วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วัน

ชั้น

ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้ า
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

ชม.1
08.30-09.30

ปวส.1/31
จันทร์
ปวส.1/32
ปวส.1/31
อังคาร
ปวส.1/32
ปวส.1/31
พุธ
ปวส.1/32
ปวส.1/31
พฤหัสบดี
ปวส.1/32
ปวส.1/31
ศุกร์
ปวส.1/32

ชม.8
15.30-16.30

ชม.9
16.30-17.30

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีฯ

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารฯ

การบริหารงานฯ

อ.ภูวดล 522

อ.นันทนา 421

อ.พนารัตน์ 525

อ.สุทิน 333

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีฯ การบริหารงานคุณภาพฯ

อ.นันทนา 421

ชม.7
14.30-15.30

อ.สุทิน 333

เศรษฐกิจพอเพียง

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

อ.ภาวนา 324

อ.ภูวดล 522

การติดตัง้ ไฟฟ้า2

การติดตัง้ ไฟฟ้า

เศรษฐกิจพอเพียง

อ.อภิวัชญ์ พื้นทีต่ ิดตัง้

อ.อภิวัชญ์ พื้นทีต่ ิดตัง้

อ.ภาวนา 324

วิทย์ฯเพื่องานไฟฟ้าและสือ่ สาร

เศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีฯ

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.ภาวนา 324

อ.นันทนา 421

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาทักษะชีวิตฯ

อ.โยธิน L2

อ.ภาวนา 324

อ.บุญเชิด 524

กิจกรรม

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารในงานอาชีพ

การพัฒนาทักษะชีวิตฯ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

อ.พนารัตน์ 525

อ.บุญเชิด 524

อ.โยธิน L2

วิทย์ฯเพื่องานไฟฟ้าและสือ่ สาร

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีฯ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

Math Lab

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.นันทนา 421

อ.พนารัตน์ 525

อ.ณัฐพล L1

กิจกรรม

การพัฒนาทักษะชีวิตฯ

การบริหารงานคุณภาพฯ

วิทย์ฯเพื่องานไฟฟ้าและสือ่ สาร

Math Lab

อ.บุญเชิด 524

อ.สุทิน 333

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.ณัฐพล L1

วิทย์ฯเพื่องานไฟฟ้าและสือ่ สาร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

การพัฒนาทักษะชีวิตฯ

การบริหารงานคุณภาพฯ

อ.ยุพารัตน์ 422

อ.โยธิน 522

อ.บุญเชิด 524

อ.สุทิน 333

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

การติดตัง้ ไฟฟ้า 2

อ.โยธิน 522

อ.พนารัตน์ 525

อ.มานิตย์ พื้นทีต่ ิดตัง้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วัน

ชั้น

ชม.1
08.30-09.30

ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้ า
ชม.2
ชม.3
ชม.4
ชม.5
ชม.6
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

ปวส.2/31 ฝง.1-9
จันทร์
ปวส.2/32 ฝง.10-18
ปวส.2/31 ฝง.1-9
อังคาร
ปวส.2/32 ฝง.10-18
ปวส.2/31 ฝง.1-9
พุธ
ปวส.2/32 ฝง.10-18

ปวส.2/32 ฝง.10-18

C++

เทคโนฯคอมฯและอุปกรณ์

อ.ชัยทัต 541

อ.ชนินทร์ L9

อ.ชนินทร์ 215

ดิจิตอลประยุกต์

C++

เทคโนฯคอมฯและอุปกรณ์

อ.ชัยทัต 541

อ.ชนินทร์ L9

อ.ชนินทร์ 215

อ.ชนินทร์ L9

อ.ณัฐพล 534

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารฯ

อ.ชนินทร์ L9

อ.ณัฐพล 534

ระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารฯ

ระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารฯ

อ.ณัฐพล 534

อ.ณัฐพล 534

ระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารฯ

ระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารฯ

อ.ณัฐพล 534

อ.ณัฐพล 534

ปวส.2/32 ฝง.10-18

ชม.9
16.30-17.30

ดิจิตอลประยุกต์

ระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารฯ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ชม.8
15.30-16.30

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ปวส.2/31 ฝง.1-9

ปวส.2/31 ฝง.1-9

ชม.7
14.30-15.30

กิจกรรม
กิจกรรม

การส่งและจ่ายไฟฟ้า

เทคโนฯคอมฯและอุปกรณ์

ดิจิตอลประยุกต์

อ.ภานุวัฒน์ 522

อ.ชนินทร์ 215

อ.ชัยทัต 541

การส่งและจ่ายไฟฟ้า

เทคโนฯคอมฯและอุปกรณ์

ดิจิตอลประยุกต์

อ.ภานุวัฒน์ 522

อ.ชนินทร์ 215

อ.ชัยทัต 541

เทคโนฯคอมฯและอุปกรณ์

การส่งและจ่ายไฟฟ้า

ดิจิตอลประยุกต์

อ.ชนินทร์ 234

อ.ภานุวัฒน์ 522

อ.ชัยทัต 541

เทคโนฯคอมฯและอุปกรณ์

การส่งและจ่ายไฟฟ้า

ดิจิตอลประยุกต์

อ.ชนินทร์ 234

อ.ภานุวัฒน์ 522

อ.ชัยทัต 541

