วัน

ชั้ น
ปวส.1/21 ก.1

ชม.1
08.30-09.30

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
กฏหมายทัว่ ไป
นันทนาการเพื่อพัฒนาการคุณภาพชีวิต
เกี่ ยวกับอาชีพ
อ.ภาวนา 324
อ.จินตนา 335
กฏหมายทัว่ ไป
นันทนาการเพื่อพัฒนาการคุณภาพชีวิต
เกี่ ยวกับอาชีพ
อ.ภาวนา 324
อ.จินตนา 335

ชม.2
09.30-10.30

ทักษะภาษาไทยเพื่อาชีพ
อ.พนารัตน์ 525

ปวส.1/21 ก.2

ทักษะภาษาไทยเพื่อาชีพ
อ.พนารัตน์ 525

จันทร์
ปวส.1/22 ก.1

ปวส.1/22 ก.2 ม.6

Infographic Design

อ.ณรงค์ 336

อ.กัญญาภัค lab9

อ.กัญญาภัค lab9

กลศาสตร์ ของไหล

การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั

Infographic Design

อ.ณรงค์ 336

อ.กัญญาภัค lab9

อ.กัญญาภัค lab9

งานส่ งถ่ายกาลัง

นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์

อ.ไตรภพ

อ.พงษ์พนั ธ์

งานถ่ายส่ งกาลัง

นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์

อ.ณรงค์

อ.สัมภาษณ์

นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์

งานส่ งถ่ายกาลัง

อ.พงษ์พนั ธ์

อ.ไตรภพ

อังคาร
ปวส.1/22 ก.1

นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ปวส.1/22 ก.2 ม.6

อ.สัมภาษณ์

พุธ

ชม.9
16.10-16.50

การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั

ปวส.1/21 ก.2

ปวส.1/21 ก.2

ชม.8
15.30-16.10

กลศาสตร์ ของไหล

ปวส.1/21 ก.1

ปวส.1/21 ก.1

ชม.7
14.30-15.30

การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

อ.กัญญาภัค 234

อ.พนารัตน์ 525

การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

อ.กัญญาภัค 234
วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกล
ปวส.1/22 ก.1
และการผลิต
อ.ยุพารัตน์ 422
วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกล
ปวส.1/22 ก.2 ม.6
และการผลิต
อ.ยุพารัตน์ 422

อ.พนารัตน์ 525
การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั
อ.กัญญาภัค 234
การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั
อ.กัญญาภัค 234

อ.ณรงค์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์
อุตสาหกรรม
อ.นันทนา 421
อ.พงษ์พนั ธ์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์
อุตสาหกรรม
อ.นันทนา 421
อ.สัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์
อุตสาหกรรม
อ.พงษ์พนั ธ์
อ.นันทนา 421
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์
อุตสาหกรรม
อ.สัมภาษณ์
อ.นันทนา 421

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

วัน

ชั้ น
ปวส.1/21 ก.1

ปวส.1/21 ก.2
พฤหัส
ปวส.1/22 ก.1

ชม.1
08.30-09.30

ปวส.1/21 ก.2

การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั

Infographic Design

อ.นันทนา 421

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.กัญญาภัค lab9

อ.กัญญาภัค lab9

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต

การผลิตสื่ อมัลติมีเดียสาหรับธุรกิจดิจิทลั

Infographic Design

อ.นันทนา 421

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.กัญญาภัค lab9

อ.กัญญาภัค lab9

นันทนาการเพื่อพัฒนาการคุณภาพชีวิต

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

อ.นันทนา 421

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.พนารัตน์ 525

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

อ.นันทนา 421

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.พนารัตน์ 525

324

นันทนาการเพื่อพัฒนาการคุณภาพชีวิต
324

วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต

กลศาสตร์ ของไหล

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.ณรงค์ 336

วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต

กลศาสตร์ ของไหล

อ.ยุพารัตน์ 422

ศุกร์
ปวส.1/22 ก.1

ทักษะภาษาไทยเพื่อาชีพ
อ.พนารัตน์ 525

ปวส.1/22 ก.2 ม.6

ชม.8
15.30-16.10

วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกลและการผลิต

อ.ภาวนา
ปวส.1/21 ก.1

ชม.7
14.30-15.30

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ภาวนา
ปวส.1/22 ก.2 ม.6

ชม.2
09.30-10.30

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

ทักษะภาษาไทยเพื่อาชีพ
อ.พนารัตน์ 525

กฏหมายทัว่ ไป
เกี่ ยวกับอาชีพ
อ.จินตนา 335
กฏหมายทัว่ ไป
เกี่ ยวกับอาชีพ
อ.จินตนา 335

อ.ณรงค์ 336
วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกล
และการผลิต
อ.ยุพารัตน์ 422
วิทยาศาสตร์ งานเครื่ องกล
และการผลิต
อ.ยุพารัตน์ 422

ชม.9
16.10-16.50

วัน

ชั้ น

ชม.1
08.30-09.30

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

ชม.2
09.30-10.30

ปวส.2/21 ก.1

ปวส.2/21 ก.2

ชม.7
14.30-15.30

ชม.8
15.30-16.10

ชม.9
16.10-16.50

งานปรับอากาศยานยนต์

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

งานเชื้ อเพลิงและวัสดุหล่อลื่ น

อ.พงษ์พนั ธ์

อ.ณรงค์

อ.เผด็จ

งานทดลองเครื่ องกล

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

งานเชื้ อเพลิงและวัสดุหล่อลื่ น

อ.ประชา

อ.ประชา

อ.เผด็จ

จันทร์
ปวส.2/22 ก.1 ฝง.

ปวส.2/22 ก.2 ม.6 ฝง.

ปวส.2/21 ก.1 ฝง.

ปวส.2/21 ก.2 ฝง.
อังคาร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ

อ.ปิ ยะ 231

อ.สุ ทิน 333

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ

อ.ปิ ยะ 231

อ.สุ ทิน 333

ปวส.2/22 ก.1 ฝง.

ปวส.2/22 ก.2 ม.6 ฝง.

ปวส.2/21 ก.1 ฝง.

ปวส.2/21 ก.2 ฝง.
พุธ
ปวส.2/22 ก.1 ฝง.

ปวส.2/22 ก.2 ม.6 ฝง.

งานระบบเครื่ องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

อ.ไตรภพ

อ.ณรงค์

งานระบบเครื่ องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

อ.ฉัตรชัย

อ.ประชา

กิจกรรม

กิจกรรม

วัน

ชั้ น
ปวส.2/21 ก.1 ฝง.

ปวส.2/21 ก.2 ฝง.
พฤหัสบดี

ชม.1
08.30-09.30

ชม.2
09.30-10.30

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตารางสอนประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

ชม.7
14.30-15.30

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Corel Video Studio

โครงการ

อ.ปิ ยะ Lab4

อ.ปิ ยะ lab4

อ.ประชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Corel Video Studio

โครงการ

อ.ปิ ยะ Lab4

อ.ปิ ยะ lab4

อ.ประชา

ปวส.2/22 ก.1 ฝง.

ปวส.2/22 ก.2 ม.6 ฝง.

ปวส.2/21 ก.1 ฝง.

ปวส.2/21 ก.2 ฝง.
ศุกร์
ปวส.2/22 ก.1 ฝง.

ปวส.2/22 ก.2 ม.6 ฝง.

งานเชื้ อเพลิงแก๊สยานยนต์

โครงการ

งานทดลองเครื่ องกล

อ.ณรงค์

อ.ประชา

อ.ประชา

งานเชื้ อเพลิงแก๊สยานยนต์

โครงการ

งานปรับอากาศยานยนต์

อ.ประชา

อ.ประชา

อ.พงษ์พนั ธ์

ชม.8
15.30-16.10

ชม.9
16.10-16.50

