.ต.สิริวัฒน์

ร.อ.หญิง มณฑา

2100-1009 29-312 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
น.ต.ยุทธศักดิ์

คาบ 9

กรม นร. วิชาทหาร 1

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

จ.ส.อ.ชารี,จ.ส.อ.สุนทร

2100 - 1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-219)

คาบ 8

ร.อ.นัฐพล

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-215)
จ.ส.อ.ชารี

คาบ 7

กรม นร.

พ.อ.อ.พรพล , จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

พ.อ.อ.พรพล

คาบ 5

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

น.ต.ยุทธศักดิ์

ร.ต.สุรพงษ์
ห้องสมุด

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

0800-0850

0850-0940

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-310)

ศึกษาค้นคว้า/5ส

กรม นร.

ส.อ.กมลรัตน์, ส.ท.กิตติศกั ดิ์

ส.ท.กิตติศกั ดิ์

ร.อ.อรุณ

2100-1008 39-209 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (29-209)

ส.อ.กมลรัตน์
29-312
น.ต.ยุทธศักดิ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส.อ.กมลรัตน์, จ.ส.อ.ทัศยุ

ร.อ.หญิง มณฑา

ร.ต.สุรพงษ์

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

กรม นร. วิชาทหาร 1
พ.จ.อ.นิตธิ ร
อาจารย์ทปี่ รึกษา

พ.อ.อ.พรพล , จ.ส.อ.ทรงศักดิ์
ศึกษาค้นคว้า/5ส

พ.ต.ธีรพงษ์, ส.อ.กมลรัตน์

ส.อ.กมลรัตน์

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ 32-603

2100-1009 29-312 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
น.ต.ยุทธศักดิ์

1520-1610

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-310)

ร.ต.ศุภกิจ,ส.ท.จีรวัฒน์

2100 - 1001 41-305

1430-1520

2000 - 0102

พ.อ.อ.พรพล

2100-1007 งานเชื่อมและโละแผ่นเบื้องต้น
ร.ต.ศุภกิจ

คาบ 8

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-111)

จ.ส.อ.สุขพงศ์,จ.ส.อ.ธนวัฒน์

จ.ส.อ.สุขพงศ์

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

2100 - 1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ 29-219

พ.อ.อ.ธีรภัทร

พ.อ.อ.ธีรภัทร จ.ส.อ.สมภพ

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-602

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

ร.ต.หญิง มยุรี

น.ส.อริสา

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800-0850

0850-0940

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

จ.ส.อ.ญาณสิทธิ์

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-111 )
พ.ต.หญิง อรวรรณ , ส.อ.นันทวิทย์

2100-1009 29-312 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
น.ต.ยุทธศักดิ์

2100-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-317)
ส.อ.กมลรัตน์

ส.อ.กมลรัตน์, ร.อ.สุทวิทย์

1520-1610

ห้องสมุด

1630-1720

1720-1810

อาจารย์ทปี่ รึกษา

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

ร.อ.หญิง มณฑา

น.ส.อริสา

2100-1008 39-215 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
จ.ส.อ.สุขพงศ์,จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล

2100 - 1002 29-303 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

ศึกษาค้นคว้า/5ส

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

ร.ต.สุรพงษ์

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

คาบ 10

กรม นร. วิชาทหาร 1

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (32-603)

จ.ส.อ.สุขพงศ์

คาบ 9

จ.ท.กรกฤษ

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

น.ต.ปรีดี

1430-1520

ร.อ.สนิท
2100-1005 งานฝึกฝีมอื (41-308)

น.ต.ปรีดี

คาบ 8

2000 - 0102

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-501)

ส.อ.นันทวิทย์

คาบ 7

กรม นร.

ส.อ.พีรพล,ส.อ.บอย

ส.อ.บอย

คาบ 5

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

ร.ต.สุรพงษ์

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

0800-0850

0850-0940

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-501)

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

กรม นร.

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

น.ส.อริสา

ร.อ.รัฐเทพ

2100 1005 งานฝึกฝีมอื (41-309)

อังคาร

พุธ

คาบ 3

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610
2000 - 0102

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 4 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

กรม นร. วิชาทหาร 1
จ.ท.จิตติ

ห้องสมุด

อาจารย์ทปี่ รึกษา

พ.ต.ธีรพงษ์, จ.ส.ต.สัตยา
29-213
น.ต.ยุทธศักดิ์

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น (29-312)

น.ต.ยุทธศักดิ์

ร.ท.กนก

พ.อ.อ.ไพโรจน์

2100-1006 41-111 งานเครื่องกลเบื้องต้น
พ.อ.อ.พรพล

พ.อ.ท.ธนรัตน์

2100-1008 39-209 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

พ.อ.อ.พรพล , จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

2100 - 1002 29-219 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

พ.อ.ท.ธนรัตน์ ร.ท.ธีระพงษ์

ร.ต.ศุภกิจ,พ.อ.อ.ไพโรจน์

จ.ส.อ.ชารี
2100-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-317)

ส.ท.กิตติศกั ดิ์

ส.ท.กิตติศกั ดิ์, ส.อ.กมลรัตน์

จ.ส.อ.ชารี,ร.ท.พิพฒ
ั น์พงษ์
2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ 32-603

ร.อ.หญิง มณฑา

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

0800-0850

0850-0940

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-311)

กรม นร.

จ.ส.อ.ญาณสิทธิ์

ร.ท.ปรีชา

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-111)

2100-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-305)
จ.ส.อ.สาธิต
2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ส.อ.พีรพล
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-501

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

คาบ 8

1430-1520

1520-1610
2000 - 0102

จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล,ร.อ.อุดมศักดิ์

จ.ส.ต.พิศิทฐพล
2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ 32-603

น.ส.อริสา

ร.อ.หญิง มณฑา

2100 - 1002 29-219 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

ศึกษาค้นคว้า/5ส

2100 - 1005 41-311 งานฝึกฝีมือ

พ.อ.ท.ธนรัตน์ ร.อ.บันลือศักดิ์

ร.อ.บันลือศักดิ์

จ.ส.อ.ญาณสิทธิ,์ ส.ท.กิตติศกั ดิ์

พ.อ.ท.ธนรัตน์

1630-1720

1720-1810

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.สุรสิทธิ,์ ส.อ.กรกช

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-215)

ร.ต.ศุภกิจ,ส.อ.พีรพล

คาบ 10

ส.ท.ธนาคาร

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์
ห้องสมุด

คาบ 9

กรม นร. วิชาทหาร 1

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-212)

พ.อ.อ.พรพล , จ.ส.ต.สุรศักดิ์

พ.อ.อ.พรพล

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 5 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800-0850

0850-0940

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ (32-603)

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

ห้องสมุด

1430-1520

1520-1610
2000 - 0102

ร.ต.ชาตรี

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น ( 41-112)
พ.ต.หญิง อรรวรรณ ,ส.อ.นันทวิทย์
2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-215)
จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล,ร.อ.อุดมศักดิ์

จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล

2100 - 1002 29-219 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

ส.อ.กรกช น.ต.ภูษติ

ส.อ.กรกช

คาบ 8

กรม นร.

ร.อ.หญิง มณฑา

ส.อ.นันทวิทย์

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
คาบ 10

1630-1720

1720-1810

กรม นร. วิชาทหาร 1
จ.ท.ทรงพล

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ส.อ.พีรพล, ส.อ.บอย

ส.อ.บอย

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-213)
น.ต.ปรีดี

คาบ 9

น.ต.ปรีดี

พ.อ.อ.ธีรภัทร

2100 - 1001 41-307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-501

ส.ท.กิตติศกั ดิ์

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

2100-1005 งานฝึกฝีมอื (41-310)

น.ส.อริสา

จ.ส.อ.ทัศยุ

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

0800-0850

0850-0940

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100-1005 งานฝึกฝีมอื (41-309)

ศึกษาค้นคว้า/5ส

กรม นร.

จ.ส.อ.ทัศยุ

ส.ต.สิริวัฒน์

จ.ส.อ.ภาณุภณ

2100 - 1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-303)

ส.อ.กรกชฯ
29-312

ส.อ.กรกชฯ จ.ส.อ.สุรสิทธิฯ์

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น (29-212)

น.ต.ปรีดี

น.ต.ปรีดี

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

คาบ 8

1430-1520

1520-1610
2000 - 0102

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-112)
พ.อ.อ.พรพล , ส.อ.นัททวิทย์

2100-1008 39-209 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

2100 - 1005 41-309 งานฝึกฝีมอื

ศึกษาค้นคว้า/5ส

จ.ส.อ.สุขพงศ์

จ.ส.อ.สุขพงศ์,จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล

จ.ส.อ.ทัศยุ

จ.ส.อ.ทัศยุ

ส.อ.บอย

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ส.อ.บอย,จ.ท.ปัญญากร

1630-1720

1720-1810

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.อ.หญิง มณฑา

39-209

2100-1007

คาบ 10

กรม นร. วิชาทหาร 1

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (32-603)

ส.ท.กิตติศกั ดิ์, ร.อ.สุทธวิทย์

ส.อ.นัททวิทย์

คาบ 9

ส.ท.ประดิษฐ์

2100 - 1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-307)

ส.ท.กิตติศกั ดิ์

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 7 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-501

น.ส.อริสา

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

0800-0850

0850-0940

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-213)
จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

กรม นร.

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ จ.ส.อ.อิศเรศวร์

ร.ต.ศุภกิจ

ส.อ.กมลรัตน์

คาบ 8

1430-1520

1520-1610
2001 - 0102

ส.อ.กมลรัตน์, ส.ต.ภาณุ

น.ส.อริสา

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

กรม นร. วิชาทหาร 1

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.สุขพงศ์, จ.ส.อ.ธนวัฒน์

จ.ส.อ.สุขพงศ์
2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

คาบ 9

ส.ท.สุธา

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-209)

ร.ต.ศุภกิจ,จ.ส.อ.วรา

2100-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-306)

คาบ 7

จ.ส.อ.ภาณุภณ

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 8 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

2100-1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-219)

จ.ส.อ.ณรงฤทธิ์

จ.ส.อ.ณรงฤทธิ์ พ.อ.ท.ธนรัตน์

2100 - 1005 41-311 งานฝึกฝีมอื

ศึกษาค้นคว้า/5ส

จ.ส.อ.สาธิต, ส.ต.ภาณุ

จ.ส.อ.สาธิต

41-111

2100-1006 41-111 งานเครื่องกลเบื้องต้น

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ 32-603

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-602)

ส.อ.นันทวิทย์

ส.อ.นันทวิทย์

ร.อ.หญิง มณฑา

ร.ต.หญิง มยุรี

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

0800-0850

0850-0940

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-501)

น.ส.อริสา

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

ร.อ.หญิง มณฑา

ส.อ.กมลรัตน์

1430-1520

1520-1610

น.ต.ปรีดี

2100 - 1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-303)

ร.ต.สุรพงษ์

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
พ.ต.จานงค์

คาบ 8

น.ต.ยุทธศักดิ์

น.ต.ยุทธศักดิ์

2100 - 1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-305)

พ.ต.จานงค์,พ.อ.อ.ไพโรจน์

คาบ 7

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-312)

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ (32-603)

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

จ.ส.อ.ชารี,จ.ส.อ.ธนวัฒน์

2100 - 1005 41-310 งานฝึกฝีมอื

ศึกษาค้นคว้า/5ส

จ.ส.อ.ญาณสิทธิ,์ ส.ต.สิริวัฒน์

จ.ส.อ.ญาณสิทธิ์

41-112

2100-1006 41-112 งานเครื่องกลเบื้องต้น

พ.ต.หญิงอรวรรณ

พ.ต.หญิง อรวรรณ , พ.อ.อ.พรพล

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7

พ.ต.จุฑารัตน์ พ.ต.จุฑารัตน์
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ต.สุรพงษ์ ร.ท.ธีระพงษ์

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-209)
จ.ส.อ.ชารี

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 9 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ

ฝึกวิชาทหาร รด.

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

0800-0850

0850-0940

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-209)

41-112

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ร.ต.ศุภกิจ,จ.ท.ปัญญากร
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-501)

จ.ส.อ.ทัศยุ, ส.ต.สิริวัฒน์

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

2100-1006 41-112

ห้องสมุด

2100 - 1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-305)

ร.ต.สุรพงษ์ จ.ส.อ.สมภพ

ส.อ.นันทวิทย์

ร.ต.ศุภกิจ

คาบ 7

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-311)

2100 - 1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-303)

ร.ต.สุรพงษ์

2100-1007

จ.ส.อ.ชารี,จ.ส.อ.สุนทร

จ.ส.อ.ชารี

อังคาร

พุธ

คาบ 3

จ.ส.อ.สาธิต

งานเครื่องกลเบื้องต้น

จ.ส.ต.สุรศักดิ์ , ส.อ.นันทวิทย์

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ 32-603

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

ร.อ.หญิง มณฑา

น.ส.อริสา

จ.ส.อ.สาธิต, ส.ต.ภาณุ
2100-1009 29-213 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
น.ต.ปรีดี

น.ต.ปรีดี

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

ฝึกวิชาทหาร รด.

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 10 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ
คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7
น.ต.ทวีวัฒน์

น.ต.ทวีวัฒน์

อาจารย์ทปี่ รึกษา

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

0800-0850

0850-0940

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-215)

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-111)

จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล,ร.อ.อุดมศักดิ์

จ.ส.ต.พิศทิ ฐพล

พ.อ.อ.พรพล

พ.อ.อ.พรพล , จ.ส.ต.สุรศักดิ์

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-310)

อังคาร

พุธ

คาบ 3

ห้องสมุด

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 11 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ
คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7

จ.ส.อ.อานันท์

จ.ส.อ.อานันท์

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.สาธิต, ส.ต.ภาณุ
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-501)

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-308)

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

จ.ส.ต.สัตยา

2100 - 1001 41-307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส.ท.กิตติศกั ดิ์

ส.ท.กิตติศกั ดิ์, จ.ส.ต.สัตยา
2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

พ.ต.จานงค์

พ.ต.จานงค์,จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

2100 - 1002 29-303 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

พ.อ.ท.ธนรัตน์

กิจกรรมชมรม
2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน 32-301

พ.อ.ท.ธนรัตน์ ร.อ.บันลือศักดิ์

น.ส.อริสา
ฝึกวิชาทหาร รด.

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800-0850

0850-0940

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (32-603)

น.ส.อริสา

ร.อ.หญิง มณฑา

ร.ต.นิรันดร์

น.ส.อริสา

จ.ส.อ.ทัศยุ

29-316
จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

2100-1009 29-213 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

ร.ท.กนก

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7

พ.จ.อ.วรวุฒิ

พ.จ.อ.วรวุฒิ

อาจารย์ทปี่ รึกษา

กิจกรรมชมรม
ห้องสมุด

2100 - 1001 41-305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส.อ.กมลรัตน์

คาบ 9

พ.ต.ทะนง , ร.ต.นิรันดร์

2100-1005 งานฝึกฝีมอื (41-309)

พ.อ.ท.ธนรัตน์ พ.อ.อ.ธีรภัทร

1520-1610

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-112)

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

พ.อ.ท.ธนรัตน์

1430-1520

จ.ส.อ.ชารี,จ.ส.อ.สุนทร

จ.ส.อ.ชารี

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

2100 - 1002 29-303 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

คาบ 8

2100-1008 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (39-209)

จ.ส.อ.วรา,ส.ท.จีรวัฒน์

จ.ส.อ.วรา

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 12 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ

ส.อ.กมลรัตน์, ร.อ.สุทธวิทย์
ฝึกวิชาทหาร รด.

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

0800-0850

0850-0940

น.ต.ยุทธศักดิ์

พฤหัสบดี

ศุกร์

1000-1050

1050-1140

น.ต.ปรีดี

2100 - 1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-219)

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 (32-501)

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

จ.ส.อ.ชารี

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

จ.ส.อ.ชารี,ร.ท.พิพัฒน์พงษ์

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7
จ.ส.อ.อิทธิพงษ์

กิจกรรมชมรม

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ส.อ.พีรพล

1720-1810

ส.อ.กมลรัตน์, จ.ส.ต.สัตยา

ส.อ.กมลรัตน์

ห้องสมุด

1630-1720

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.ทัศยุ

2100-1008 39-215

1520-1610

คาบ 10

2100 - 1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-305)

น.ส.อริสา

39-215

1430-1520

คาบ 9

จ.ส.อ.อิทธิพงษ์

2100-1005 งานฝึกฝีมอื (41-309)

ร.อ.หญิง มณฑา

คาบ 8

พ.ต.หญิง อรรวรรณ ,ส.อ.นันทวิทย์

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ 32-603

คาบ 7

2100-1006 งานเครื่องกลเบื้องต้น (41-111)
ส.อ.นันทวิทย์

พ.อ.ท.ธนรัตน์, จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์

พ.อ.ท.ธนรัตน์

พุธ

คาบ 4

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-312)
น.ต.ยุทธศักดิ์

อังคาร

คาบ 3

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 13 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ

พ.ต.จานงค์,ส.อ.พีรพล

ฝึกวิชาทหาร รด.

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

0800-0850

0850-0940

ศุกร์

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2100-1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ (29-219)

จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ ร.ต.สุรพงษ์

จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์

2100-1007

ส.อ.กมลรัตน์

พ.ต.จานงค์, ส.อ.พีรพล

พ.ต.จานงค์

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

2100-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-307)

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ (32-603)

ร.อ.หญิง มณฑา

ส.อ.กมลรัตน์, ส.ท.กิตติศักดิ์

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-213)
น.ต.ปรีดี

น.ต.ปรีดี

ห้องสมุด

จ.ส.อ.ญาณสิทธิ์
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 32-301

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-501

41-111

2100-1006 41-111 งานเครื่องกลเบื้องต้น

น.ส.อริสา

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

พ.อ.อ.พรพล

พ.อ.อ.พรพล , จ.ส.ต.สุรศักดิ์

39-209

2100-1008 39-209 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

จ.ส.ต.พิศิทฐพล

จ.ส.ต.พิศิทฐพล,จ.ส.อ.สุขพงศ์

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7
จ.ส.อ.ธีรธราเทพ

จ.ส.อ.ธีรธราเทพ

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

2101-1008 งานฝึกฝีมือ (41-311)

พุธ

พฤหัสบดี

คาบ 3

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 14 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ

ฝึกวิชาทหาร รด.

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

0800-0850

0850-0940

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2100 - 1005 งานฝึกฝีมอื (41-308)

ศึกษาค้นคว้า/5ส

จ.ส.ต.สัตยา

จ.ส.ต.สัตยา

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320

1320-1410

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2100-1007 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
พ.ต.จานงค์,ส.อ.บอย

ส.อ.บอย

2100-1009 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (29-312)

2000 - 1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (32-603)

2000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน (32-301)

น.ต.ปรีดี

ร.อ.หญิง มณฑา

น.ส.อริสา

น.ต.ปรีดี

น.ต.ยุทธศักดิ์

2100 - 1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (41-307)
ส.ท.กิตติศกั ดิ์

ส.ท.กิตติศกั ดิ์, ส.ต.สิริวัฒน์

2100 - 1002 29-303 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

พ.อ.ท.ธนรัตน์

พ.อ.ท.ธนรัตน์ จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

2100-1008 39-215 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

41-112

2100-1006 41-112 งานเครื่องกลเบื้องต้น

จ.ส.อ.ชารี

จ.ส.อ.ชารี,ร.ท.พิพฒ
ั น์พงษ์

ร.ต.นิรันดร์

ร.ต.นิรันดร์ , ส.อ.นันทวิทย์

ศึกษาค้นคว้า/5ส

จ.ส.ต.สัตยา, ส.ท.กิตติศกั ดิ์

จ.ส.ต.สัตยา

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720

1720-1810

2000 - 0108 กรม นร. วิชาทหาร 7

จ.ส.อ.จักรกฤษ จ.ส.อ.จักรกฤษ
อาจารย์ทปี่ รึกษา

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน 1 32-501

39-215

2100 - 1005 41-308 งานฝึกฝีมอื

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ตอนเรียนที่ 15 ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ

ฝึกวิชาทหาร รด.

กิจกรรมชมรม

