
ตารางติว v-net ปวช.3 ชย.3 
ว/ด/ป วิชา เวลา ครูผู้สอน ครูควบคุม ห้องเรียน 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
24 พ.ย.57 
5 ม.ค.58 

ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ1 15.00-16.00 ครูสายฝน ครูสุทัศน์ 2205 

24 พ.ย.57 
5 ม.ค.58 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 16.00-17.00 ครูชฎาภา ครูสุทัศน์ 2205 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
8ธ.ค.57 
12 ม.ค.58 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 15.00-16.00 เพชรภาภรณ์ ครูสุทัศน์ 2206 

8ธ.ค.57 
12 ม.ค.58 

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 16.00-17.00 ครูสุวรรณี ครูสุทัศน์ 2206 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
15ธ.ค.57 
 

วิถีธรรมวิถีไทย 15.00-16.00 ครูสมบูรณ์ 
 

ครูสุทัศน์ 2204 

15 ธ.ค.57 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ   16.00-17.00 ครูสมบูรณ์ 
 

ครูสุทัศน์ 2204 

ความรู้วชิาชีพพืน้ฐาน 

22 ธ.ค.57 ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย 15.00-16.00 ครูสัญญา ครูสุทัศน์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

22 ธ.ค.57 ความรู้เรื่อง ict 16.00-17.00 ครูกฤษดา ครูสุทัศน์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

29 ธ.ค.57 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15.00-17.00 ครูสิทธิชัย ครูสุทัศน์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

19 ม.ค.58 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 15.00-17.00 ครูโสวัส ครูสุทัศน์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

29 พ.ย.58 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 16.00-17.00 ครสูุทัศน์ ครูสุทัศน์ ห้องเรียนแผนกช่างยนต์ 

  

 



ตารางติว v-net ปวช.3 ชฟ.3 
ว/ด/ป วิชา เวลา ครผูู้สอน ครคูวบคุม ห้องเรียน 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
24 พ.ย.57 
5 ม.ค.58 

วิถีธรรมวิถีไทย 15.00-16.00 ครูสมบูรณ ์
 

ครูรฐัศกัดิ ์ 2204 

24 พ.ย.57 
5 ม.ค.58 

พลศึกษาเพื่อพฒันาบคุลิกภาพ   16.00-17.00 ครูสมบูรณ ์
 

ครูรฐัศกัดิ ์ 2204 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
8ธ.ค.57 
12 ม.ค.58 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 15.00-16.00 ครูสายฝน ครูรฐัศกัดิ ์ 2205 

8ธ.ค.57 
12 ม.ค.58 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 16.00-17.00 ครูชฎาภา ครูรฐัศกัดิ ์ 2205 

ทักษะการคดิและการแก้ปญัหา 
19 ม.ค.58 วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 15.00-16.00 เพชรภาภรณ ์ ครูรฐัศกัดิ ์ 2206 

19 ม.ค.58 คณิตศาสตร์ ประยกุต์ 1 16.00-17.00 ครูสุวรรณ ี ครูรฐัศกัดิ ์ 2206 

ความรู้วิชาชีพพืน้ฐาน 

15ธ.ค.57 เขียนแบบเทคนคิเบือ้งตน้ 15.00-17.00 ครูสิทธิชัย ครูรฐัศกัดิ ์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

22 ธ.ค.57 ความรู้เรื่อง ict 15.00-17.00 ครกูฤษดา ครูรฐัศกัดิ ์ คอมพวิเตอร์ 
29 ธ.ค.57 ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย 15.00-17.00 ครูสญัญา ครูรฐัศกัดิ ์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

19 ม.ค.57 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15.00-16.00 ครูโสวัส ครูรฐัศกัดิ ์ ห้องเรียนพืน้ฐาน 

 

 

 

 



ตารางติว v-net ปวช.3 การบัญชี  การขาย  คอมพิวเตอร์ 
ว/ด/ป วิชา เวลา ครูผูส้อน ครูควบคุม ห้องเรียน 

ทักษะการคิดและการแก้ปญัหา 
24 พ.ย.57 
5 ม.ค.58 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 15.00-16.00 เพชรภาภรณ์ ครูณปภัช 2106 

24 พ.ย.57 
5 ม.ค.58 

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 16.00-17.00 ครูสุวรรณี ครูณปภัช 2106 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
8ธ.ค.57 
12 ม.ค.58 

วิถีธรรมวิถีไทย 15.00-16.00 ครูสมบูรณ์ 
 

ครูณปภัช 2106 

8ธ.ค.57 
12 ม.ค.58 

พลศึกษาเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ   16.00-17.00 ครูสมบูรณ์ 
 

ครูณปภัช 2106 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
15ธ.ค.57 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 15.00-16.00 ครูสายฝน ครูณปภัช 2106 
15ธ.ค.57 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 16.00-17.00 ครูชฎาภา ครูณปภัช 2106 

ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 
28 พ.ย.57 การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 15.00-17.00 ครูกฤษดา ครูณปภัช คอมพิวเตอร ์
8ธ.ค.57 บัญชีเบือ้งต้น 08.00-10.00 ครูสุรรีัตน์ ครูณปภัช คอมพิวเตอร ์
19ธ.ค.57 การขาย1 15.00-17.00 ครูพนมวด ี ครูณปภัช คอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 



ตารางติว v-net ปวส.2 ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า 

ว/ด/ป วิชา เวลา ครผูู้สอน ครคูวบคุม ห้องเรยีน 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

28 พ.ย.57 
 

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 15.00-17.00 ครูสายฝน ครูวานติย ์
ครูสญัญา 

2205 

12 ธ.ค.57 
19 ธ.ค.57 

ทักษะเพื่อการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ 1 

15.00-17.00 ครศูิรนินภา ครูวานติย ์
ครูสญัญา 

2205 

26 ธ.ค.57 ทักษะเพื่อการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ 2 

15.00-17.00 ครศูิรนินภา ครูวานติย ์
ครูสญัญา 

2205 

ทักษะการคดิและการแก้ปญัหา 
9 ม.ค.58 ตรรกะ ความมีเหตุมีผล 15.00-17.00 ครูสุวรรณ ี ครูวานติย ์

ครูสญัญา 
2206 

16 ม.ค.58 อ่าน เขียน การคดิวิเคราะห์ 15.00-17.00 ครูสายฝน ครูวานติย ์
ครูสญัญา 

2206 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
23 ม.ค.58 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 15.00-17.00 ครูสมบูรณ ์

 
ครูวานติย ์
ครูสญัญา 

2204 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางติว v-net ปวส.2 การบัญช ี การตลาด คอมพิวเตอร์ 

ว/ด/ป วิชา เวลา ครูผู้สอน ครูควบคุม ห้องเรียน 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
28 พ.ย.57 
 

ตรรกะ ความมีเหตุมีผล 15.00-17.00 ครูสุวรรณี ครูวานิตย์ 

ครูสัญญา 

2206 

12 ธ.ค.57 อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ 15.00-17.00 ครูสายฝน ครูวานิตย์ 

ครูสัญญา 

2206 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 

19 ธ.ค.57 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 15.00-17.00 ครูสมบูรณ์ 
 

ครูวานิตย์ 

ครูสัญญา 

2204 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 
26 ธ.ค.57 
23 ม.ค.58 

ทักษะเพื่อการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 1 

15.00-17.00 ครูชฎาภา ครูวานิตย์ 

ครูสัญญา 

2205 

9 ม.ค.58 ทักษะเพื่อการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 2 

15.00-17.00 ครูชฎาภา ครูวานิตย์ 

ครูสัญญา 

2205 

16 ม.ค.58 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 15.00-17.00 ครูสายฝน ครูวานิตย์ 

ครูสัญญา 
2205 

 

 

 

 


