
คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........500........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:0012:00-13:00 19:00-20:0018:00-19:0009:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 13:00-14:00

พุธ

อังคาร

กิจกรรม

14:00-15:00 20:00-21:00

ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

พฤหัสบดี

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน) (นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.1 B อ.รณฃัย ฟก.1 B L3 อ.รณฃัย

ฟก.1 B L4 อ.รณฃัย

Home room

อ.รณฃัย

ฟก.1 C L6 อ.รณฃัย ฟก.1ม.6A ฟก.1 ม.6B L10 อ.รณฃัย

ฟก.1 A L1 อ.รณฃัย ฟก.1 C อ.รณฃัย ฟก.1 C L5 อ.รณฃัย

30104-0001
ท.การเขียนแบบฯ

ฟก.1 B            อ.รณฃัย ฟก.1 ม.6B L9 อ.รณฃัย ฟก.1 A อ.รณฃัย ฟก.1 A L2 อ.รณฃัย

ฟก.2 ทวิ ม.6 อ.ณัฐพงษ ฟก.2 ทวิ ม.6 อ.ณัฐพงษ

กิจกรรม

30104-0001

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา

30104-2001 30104-2001

ท.การติดตั้งไฟฟา 1 ป.การติดตั้งไฟฟา 1

30104-2001

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........510........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ศุกร

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

เสาร

30104-2001 30104-2001

ท.การติดตั้งไฟฟา 1 ป.การติดตั้งไฟฟา 1

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อังคาร

พฤหัสบดี

พุธ

ป.การติดตั้งไฟฟา 1

30104-2001

ป.การติดตั้งไฟฟา 1

ป.การติดตั้งไฟฟา 1

ป.การติดตั้งไฟฟา 1

30104-2001 30104-2001 30104-2001

ท.การติดตั้งไฟฟา 1

30104-0001 30104-2001

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา

30104-2001

ป.การติดตั้งไฟฟา 1

ท.การติดตั้งไฟฟา 1



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Home room

จันทร อ.อินชัย

ฟก.3ม.6BL9   อ.อินชัย ฟก.2A

ฟก.2C อ.อินชัย ฟก.2CL5 อ.อินชัย ฟก.3ม.6AL8             อ.อินชัย 

ฟก.2BL4 อ.อินชัย

ฟก.2AL1 อ.อินชัย

ฟก.2A อ.อินชัย ฟก.2AL2 อ.อินชัย ฟก.2B อ.อินชัย ฟก.2BL3 อ.อินชัย

อังคาร

3104-9003

พฤหัสบดี

3104-9003 3104-9003

ท.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช ป.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

พุธ กิจกรรม

3104-8503

โครงการ 2

ศกุร

3104-9003

ป.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........511........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

3104-9003

ป.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

3104-9003

ป.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3104-8503

โครงการ 2

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................

3104-9003

ท.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

3104-9003

ท.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช ป.เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ.............................................................



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Home room

จันทร อ.เกรียงศักดิ์

ชฟ.3C อ.ไพศาล ฟก.1 ม.6 A L8 อ.รัตน ชฟ.1C          อ.วิทยา ชฟ.1D ฟก.3 ทวิ ม.6 L12 ,ฟก.2 ทวิ ตรง อ.เกรียงศักดิ์

Home room Home room

อ.ขจรศักดิ์ อ.สุริยะวกิจ

ชฟ.1A อ.วิทยา ชฟ.1D          อ.วิทยา ชฟ.3A ฟก.3ทวิฯม.6

Home room Home room Home room

อ.รัตน อ.อนุรักษ อ.พิทักษ

ฟก.3 ม.6 B อ.เกรียงศักดิ์ ฟก.2ม.6B ชฟ.2A ฟก.1C

30104-0001
ท.การเขียนแบบฯ

ฟก.2 ม.6 B L9 อ.รัตน ฟก.1 A            อ.รัตน ฟก.1 A L7 อ.รัตน ฟก.3 ทวิ ม.6 L12 อ.อภิชาต

ฟก.2 ม.6 B อ.รัตน ฟก.2 ม.6 B L10 อ.รัตน ชฟ.3A อ.ไพศาล ชฟ.3A อ.ประสงค ชฟ.3AL2 อ.วชินุพงษ

Home room

อ.สุรทัศน

ฟก.3 ทวิ ม.6 L12 อ.รัตน ฟก.3 ทวิ ม.6 L12 อ.รัตน ฟก.2ทวิฯม.6

2104-2121

คณิตศาสตรไฟฟา

3104-2002

ป.การออกแบบระบบไฟฟา

3104-2002 3104-2002

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา

30104-0001

การสงและจายไฟฟา

3104-2005

18:00-19:0014:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........512........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00

พุธ

อังคาร

20104-2001 

เขียนแบบไฟฟา

ป.การออกแบบระบบไฟฟา

2104-2121

ป.การออกแบบระบบไฟฟา

พฤหัสบดี

30104-0001

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

3000-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคกร

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

2104-8503

โครงการ 2

2104-2115

เทคนิคการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

ศกุร

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ท.การออกแบบระบบไฟฟา คณิตศาสตรไฟฟา

3104-2002 3104-2002

ท.การออกแบบระบบไฟฟา

เขียนแบบไฟฟา

20104-2001 

เขียนแบบไฟฟา

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา

3104-2005

การสงและจายไฟฟา

20104-2001



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Home room

จันทร อ.ไพโรจน

ฟก.1 ม.6 A อ.จาง3 ฟก.1 ม.6 A L7 อ.รักศักดิ์ ชฟ.1C

ฟก.1 ม.6 B L10 อ.รักศักดิ์ ฟก.3 ม.6 B L10 อ.เกรียงศักดิ์

ฟก.1 ม.6 A L8  อ.รักศักดิ์ ฟก.1 ม.6 B อ.รักศักดิ์ ฟก.1 ม.6 B L9 อ.รักศักดิ์

ฟก.3 ม.6 A อ.เกรียงศักดิ์ ฟก.3 ม.6 A L8 อ.เกรียงศักดิ์

ฟก.3 ม.6 A L7 อ.เกรียงศักดิ์ ฟก.3 ม.6 B อ.เกรียงศักดิ์ ฟก.3 ม.6 B L9 อ.เกรียงศักดิ์

ฟก.3 ทวิ ม.6 L12 อ.เกรียงศักดิ์ ฟก.3 ทวิ ม.6 L12 อ.เกรียงศักดิ์

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........513........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

3104-2007

ป.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

30104-0005

ป.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

30104-0005

ป.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศป.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

30104-0005

ท.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กิจกรรม

ศุกร ป.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3104-2007

ป.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3104-2007 3104-2007

ท.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ท.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ป.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3104-2007 3104-2007

ท.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ป.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3104-2007 3104-2007

เสาร

พฤหัสบดี

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อังคาร

พุธ

30104-0005 30104-0005

ท.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ป.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

30104-0005



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ชฟ1AL1 อ.อนุรักษ ชฟ1AL1 อ.อนุรักษ

ชฟ1CL6 อ.อนุรักษ ชฟ1CL6 อ.อนุรักษ

20104-2005

ท.การติดตั้งไฟฟาฯ

ชฟ.1A   อ.อนุรักษ    ชฟ1AL2 อ.อนุรักษ ชฟ1AL2 อ.อนุรักษ

20104-2005

ท.การติดตั้งไฟฟาฯ

ชฟ.1C  อ.อนุรักษ    ชฟ1CL5 อ.อนุรักษ

อังคาร

18:00-19:00 20:00-21:00

20104-2005 20104-2005

ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

20104-2005 20104-2005

ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........514........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 19:00-20:00

พฤหัสบดี

ศกุร

20104-2005

ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

พุธ กิจกรรม

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

20104-2005 20104-2005



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ชฟ1DL7 อ.ไพโรจน ชฟ1DL7 อ.ไพโรจน

20104-2106

ท.ติดตั้งไฟฟาฯ

ชฟ1B    อ.ไพโรจน ชฟ1BL3 อ.ไพโรจน ชฟ1BL3 อ.ไพโรจน

20104-2106

ท.ติดตั้งไฟฟาฯ

ชฟ1DL8 อ.ไพโรจน ชฟ1DL8 อ.ไพโรจน ชฟ1D      อ.ไพโรจน

ชฟ1BL4 อ.ไพโรจน ชฟ1BL4 อ.ไพโรจน

ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

20104-2106 20104-2106

ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

20104-2106 20104-2106

ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........515........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 19:00-20:00 20:00-21:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00

20104-2106 20104-2106

ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

20104-2106 20104-2106

ศกุร

พุธ กิจกรรม

พฤหัสบดี

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.3ม.6BL10 อ.ณัฐพงษ ชฟ.3AL2 อ.ไพศาล

ชฟ.3CL6 อ.ไพศาล ฟก.3ม.6AL7           อ.สุริยะวกิจ

Home room

อ.รัตน

ชฟ.3CL5 อ.ไพศาล ฟก.ทวิฯตรง

ชฟ.3AL1 อ.ไพศาล

อ.รักศักดิ์

ชฟ.3A              อ.ไพศาล

2104-2009

2104-2009 2104-2009

ท.การควบคุมมอเตอร ป.การควบคุมมอเตอรไฟฟา

ชฟ.3C              อ.ไพศาล

2104-2009

ป.การควบคุมมอเตอรไฟฟา

3104-8503

โครงการ 2

3104-8503

โครงการ 2

2104-2009

ป.การควบคุมมอเตอรไฟฟา ท.การควบคุมมอเตอร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........520........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

2104-2009

พฤหัสบดี

ศกุร

ป.การควบคุมมอเตอรไฟฟา

3104-9001

เทคโนโลยีไฟฟา

ปวส.2Aเทคนิคกายอุปกรณ

พุธ กิจกรรม

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20104-2102 2104-2112

จันทร ท.อุปกรณอิเล็กฯ ท.ไมโครคอนโทรเลอร

ชฟ2C      อ.ขจรศักด์ิ ชฟ.2CL5  อ.ขจรศักดิ์ ชฟ.3C    อ.วชิณุพงศ ชฟ.3CL5 อ.วชิณุพงศ

30100-0003

ท.งานไฟฟาฯ

ฟก.1ม.6 B อ.ณัฐพงษ ฟก.1ม.6 B L9 อ.ณัฐพงษ  ทผ.ม.6 อ.ณัฐพงษ ทผ.ม.6 L3 อ.ณัฐพงษ

ชฟ.3CL6 อ.ขจรศักดิ์

ชฟ.2CL6  อ.ขจรศักดิ์

20100-1005

ท.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

หอพระ     อ.วชิณุพงศ หอพระ อ.วชิณุพงศ ฟก.2BL4 อ.สุริยะวกิจ

20104-2102

ป.อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

2104-2112

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........521........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

30104-0002

ท.เครื่องมือวัดและวงจรฯ

30104-0002

ป.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟาอังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

ป.ไมโครคอนโทรเลอร

30100-0003

ลงชื่อ.............................................................

พุธ กิจกรรม

พฤหัสบดี

ศกุร

3104-9001

ป. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ.............................................................

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ป.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

20100-1005

ป.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

2104-8503

โครงการ 2

20104-2102

ป.อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.2ม.6AL7 อ.นิกรณ

Home room

ฟก.2C

อ.นิกรณ

ฟก.2ม.6BL9 อ.นิกรณ

ฟก.2 ม.6 B อ.นิกรณ ฟก.2ม.6BL10 อ.นิกรณ

ฟก.2 ม.6 A อ.นิกรณ ฟก.2ม.6AL8 อ.นิกรณ

3104-2204

ป. ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอาคาร

3104-2204

ป. ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอาคาร

3104-2204 3104-2204

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........522........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

ศกุร

พฤหัสบดี

อังคาร

กิจกรรม

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

พุธ

3104-2204 3104-2204

ท.ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอาคาร ป. ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอาคาร

ท.ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอาคาร ป. ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารในอาคาร

3104-8501

โครงการ

ฟก.3 ม.6 ทวิ L9 อ.นิกรณ

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.1 A L2 อ.จตุรงค ฟก.1 C L5 อ.ประสงค

ฟก.1 A อ.จตุรงค ฟก.1 A L1 อ.จตุรงค ฟก.1 C อ.จตุรงค ฟก.1 C L6 อ.จตุรงค

Home room

อ.ประสงค

ฟก.1ม.6 A อ.จตุรงค ฟก.1ม.6 A L7 อ.จตุรงค ชฟ.2B

ฟก.1 B อ.จตุรงค ฟก.1 B L4 อ.จตุรงค ฟก.1ม.6 A L8 อ.จตุรงค

Home room

อ.จตุรงค

ฟก.1 B L3 อ.จตุรงค ฟก.1ม.6B ฟก.2  ทวิ ม.6 อ.รักศักดิ์

ฟก.2  ทวิ ม.6 อ.รักศักดิ์

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........523........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

30104-1002

ป.เครื่องวัดไฟฟา

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

30104-1002

ป.เครื่องวัดไฟฟา

30104-1002 30104-1002

ท.เครื่องวัดไฟฟา ป.เครื่องวัดไฟฟา

30104-1002

ป.เครื่องวัดไฟฟา

30104-1002

ท.เครื่องวัดไฟฟา

ศกุร

พฤหัสบดี

3104-1002

ท.เครื่องมือวัดไฟฟาป.เครื่องวัดไฟฟา

ป.เครื่องวัดและวงจรไฟฟา

30104-1002

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ.............................................................

3104-1002

ท.เครื่องมือวัดไฟฟา

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

30104-0002

พุธ

อังคาร

30104-1002

ป.เครื่องวัดไฟฟา

30104-1002

กิจกรรม

ท.เครื่องวัดไฟฟา

30104-000230104-0002

ป.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟาท.เครื่องมือวัดและวงจรฯ



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.2C อ.ชัยวัฒน ฟก.2CL5 อ.ชัยวัฒน

ฟก.2AL1 อ.ชัยวัฒน

Home room

อ.ชัยวัฒน

ฟก.2B อ.ชัยวัฒน ฟก.2BL3 อ.ชัยวัฒน ฟก.1A

ฟก.2A อ.ชัยวัฒน ฟก.2AL2 อ.ชัยวัฒน ฟก.2BL4 อ.ชัยวัฒน

3104-2006

ท.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม ป.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2006

ท.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม

ป.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2006

ป.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2006 3104-2006

ท.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม ป.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........524........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

3104-2006

พฤหัสบดี

ศกุร

3104-2006

ป.ระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม

3104-2006

พุธ กิจกรรม

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ชฟ.3AL2 อ.วิทยา

2104-2109 Home room

ท.การโปรแกรม อ.วิทยา

ชฟ.3C     อ.วิทยา ชฟ.3CL6 อ.วิทยา ฟก.2ม.6A

2104-2109

ท.การโปรแกรม

ชฟ.3CL5 อ.วิทยา ชฟ.3A     อ.วิทยา ชฟ.3AL1 อ.วิทยา

ป.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา

2104-2109

ป.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา

2104-2109

ป.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา

2104-2109

ป.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........525........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

2104-2109

พฤหัสบดี

ศกุร

พุธ กิจกรรม

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.2 ม.6 A อ.รัตน ฟก.2 ม.6 AL8 อ.รัตน

2104-2112

ท.ไมโครคอนโทรเลอร

ชฟ.3A    อ.วชิณุพงศ ชฟ.3AL1 อ.วชิณุพงศ ฟก.2B L3 อ.ชัชชัยนนท

Home room

อ.วชิณุพงศ

ชฟ.3CL5 อ.วชิณุพงศ ชฟ.1A

ฟก.2B อ.ชัชชัยนนท ฟก.2B L4 อ.ชัชชัยนนท ชฟ.3AL2 อ.วชิณุพงศ

ฟก.2 ม.6 AL7 อ.รัตน

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........530........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

พุธ กิจกรรม

2104-2112

ป.ไมโครคอนโทรเลอร

2104-8503

โครงการ 2

ป.การออกแบบระบบไฟฟา

3104-2002

พฤหัสบดี

2104-2112

ป.ไมโครคอนโทรเลอร

3104-1004

ป.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

3104-2002 3104-2002

ท.การออกแบบระบบไฟฟา ป.การออกแบบระบบไฟฟา

ท.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ ป.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

3104-1004 3104-1004

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อังคาร



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.2ม.6B อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6B อ.สุพรรณ ฟก.1ม.6A อ.นิกรณ ฟก.1ม.6A อ.นิกรณ

ฟก.2ม.6B อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6B อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6A อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6A อ.สุพรรณ

3104-2004

ท.การเขียนแบบฯ

ฟก.1ม.6B อ.ณัฐพงษ ฟก.1ม.6B อ.ณัฐพงษ ฟก.2ม.6ทวิ อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6ทวิ L13  อ.สุพรรณ

20001-2001

ท.คอมพิวเตอรฯ

ฟก.1ม.6C อ.ณัฐพงษ ฟก.1ม.6C อ.ณัฐพงษ ชฟ2B     อ.สุพรรณ ชฟ2B   อ.สุพรรณ ฟก.2 ทวิ ตรง L11 อ.ณัฐพงษ ฟก.2 ทวิ ตรง L11 อ.ณัฐพงษ

3104-2004

ท.การเขียนแบบฯ

ฟก.2ม.6A อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6A อ.สุพรรณ ฟก.2ม.6ทวิ อ.สุพรรณ

3104-2004

ป.การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร

อังคาร

3001-2001

3001-2001

ท.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ป.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

พุธ

ท.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ป.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3001-2001 3001-2001

ท.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ป.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3001-2001

3104-2004 3104-2004

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........531........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

ท.การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร ป.การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร

17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

3001-2001

พฤหัสบดี

3001-2001

ท.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ป.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ท.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ป.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3001-2001

3001-2001

กิจกรรม

3001-2001

ท.การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร

3001-2001 20001-2001

ป.คอมพิวเตอรและสารสนเทศฯ ท.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ป.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ป.การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร

3104-2004 3104-2004

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

3001-2001

เสาร

ศกุร

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

(นายอรรถกฤต อินทะโย)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.3 ม.6B L10 อ.อภิชาต

ฟก.2A อ.ชัชชัยนนท ฟก.2A L2 อ.ชัชชัยนนท ฟก.3 ม.6B อ.อภิชาต ฟก.3 ม.6B L9 อ.อภิชาต ฟก.2 ทวิ ตรง L11 อ.ชัชชัยนนท

ฟก.3 ม.6A อ.อภิชาต ฟก.3 ม.6A L8 อ.อภิชาต ฟก.2 ทวิ ตรง L11 อ.ชัชชัยนนท

ฟก.3 ม.6A L7 อ.อภิชาต ฟก.2A L1 อ.ชัชชัยนนท

ฟก.2C อ.ชัชชัยนนท ฟก.2C L5 อ.ชัชชัยนนท ชฟ.3CL6 อ.วชิณุพงศ

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........532.......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

3104-2103

3104-2103

3104-1004

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

เสาร

ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

อังคาร

2104-2112

ป.ไมโครคอนโทรเลอร

3104-1004

ป.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

3104-1004

3104-1004

ท.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

ป.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

3104-1004 3104-1004

พุธ

3104-2103

ป.ไมโครคอนโทรเลอร

3104-2103 3104-2103

ลงชื่อ.............................................................

ท.ไมโครคอนโทรเลอร ป.ไมโครคอนโทรเลอร

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

กิจกรรม

พฤหัสบดี

ป.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

3104-1004

ท.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ ป.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

ท.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรฯท.ไมโครคอนโทรเลอร

ป.ไมโครคอนโทรเลอร

3104-2103

ป.ไมโครคอนโทรเลอร



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2104-2111

จันทร ท.งานซอม

ชฟ.3CL6 อ.ชัชชัยนนท ชฟ.3C อ..ชัชชัยนนท

Home room

ฟก.1ม.6C

ชฟ.3AL2 อ.ประสงค อ.ชัชชัยนนท 533 ทผ.ม.6 L4

2104-2111 Home room

ท.งานซอม ฟก.3ม.6A

ชฟ.3A อ.วชิณุพงศ ชฟ.3AL1 อ.วชินุพงศ อ.สุพรรณ

ชฟ.3CL5 อ.ศกัดิ์ณรงค

ฟก.1 ม.6 C 11 อ.ณัฐพงษ

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........533.......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

2104-2111

ป.งานซอมเครื่องใชไฟฟา

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ.............................................................

พุธ กิจกรรม

พฤหัสบดี

ศกุร

เสาร

อังคาร

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

2104-2111

ป.งานซอมเครื่องใชไฟฟา

ป.งานซอมเครื่องใชไฟฟา

2104-2111

ป.งานซอมเครื่องใชไฟฟา

2104-2111

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

30104-0001

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

30100-0003

ป.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.1 A อ.ภรณพิมล ฟก.1 A L1 อ.ภรณพิมล ฟก.1 C อ.ภรณพิมล ฟก.1 C L6 อ.ภรณพิมล

Home room

อ.ภรณพิมล

ฟก.1 A L2 อ.ภรณพิมล ฟก.1B ฟก.1 C L5 อ.ภรณพิมล

ฟก.1 B L3 อ.ภรณพิมล ฟก.1ม.6 C อ.รักศักดิ์ ฟก.1ม.6 C L12 อ.รักศักดิ์

ฟก.1 B อ.ภรณพิมล ฟก.1 B L4 อ.ภรณพิมล ฟก.2A อ.ภรณพิมล ฟก.2AL2 อ.ภรณพิมล

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........534.......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 19:00-20:0015:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

พฤหัสบดี

18:00-19:00

อังคาร

30104-1001 30104-1001

ท.วงจรไฟฟา 1 ป.วงจรไฟฟา 1

ป.วงจรไฟฟา 1

30104-1001

ป.วงจรไฟฟา 1

20:00-21:00

30104-1001

ป.วงจรไฟฟา 1

30104-1001

30104-1001

ป.วงจรไฟฟา 1

30104-1001

30104-1001

ท.วงจรไฟฟา 1

ป.วงจรไฟฟา 1

30104-0002 30104-0002

ท.เครื่องมือวัดและวงจรฯ

พุธ กิจกรรม

ท.วงจรไฟฟา 1

30104-1001

เสาร

ลงชื่อ.............................................................

ท.อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

3104-9001

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

ป.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

3104-9001

ป. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20104-2004 20104-2004

จันทร ท.เครื่องวัดไฟฟา ท.เครื่องวัดไฟฟา

ชฟ.1D   อ.มงคล ชฟ.1DL8 อ.มงคล ชฟ.1AL2 อ.มงคล ชฟ.1A   อ.มงคล

20104-2004 2104-2004

ท.เครื่องวัดไฟฟา ท.เครื่องวัดไฟฟา

ชฟ.1C  อ.มงคล ชฟ.1CL5 อ.มงคล ชฟ1.BL4 อ.มงคล ชฟ.1B     อ.มงคล

ชฟ.1DL7 อ.มงคล

ชฟ.1AL1 อ.มงคล ชฟ.1BL3 อ.มงคล ฟก.1ม.6 C L11 อ.ประสงค

ฟก.1ม.6 B L10 อ.ประสงค ชฟ.1CL6 อ.มงคล

20104-2004

ป.เครื่องวัดไฟฟา

20104-2004

2104-2004

ป.เครื่องวัดไฟฟา

2104-2004

20104-2004

ป.เครื่องวัดไฟฟา

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........535......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 19:00-20:00 20:00-21:00

อังคาร

ป.เครื่องวัดไฟฟา ป.เครื่องวัดไฟฟา

30104-0002

ป.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟาพฤหัสบดี

20104-2004

ป.เครื่องวัดไฟฟาพุธ กิจกรรม

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00

20104-2004

ป.เครื่องวัดไฟฟา

ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

20104-2004

ป.เครื่องวัดไฟฟา

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

30104-0002

ป.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20104-2105

จันทร ท.หมอแปลงไฟฟา

ชฟ2CL6 อ.พงษพันธ ชฟ2B            อ.พงษพันธ ชฟ2BL3 อ.พงษพันธ

20104-2006

ท.เครื่องกลไฟฟาฯ

ชฟ2AL1 อ.พงษพันธ ชฟ2A     อ.พงษพันธ ชฟ2AL2 อ.พงษพันธ

Home room

ฟก.3ม.6B

ชฟ2BL4 อ.พงษพันธ อ.พงษพันธ

20104-2104 20104-2006 3104-2003

ท.เครื่องกําเนิดฯ ท.เครื่องกลไฟฟาฯ ท.เครื่องกลไฟฟา1

ชฟ2B    อ.พงษพันธ ชฟ2BL4 อ.พงษพันธ ชฟ2C    อ.พงษพันธ ชฟ2CL5 อ.พงษพันธ ฟก2.ทวิม.6อ.สุรทัศน

ชฟ2BL3 อ.พงษพันธ

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........540........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

20104-2006

พฤหัสบดี

ศกุร

20104-2104

ป.เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ

20104-2104

ป.เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ

20104-2006

ป.เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

พุธ กิจกรรม

20104-2105

ป.หมอแปลงไฟฟา

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

ป.เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

20104-2006

ป.เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

20104-2006

ป.เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

20104-2105

ป.หมอแปลงไฟฟา



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3104-2003

จันทร ท.เครื่องกลไฟฟา1

ฟก.1 B L4 อ.เสถียร ฟก2.ทวิม.6อ.สุรทัศน ฟก.2 ทวิ ม.6L13 อ.สุรทัศน

ฟก.1 B อ.เสถียร ฟก.1 B L3 อ.เสถียร

ฟก.1 C อ.เสถียร ฟก.1 C L5 อ.เสถียร

ฟก.1 A อ.เสถียร ฟก.1 A L2 อ.เสถียร ฟก.1 C L6 อ.เสถียร

Home room

อ.เสถียร

ฟก.2B ฟก.1 A L1 อ.เสถียร

30104-2003 30104-2003

ท.เครื่องกลไฟฟา1 ป. เครื่องกลไฟฟา 1

30104-2003 30104-2003

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........541........………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

3104-2003

ป. เครื่องกลไฟฟา 1

30104-2003

ป. เครื่องกลไฟฟา 1

พฤหัสบดี

ศกุร

30104-2003 30104-2003

ท.เครื่องกลไฟฟา1 ป. เครื่องกลไฟฟา 1

30104-2003

ป. เครื่องกลไฟฟา 1

30104-2003

ป. เครื่องกลไฟฟา 1

พุธ กิจกรรมท.เครื่องกลไฟฟา1 ป. เครื่องกลไฟฟา 1

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ.............................................................

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20104-2103

จันทร ท.อุปกรณอิเล็กกาํลังเบื้องตน

ชฟ2B      อ.วชินุพงษ ชฟ2B L4  อ.วชินุพงษ ฟก.2C อ.สุริยะวกิจ ฟก.2CL5 อ.สุริยะวกิจ

20104-2102

ท.อุปกรณอิเล็กฯ

ชฟ2A      อ.ขจรศักด์ิ ชฟ.2AL2  อ.ขจรศักดิ์ ชฟ.2AL1 อ.วชินุพงษ

ฟก.2CL6 อ.สุริยะวกิจ

ชฟ2B L3  อ.วชินุพงษ ฟก.2B อ.สุริยะวกิจ ฟก.2BL3 อ.สุริยะวกิจ

20104-2010

ท.ประมาณการฯ

ฟก.2AL1 อ.สุริยะวกิจ ชฟ2B    อ.ประสงค ชฟ2BL4  อ.ประสงค ชฟ.3AL1 อ.จาง 2

  

20104-2103

ป.อุปกรณอิเล็กกําลังเบ้ืองตน

20104-2103

3104-90013104-9001

ป. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ป.อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

3104-9001 3104-9001

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........542.......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00

อังคาร

ป. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ป.อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

20104-2102 20104-2102

ท.อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ลงชื่อ.............................................................

3104-9001

19:00-20:00 20:00-21:00

ป.การประมาณการติดตั้งไฟฟา

20104-2010

ท.อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ป. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

2104-8503

โครงการ 2

พฤหัสบดี

ศกุร

3104-9001

ป.อุปกรณอิเล็กกําลังเบ้ืองตน

ป. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

พุธ กิจกรรม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20104-2002 20104-2002

จันทร ท.วงจรไฟฟา ท.วงจรไฟฟา

ชฟ1A     อ.สุพรรษา ชฟ1AL2 อ.สุพรรษา ชฟ1DL8 อ.สุพรรษา ชฟ1D   อ.สุพรรษา

20104-2002

ท.วงจรไฟฟา

ชฟ1BL4 อ.สุพรรษา ชฟ1CL5 อ.สุพรรษา ชฟ1C     อ.สุพรรษา

Home room

อ.สุพรรษา

ชฟ1DL7 อ.สุพรรษา ชฟ.1B

20104-2002

ท.วงจรไฟฟา

ชฟ1B     อ.สุพรรษา ชฟ1BL3 อ.สุพรรษา ชฟ1AL1 อ.สุพรรษา

หอพระ อ.สุพรรษา ชฟ1CL6 อ.สุพรรษา

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

20100-1005

ป.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........543.......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 19:00-20:00 20:00-21:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00

20104-2002

ป.วงจรไฟฟากระแสตรง

ศกุร

พุธ กิจกรรม

พฤหัสบดี

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ชฟ2AL1 อ.จรัษพงษ ชฟ2AL1 อ.จรัษพงษ

ชฟ2CL5 อ.จรัษพงษ ชฟ2CL5 อ.จรัษพงษ

20104-2008

ท.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

ชฟ.2A อ.จรัษพงษ ชฟ2AL2 อ.จรัษพงษ ชฟ2AL2 อ.จรัษพงษ

20104-2008

ท.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

ชฟ.2C อ.จรัษพงษ ชฟ2CL6 อ.จรัษพงษ

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........544.......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

ศกุร

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

พฤหัสบดี

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

20104-2008

ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

20104-2008

ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

20104-2008 20104-2008

20104-2008 20104-2008

ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ป.มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

พุธ กิจกรรม

อังคาร

20104-2008



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ชฟ.2BL3 อ.จักรวาฬ ฟก.3 ม.6B อ.จักรวาฬ ฟก.3 ม.6B L9 อ.จักรวาฬ

20104-2111

ท.ดิจิตอลเบ้ืองตน

ชฟ.2BL4 อ.จักรวาฬ ชฟ.2B        อ.จักรวาล ฟก.2ม.6ทวิ    อ.จักรวาล

ฟก.3 ม.6A L7 อ.จักรวาฬ

ฟก.2ม.6ทวิL13 อ.จักรวาล

ฟก.3 ม.6A อ.จักรวาฬ ฟก.3 ม.6A L8 อ.จักรวาฬ ฟก.3 ม.6B L10 อ.จักรวาฬ

3104-100320104-2111

ป.ดิจิตอลเบ้ืองตน

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………..........545......………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

3104-1003

ท.ดิจิตอลประยุกต

3104-1003

20:00-21:00

ท.ดิจิตอลประยุกต

อังคาร

3104-1003

พุธ กิจกรรม

ท.ดิจิตอลประยุกต

ท.ดิจิตอลประยุกต

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

20104-2111

ป.ดิจิตอลเบ้ืองตน

ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

พฤหัสบดี

ลงชื่อ.............................................................

3104-1003 3104-1003

ท.ดิจิตอลประยุกต ท.ดิจิตอลประยุกต

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ.............................................................ลงชื่อ.............................................................

เสาร

ท.ดิจิตอลประยุกต

3104-1003

3104-1003

ป.ดิจิตอลประยุกต



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30104-0004

จันทร ท.ติดต้ังไฟฟาฯ

550  ฟก.1ม.6Bอ.จาง1 ฟก.1ม.6BL9 อ.พิษณุ

30104-0004

ท.ติดต้ังไฟฟาฯ

550  ฟก.1ม.6Aอ.จาง1 ฟก.1ม.6AL8 อ.พิษณุ

30104-0004

ท.ติดต้ังไฟฟาฯ

ฟก.1ม.6CL11 อ.พิษณุ 550  ฟก.1ม.6Cอ.จาง1

ฟก.1ม.6BL10 อ.พิษณุ

ฟก.1ม.6AL7 อ.พิษณุ

ฟก.1ม.6CL12 อ.พิษณุ

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน) (นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายไพบูลย    วงศย้ิมยอง)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

ศกุร

30104-0004 30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

พฤหัสบดี

30104-0004 30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

พุธ กิจกรรม

30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

อังคาร

30104-0004 30104-0004

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร ป.การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

30104-0004 30104-0004

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง……….........550.………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง……….........550.………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

อังคาร

พฤหัสบดี

พุธ กิจกรรม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

เสาร

ลงชื่อ.............................................................

ศกุร



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.1ม.6BL10 อ.สุรทัศน

ฟก.1ม.6AL7 อ.สุรทัศน

ฟก.1ม.6CL12 อ.สุริยะวกิจ

30104-0003

ท.เครื่องกลไฟฟาฯ

ฟก.1ม.6B  อ.สุรทัศน ฟก.1ม.6BL9 อ.สุรทัศน

3104-0005

ท.เครื่องกลไฟฟาฯ

ฟก.1ม.6A อ.สุรทัศน ฟก.1ม.6AL8 อ.สุรทัศน

3104-0005

ท.เครื่องกลไฟฟาฯ

ฟก.1ม.6C อ.สุริยะวกิจ ฟก.1ม.6CL11 อ.สุริยะวกิจ

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง……….........551………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 19:00-20:00 20:00-21:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00

30104-0003 30104-0003

30104-0003

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

30104-0003

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

พุธ กิจกรรม

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

30104-0003 30104-0003

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ.............................................................

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................

พฤหัสบดี

(นายไพบูลย    วงศย้ิมยอง)

30104-0003 30104-0003

30104-0003 30104-0003

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

ศกุร

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

30104-0003 30104-0003

ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม ป.เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง……….........551………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0017:00-18:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พฤหัสบดี

เสาร

ศกุร

พุธ กิจกรรม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

ลงชื่อ.............................................................

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.2 ม.6 A อ.ณัฐดนัย ฟก.2 ม.6 A L8 อ.ณัฐดนัย ฟก.2 ม.6 A L7 อ.ณัฐดนัย

ฟก.2B อ.ณัฐดนัย ฟก.2BL4 อ.ณัฐดนัย

ฟก.2 ม.6 B อ.ณัฐดนัย ฟก.2 ม.6 B L10 อ.ณัฐดนัย ฟก.2C อ.ณัฐพงษ ฟก.2CL5 อ.ณัฐพงษ

Home room

อ.ณัฐดนัย

ชฟ.2C ฟก.2BL3 อ.ณัฐดนัย ฟก.2A อ.ณัฐดนัย ฟก.2AL2 อ.ณัฐดนัย

ฟก.2 ม.6 B L9 อ.ณัฐดนัย ฟก.2AL1 อ.ณัฐดนัย

3104-2201 3104-2201

ท.การติดตั้งไฟฟา2 ป.การติดตั้งไฟฟา2

ป.การติดตั้งไฟฟา2

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

พฤหัสบดี

3104-2201

ท.การติดตั้งไฟฟา2พุธ

อังคาร

ศกุร

3104-2201

ท.การติดตั้งไฟฟา2 ป.การติดตั้งไฟฟา2

3104-2201

3104-2201

ป.การติดตั้งไฟฟา2

3104-2201

กิจกรรม

3104-2201

3104-2201

ท.การติดตั้งไฟฟา2

3104-2201

ป.การติดตั้งไฟฟา2

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน) (นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ท.การติดตั้งไฟฟา2 ป.การติดตั้งไฟฟา2

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

3104-2201

ป.การติดตั้งไฟฟา2

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ป.การติดตั้งไฟฟา2

3104-2201

3104-2201

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

3104-2201

ป.การติดตั้งไฟฟา2

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง……….........551………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ชฟ.3C อ.ประสงค ชฟ.2BL4 อ.ขจรศักดิ์ ฟก.2 ทวิ ตรง L11 อ.เกรียงศักดิ์

ฟก.3ม.6B อ.อภิชาติ ชฟ.3CL6 อ.ขจรศักดิ์

20100-1008 2100-1009

ท.งานนิวเมติก ป.นิวเมติกสและไฮดรอดิกส

ชฟ.2B        อ.ขจรศักดิ์ ชฟ.2BL3 อ.ขจรศักดิ์ ชฟ.3AL1 อ.จรัสพงษ ชฟ.3AL1 อ.จรัสพงษ

2100-1009

ท.นิวเมติก

ชฟ.3A          อ.ขจรศักดิ์ ชฟ.3AL2 อ.ขจรศักดิ์ ฟก.3ม.6A อ.อภิชาติ

2100-1009

ท.นิวเมติกส

ชฟ.3Cอ.ขจรศักดิ์ ชฟ.3CL5 อ.ขจรศักดิ์

20100-1008

ป.งานนิวเมติกสและไฮดรอดิกส

2100-1009

ป.นิวเมติกสและไฮดรอดิกส

2100-1009

ป.นิวเมติกสและไฮดรอดิกส

การบริหารงานคุณภาพในองคกร

3000-1001

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………........821………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

20100-1008

ลงชื่อ.............................................................

พุธ กิจกรรม

พฤหัสบดี

ศกุร

2100-1009

ป.นิวเมติกสและไฮดรอดิกส

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

3000-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคกร

3104-2005

การสงและจายไฟฟาป.งานนิวเมติกสและไฮดรอดิกส

2100-1009

ป.นิวเมติกสและไฮดรอดิกส

2104-2115

เทคนิคการจัดการพลังงาน



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20104-2007

จันทร ท.เครื่องทําความเย็น

ชฟ.2A  อ.ภูษิต ชฟ.2AL2 อ.ภูษิต ชฟ.2AL2 อ.ภูษิต

20104-2007

ท.เครื่องทําความเย็น

ชฟ.2C  อ.ภูษิต ชฟ.2CL6 อ.ภูษิต ชฟ.2CL6 อ.ภูษิต

ชฟ2C อ.ภูษิต ชฟ2A อ.ภูษิต

ชฟ.2AL1 อ.ภูษิต ชฟ.2AL1 อ.ภูษิต

ชฟ.2CL5 อ.ภูษิต

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………........822………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:0013:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

อังคาร

20104-2007

ป.เครื่องทําความเย็น

20104-2007

ป.เครื่องทําความเย็น

20104-2007 20104-2007

ป.เครื่องทําความเย็น

ลงชื่อ.............................................................

พุธ กิจกรรม

พฤหัสบดี

ศกุร

2014-2114

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

เสาร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)

ลงชื่อ.............................................................

ป.เครื่องทําความเย็น

การสองสวาง

20104-2007

ป.เครื่องทําความเย็น

2014-2114

การสองสวาง

20104-2007 20104-2007

ป.เครื่องทําความเย็น ป.เครื่องทําความเย็น



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จันทร

ฟก.3 ม.6 A อ.เกรียงศักดิ์ ชฟ2B L3  อ.ประสงค

30104-0001
ท.การเขียนแบบฯ

ฟก.1 C            อ.ไพโรจน ฟก.1 ม.6 C 12 อ.ไพโรจน ชฟ.1B          อ.ไพโรจน

อังคาร

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………........823………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

3104-2005

การสงและจายไฟฟา

20104-2010

ป.การประมาณการติดตั้งไฟฟา

20104-2001 

เขียนแบบไฟฟา

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

พฤหัสบดี

กิจกรรมพุธ

เสาร

ลงชื่อ.............................................................ลงชื่อ.............................................................

(นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

ศกุร

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

30104-0001

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

(นายอรรถกฤต อินทะโย)



คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2104-2106

จันทร ท.เครื่องปรับอากาศ

ชฟ3A            อ.พิทักษ ชฟ.3AL1     อ.พิทักษ ชฟ.3AL1     อ.พิทักษ

ชฟ.3CL5    อ.พิทักษ ชฟ.3CL5     อ.พิทักษ

2104-2106

ป.เครื่องปรับอากาศ

ชฟ.3AL2    อ.พิทักษ ชฟ.3AL2     อ.พิทักษ ชฟ3A L2           อ.พิทักษ

2104-2106

ท.เครื่องปรับอากาศ

ชฟ3C            อ.พิทักษ ชฟ.3CL6    อ.พิทักษ ชฟ.3CL56    อ.พิทักษ

ฟก.1 ม.6 C L11 อ.รักศักดิ์ ฟก.1 ม.6 C อ.พิทักษ ฟก.1 ม.6 C L12 อ.พิทักษ

2104-2106

ป.เครื่องปรับอากาศ ป.เครื่องปรับอากาศ

2104-2106 2104-2106

2104-2106 2104-2106

ป.เครื่องปรับอากาศ ป.เครื่องปรับอากาศ

ตารางการใชหองเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   แผนกวิชาชางไฟฟา

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563    (ระยะเวลาเรียนตั้งแตวันที่  13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจิกายน 2563 )

หอง.....................................................................................................เลขที่หอง………........827………….

      เวลา

วัน
08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00

อังคาร

13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

2104-2106

พฤหัสบดี

พุธ ป.เครื่องปรับอากาศ ป.เครื่องปรับอากาศ

2104-2106 2104-2106

ป.เครื่องปรับอากาศ ป.เครื่องปรับอากาศ

เสาร

(นายอรรถกฤต อินทะโย) (นายวัชรพงษ  ฝนติ๊บ)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ.............................................................

ศกุร

กิจกรรม

(นายวิทยา  สุภาอินทร) (นายชัยวัฒน  พอพิน)

30104-0005

ป.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

30104-0005 30104-0005

ท.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ป.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ



ภาคเรยีนท ี  1   ปีการศกึษา  2563    (ระยะเวลาเรยีนตงัแตว่นัท ี 13 กรกฎาคม 2563  -   14 พฤศจกิายน 2563 )

ตารางนกัเรยีน นกัศกึษา แผนกวชิาชา่งไฟฟ้า

ประจาํภาคเรยีนท ี1 ปีการศกึษา 2560

วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม่



(นายวชัรพงษ ์ ฝันตบิ)

หมายเหตุ : ใหจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามมาตรการปองกันการแพรกระจายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


