โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800-0850

0850-0940

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2101-2110 งานเชื่อมซ่อมบารุง

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2101-2005 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 41-317

พ.ต.จานงค์ , จ.ท.ปัญญากร

พ.ต. จานงค์

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างซ่อมบารุงเครื่องจักรกล ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ
คาบ 9

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.ต.สัตยา

2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กรม นร.

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

ร.ต.นิรันดร์ , จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

ร.อ.นัฐพล

จ.ส.อ.ภานุภณ

จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

2101-2101 คณิตศาสตร์เครื่องกล 41-317

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

จ.ส.อ.ทัศยุ

ร.ต.หญิง มยุรี

2101-9001 เครื่องมือและอุปกรณ์ฯ 41-317

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสฯ 32-502

ร.อ.สุทธวิทย์

ร.ท.ชัยยันต์

คาบ 10

2101-9002 เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
พ.ต.หญิง อรวรรณ

พ.ต.หญิง อรวรรณ , จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต 32-304
ร.ต.หญิง มนธวัล

กิจกรรมชมรม

ร.ต.หญิง มนธวัล

2101-2003 ชิ้นส่วนเครื่องกล

2101-2004 งานซ่อมสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

จ.ส.ต.สุรศักดิ์

จ.ส.ต.สุรศักดิ์ , ส.ต.พิสณฑ์

ห้องสมุด

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

0800-0850

0850-0940

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2102-2009 โปรแกรม ซีเอ็นซี พื้นฐาน

พ.ต.หญิง อรวรรณ

พ.ต.หญิง อรวรรณ

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

2102-2001 เขียนแบบเครื่องกล 1

คาบ 9

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสฯ 32-502

กรม นร.

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

ร.ต.หญิง มยุรี

ร.ท.ชัยยันต์

ร.อ.อรุณ

จ.ส.อ.โยธิน

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-401
ร.อ. อานนท์

2101-2002 งานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล 41-317

ร.อ. อานนท์

พ.ต.ทะนง

กิจกรรมชมรม

ร.อ.สุทธวิทย์

2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด

2101-2002 งานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล 41-305

พ.ต.ทะนง , ส.ต.พิสณฑ์

ร.อ.สุทธวิทย์

2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
พ.ต.ทะนง , ร.ต.นิรันดร์

คาบ 10

1630-1720 1720-1810

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างเครื่องมือกล ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ

โครงการ
ร.ต.นิรันดร์

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

0800-0850

0850-0940

ศุกร์

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

2103-2010 กลศาตร์เครื่องกล

2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า2

ร.ต.ศุภกิจ

พ.อ.อ.ไพโรจน์ , จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-401

ร.อ. อานนท์

พุธ

พฤหัสบดี

คาบ 3

ห้องสมุด

ร.อ. อานนท์

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างเชื่อมโลหะ ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ
คาบ 9

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

กรม นร.

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

ร.อ.สนิท

พ.จ.อ.นิตธิ ร

2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

ส.อ.พีรพล,ส.อ.บอย

ร.ต.หญิง มยุรี

2103-2104 วัสดุช่างเชื่อม

2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม1

พ.ต.จานงค์

พ.อ.อ.ไพโรจน์,จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

คาบ 10

2103-2005 งานเชื่อมทังสเตนแก๊สคลุม1

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

ร.ต.ศุภกิจ,พ.อ.อ.ไพโรจน์

ร.ท.ชัยยันต์

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

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2105 - 2004 39-206 งานส่งกาลังรถยนต์

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-501

จ.ส.อ.สุเมฆ, น.ท.ธนูเทพ

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคปกติ
คาบ 9

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

2105 - 2005 39-317 งานไฟฟ้ารถยนต์

กรม นร.

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

จ.ส.อ.ปกรณ์

ร.ต.เกรียงไกร, จ.ส.อ.ปกรณ์

ร.อ.รัฐเทพ

จ.ท.กรกฤษ

2105 - 2004 39-206

2105 - 2005 39-317 งานไฟฟ้ารถยนต์

จ.ส.อ.สุเมฆ

ร.ต.เกรียงไกร, จ.ส.อ.ปกรณ์

โครงการ

2105 - 9003 39-307 งานตัวถังรถยนต์
จ.ส.อ.เมธัส

จ.ส.อ.สามารถ, จ.ส.อ.เมธัส

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

2105 - 9003 39-307 งานตัวถังรถยนต์

2105 - 2002 39-306

งานเครื่องยนต์ดีเซล

ร.ท.ชัยยันต์

จ.ส.อ.สามารถ, จ.ส.อ.เมธัส

พ.ต.วรพจน์

พ.ต.วรพจน์,ร.ต.ปฐมพัฒน์

2105 - 2002 39-309 งานเครื่องยนต์ดเี ซล
พ.ต.วรพจน์, ร.ต.ปฐมพัฒน์

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-304
ร.ต.หญิง มนธวัล

ร.ต.หญิง มนธวัล

คาบ 10

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

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

2105 - 2002 39-309 งานเครื่องยนต์ดเี ซล

ร.ท.ชัยยันต์

พ.ต.วรพจน์, ร.ต.ปฐมพัฒน์

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-304

ร.ต.หญิง มนธวัล

ร.ต.หญิง มนธวัล

จ.ส.อ.เมฆ
2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

ร.ต.หญิง มยุรี

1430-1520

1520-1610

คาบ 9

อาจารย์ทปี่ รึกษา

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

พ.ต.วรพจน์

ร.อ.รัฐเทพ

จ.ท.จิตติ

2105 - 9003 39-410 งานตัวถังรถยนต์
ร.อ.สุธรรม, จ.ส.อ.อนุชา

คาบ 10

1630-1720 1720-1810

กรม นร.

ร.ต.จีระศักดิ์, จ.ส.อ.สุเมฆ

ร.อ.สุธรรม

คาบ 8

2105 - 2002 39-309

2105 - 2004 39-206 งานส่งกาลังรถยนต์

ห้องสมุด

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคปกติ

2105 - 2005 39-317

2105 - 2005 39-317 งานไฟฟ้ารถยนต์

จ.ส.อ.ปกรณ์

จ.ส.อ.ปกรณ์. พ.จ.อ.พิพฒ
ั น์พล
2105 - 2004 39-206 งานส่งกาลังรถยนต์
ร.ต.จีระศักดิ์, จ.ส.อ.สุเมฆ

2105 - 9003 39-307 งานตัวถังรถยนต์

2105 - 2005 39-317 งานไฟฟ้ารถยนต์

ร.อ.สุธรรม, จ.ส.อ.อนุชา

จ.ส.อ.ปกรณ์, พ.จ.อ.พิพฒ
ั น์พล

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800-0850

0850-0940

29-315

คาบ 3

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2106 - 2102 อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และวงจร
พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

ร.ท.กนก

คาบ 5

1230-1320 1320-1410

1430-1520

1520-1610

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

ร.ท.ชัยยันต์

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

ส.ท.ธนาคาร

ห้องสมุด

ร.ท.ธีระพงษ์

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

กิจกรรมชมรม

จ.ส.อ.สมภพ

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-401

ร.อ. อานนท์

29-103 2106 - 2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ร.อ. อานนท์
29-102 2106-9001 เทคนิคการจัดการพลังงาน

ส.อ.กรกช

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ท.ปรีชา

ร.ท.ธีระพงษ์

คาบ 10

1630-1720 1720-1810

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

ร.ท.ธีระพงษ์

29-107 2106 - 2007 เครื่องทาความเย็น

คาบ 9

กรม นร.

29-108 2106 - 2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

29-107 2106 - 2007 เครื่องทาความเย็น

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

คาบ 8

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

ร.ต.สุรพงษ์ พ.อ.อ.ธีรภัทร

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

คาบ 7

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-501

29-212 2106 - 2003 วงจรไฟฟ้า 2
ร.ต.สุรพงษ์

คาบ 6

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างไฟฟ้ากาลัง ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ

ส.อ.กรกช

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

29-413 2107-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

29-307 2107-2010 เครื่องส่งวิทยุ
น.ต.ภูษติ

น.ต.ภูษติ

พ.ท.ประสพชัย

29-303 2107-2102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
พ.ท.ประสพชัย

พ.ท.ประสพชัย

จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ์

ร.ท.กนก

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

ร.ท.ชัยยันต์

ร.ต.หญิง มยุรี

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

29-307 2107-2114 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ

ร.อ.ชายแดน

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.อ.ชายแดน
กรม นร.

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

ร.ต.ชาตรี

จ.ท.ทรงพล

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต 32-304

ร.ต.หญิง มนธวัล

29-213 2107-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ร.ท.กนก

คาบ 7

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคปกติ

ห้องสมุด

ร.ต.หญิง มนธวัล

29-313 2107-9001 ซิลสกีนและวงจรพิมพ์
ร.อ.สิริโชติ

ร.อ.สิริโชติ

พ.ท.ประสพชัย

29-206 2107-2008 เครื่องเสียง
พ.อ.อ.ธีรยุทธ

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

ร.อ.สิริโชติ

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

ร.ต.หญิง มนธวัล

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

29-212 2107-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ร.ท.กนก

ร.ท.กนก

คาบ 9

อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

กรม นร.

2000 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

ร.ต.ชาตรี

ส.ท.ประดิษฐ์

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

29-307 2107-2114 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ

ร.ท.ชัยยันต์

ร.อ.ชายแดน

29-308 2107-2010 เครื่องวิทยุ
น.ต.ภูษติ

29-413 2107-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

29-313 2107-9001 ซิลสกีนและวงจรพิมพ์
ร.อ.สิริโชติ

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

น.ต.ภูษติ

พ.ท.ประสพชัย

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

ร.ต.หญิง มยุรี

29-303 2107-2102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
พ.ท.ประสพชัย

คาบ 10

1630-1720 1720-1810

29- 206 2107-2008 เครื่องเสีบง
พ.อ.อ.ธีรยุทธ

ร.อ.สิริโชติ

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

ห้องสมุด

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-304

ร.ต.หญิง มนธวัล

คาบ 5

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคปกติ

พ.ท.ประสพชัย

น.ต.ภูษติ

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 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสฯ 32-502

ร.ต.หญิง มยุรี

ร.ท.ชัยยันต์

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคปกติ

29-303 2107-2102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
พ.ท.ประสพชัย

พ.ท.ประสพชัย

คาบ 9

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

น.ต.ภูษติ

29-313 2107-9001 ซิลสกนและวงจรพิมพ์

กรม นร.

2001 - 0104 กรม นร. วิชาทหาร 3

ร.อ.สิริโชติ

ร.ต.ชาตรี

ส.ท.สุธา

ร.อ.สิริโชติ

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

29-308 2107-2010 เครื่องวิทยุ
น.ต.ภูษติ

น.ต.ภูษติ

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-304

ร.ต.หญิง มนธวัล

29-206 2107-2008 เครื่องเสียง

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

ร.ท.กนก

29-413 2107-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

ร.อ.สิริโชติ

29-212 2107-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสับ

ห้องสมุด

ร.ต.หญิง มนธวัล

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

ร.ท.กนก

ร.ท.ธีระพงษ์

29-307 2107-2114 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ

ร.อ.ชายแดน

คาบ 10

ร.อ.ชายแดน

กิจกรรมชมรม

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

พุธ

0800-0850

0850-0940

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-401

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

2101-2101 คณิตศาสตร์เครื่องกล 41-306

ร.อ. อานนท์

ร.อ. อานนท์

ห้องสมุด

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

จ.ส.อ.ทัศยุ

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-403

2101-9001 เครื่องมือและอุปกรณ์ 41-317

ร.ท. มนตรี

ร.อ.สุทธวิทย์

2101-2110 งานเชื่อมซ่อมบารุง
พ.ต.จานงค์

พ.ต.จานงค์,ส.ท.จีรวัฒน์

2101-2004 งานซ่อมสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

จ.ส.ต.สุรศักดิ์

จ.ส.ต.สุรศักดิ์

2101-9002 เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล

2101-2005 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 41-317

ร.ต.นิรันดร์

จ.ส.ต.สัตยา

2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ต.หญิง มยุรี

2101-2003 ชิ้นส่วนเครื่องกล

พฤหัสบดี

ศุกร์

คาบ 3

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างซ่อมบารุ่งเครื่องจักรกล ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ

ฝึกวิชาทหาร รด.

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9

น.ต.กิตติสขุ

น.ต.กิตติสขุ

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

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2101-2002 งานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล 41-305

2102-2010

ร.อ.สุทธวิทย์, จ.ส.อ.สาธิต

พ.ต.ทะนง

ร.อ.สุทธวิทย์
2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด

อังคาร

พุธ

คาบ 3

2102-2001 เขียนแบบเครื่องกล 1

พ.ต.ทะนง

พ.ต.หญิง อรวรรณ

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-403

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

ร.ท. มนตรี

ร.ต.หญิง มยุรี

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-304
ร.ต.หญิง มนธวัล

ร.ต.หญิง มนธวัล

5ส/ค้นคว้าอิสระ

พ.ต.ทะนง
2102-2009 โปรแกรม ซีเอ็นซี พื้นฐาน

จ.ส.อ.ทรงศักดิ์

จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ , พ.ต.หญิง อรวรรณ
ฝึกวิชาทหาร รด.

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ท.อัคเดช

2102-2010

พ.ต.ทะนง , ร.ต.นิรันดร์

พ.ต.ทะนง

คาบ 9

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9

พ.ต.หญิง อรวรรณ

2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างเครื่องมือกล ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ

ร.ท.อัคเดช

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

2103-2104 วัสดุช่างเชื่อม

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

ร.ต.หญิง มยุรี

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410
ห้องสมุด

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-401

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างเชื่อมโลหะ ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ
คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.อ. อานนท์

ร.อ. อานนท์

2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม1

2103-2010 กลศาสตร์เครื่องกล

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9

พ.อ.อ.ไพโรจน์,จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

ร.ท.ชนน์ชนก ร.ท.ชนน์ชนก

2103-2005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1

2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น

กิจกรรมชมรม

จ.ส.อ.วรา,จ.ส.ต.รภัสสิทธิ์

จ.ส.อ.วรา,ส.อ.พีรพล

2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า2

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

จ.ส.อ.วรา,ส.อ.บอย

ร.ท.ชัยยันต์

2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น
จ.ส.อ.วรา,ส.อ.พีรพล

ฝึกวิชาทหาร รด.

โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
ตารางสอนภาคต้น

ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.

จันทร์

อังคาร

0800-0850

0850-0940

2105 - 2004 39-308

2105 - 2005 39-317

ร.ต.จีระศักดิ์

จ.ส.อ.ปกรณ์

คาบ 4

1000-1050

1050-1140

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ต.เกรียงไกร, จ.ส.อ.ปกรณ์
2105 - 2004 39-206 งานส่งกาลังรถยนต์

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9

ร.ต.จีระศักดิ์, จ.ท.กมลเทพ

จ.ส.อ.เมธัส จ.ส.อ.สามารถ, จ.ส.อ.เมธัส
2105 - 9003 39-307 งานตัวถังรถยนต์
จ.ส.อ.สามารถ, จ.ส.อ.เมธัส

พฤหัสบดี

คาบ 5

2105 - 2005 39-317 งานไฟฟ้ารถยนต์

2105 - 9003 39-307 งานตัวถังรถยนต์

พุธ

ศุกร์

คาบ 3

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 20 นาที

เวลา

พัก 50 นาที

ช่างยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคสมทบ

จ.ส.อ.ไพฑูรย์

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-401

ร.อ. อานนท์

ร.อ. อานนท์

2105 - 2002 39-309 งานเครื่องยนต์ดเี ซล

2105 - 2002 39-309

โครงการ

พ.ต.วรพจน์, ร.ต.ปฐมพัฒน์

ร.ต.ปฐมพัฒน์

จ.ส.อ.เมธัส

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-403

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-501

ร.ท. มนตรี

พ.อ.ท.หญิง บุญญาพร

ฝึกวิชาทหาร รด.

จ.ส.อ.ไพฑูรย์

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

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

คาบ 7

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

2105 - 9003 39-307 งานตัวถังรถยนต์
จ.ส.อ.สุขพงศ์, จ.ส.อ.เมธัส

จ.ส.อ.สุขพงศ์
2105 - 2002 39-309 งานเครื่องยนต์ดเี ซล
ร.ต.ปฐมพัฒน์

โครงการ

ร.ต.หญิง มนธวัล

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

ร.ต.หญิง มนธวัล

2105 - 2002 39-309 งานเครื่องยนต์ดเี ซล
พ.ต.วรพจน์, ร.ต.ปฐมพัฒน์

ร.ต.หญิง มยุรี

2105 - 2004 39-206 งานส่งกาลังรถยนต์
จ.ส.อ.สุเมฆ

จ.ส.อ.สุเมฆ, พ.อ.อ.อนันตพล

2105 - 2004 39-206 งานส่งกาลังรถยนต์

2105 - 2005 39-317 งานไฟฟ้ารถยนต์

จ.ส.อ.สุเมฆ, พ.อ.อ.อนันตพล

จ.ส.อ.ปกรณ์. พ.จ.อ.พิพฒ
ั น์พล

2105 - 2005 งานไฟฟ้ารถยนต (39-317)

จ.ส.อ.ปกรณ์จ.ส.อ.ปกรณ์, พ.จ.อ.พิพฒ
ั น์พล

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสฯ 32-403

ร.ท. มนตรี

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.เมธัส

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-304

พ.ต.วรพจน์, ร.ต.ปฐมพัฒน์

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคสมทบ

ฝึกวิชาทหาร รด.

2001 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9
จ.ส.อ.จินตนะ

จ.ส.อ.จินตนะ

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

คาบ 5

1230-1320 1320-1410

ส.อ.กรกช

ร.ท.ธีระพงษ์

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

ร.ท.ชัยยันต์

ร.ต.หญิง มยุรี

ร.ท.ธีระพงษ์

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

จ.ส.อ.อิศเรศวร์

29-212 2106 - 2003 วงจรไฟฟ้า 2

1430-1520

1520-1610

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-401

5ส/ค้นคว้าอิสระ
ร.อ. อานนท์

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

พ.จ.อ.หญิงสุภาพร

พ.ท.ประสพชัย

29-107 2106 - 2007 เครื่องทาความเย็น
ส.อ.กรกช

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์
29-107 2106 - 2007 เครื่องทาความเย็น

ร.ต.สุรพงษ์ จ.ส.อ.อิศเรศวร์

ร.อ. อานนท์

คาบ 8

29-315 2106 - 2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

29-103 2106 - 2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ร.อ. อานนท์

คาบ 7

29-108 2106 - 2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

29-102 2106-9001 เทคนิคการจัดการพลังงาน

ร.ต.สุรพงษ์

คาบ 6

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างไฟฟ้ากาลัง ชั้นปีที่ 2 ภาคสมทบ

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์

ส.อ.กรกช

ฝึกวิชาทหาร รด.

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9

จ.ส.อ.วิโรจน์

จ.ส.อ.วิโรจน์

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

29-303 2107-2102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
พ.ท.ประสพชัย

พ.ท.ประสพชัย

พ.อ.ท.ธนรัตน์

คาบ 5

1230-1320 1320-1410

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสฯ 32-502

ร.ต.หญิง มยุรี

ร.ท.ชัยยันต์

ร.ต.หญิง มนธวัล

ร.อ.สิริโชติ

ร.อ.ชายแดน

29-307 2107-2010 เครื่องส่งวิทยุ
น.ต.ภูษติ

น.ต.ภูษติ พ.อ.อ.ธีรยุทธ

คาบ 8

1430-1520

1520-1610
ห้องสมุด

ร.อ.ชายแดน

ร.อ.ชายแดน
29-212 2107-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสับ

ร.ท.กนก

ร.ท.กนก

ร.ต.สุรพงษ์

29-206 2107-2008 เครื่องเสียง
ร.อ.ชายแดน

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ร.ต.หญิง มนธวัล
29-307 2107-2114 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ

29-313 2107-9001 ซิลสกีนและวงจรพิมพ์
ร.อ.สิริโชติ

คาบ 7

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ 32-304

29-413 2107-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

คาบ 6

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคสมทบ

ร.อ.ชายแดน
ฝึกวิชาทหาร รด.

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9
จ.ส.อ.นรินทร์

จ.ส.อ.นรินทร์

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

คาบ 5

คาบ 6

1230-1320 1320-1410

29 -313 2107-9001 ซิลสกินและวงจรพิมพ์
ร.อ.สิริโชติ

ร.อ.สิริโชติ

ร.ท.กนก

คาบ 8

1430-1520

1520-1610

29-206 2107-2008 เครื่องเสียง

น.ต.ภูษติ

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

พ.อ.อ.ธีรยุทธ

29-212 2107-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ร.ท.กนก

คาบ 7

ร.ท.ธีระพงษ์

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์

2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 32-502

ร.ต.หญิง มยุรี

ร.ท.ชัยยันต์

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 32-401
ร.อ. อานนท์

ร.อ. อานนท์

พ.ท.ประสพชัย

น.ต.ภูษติ

จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ์

ร.อ.ชายแดน
29-307 2107-2010 เครื่องส่งวิทยุ

ห้องสมุด

29-303 2107-2102 เขียนแบบอิเล้กทรอนิกส์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
พ.ท.ประสพชัย

29-307 2107-2114 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ

ร.อ.บันลือศักดิ์

น.ต.ภูษติ

จ.ส.อ.ณรงฤทธิ์

ฝึกวิชาทหาร รด.

คาบ 9

คาบ 10

1630-1720 1720-1810
อาจารย์ที่ปรึกษา

ร.อ.สิริโชติ

2000 - 1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 32-602

29-413 2107-2011 เครื่องรับโทรทัศน์

พัก 20 นาที

คาบ 2

พัก 20 นาที

วัน

คาบ 1

พัก 50 นาที

เวลา

พัก 20 นาที

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคสมทบ

2000 - 0110 กรม นร. วิชาทหาร 9

จ.ส.อ.อรรคเดช

จ.ส.อ.อรรคเดช

กิจกรรมชมรม

