
ผู้สอน วนัที่สอน loop หัวข้อที่สอน ผู้สอน วนัที่สอน loop หัวข้อที่สอน

อ.พงษ์กฤษณ์ (พ่ีกฤษณ)์ 4-ม.ีค.-64 loop2 อตัราส่วนร้อยละ ปริมาตรพื้นที่ผิว อ.กิตตมิศักดิ์ (พ่ีแมน) 4-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ

5-ม.ีค.-64 loop2 อตัราการท างาน ของผสม พายเรือ 5-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ

6-ม.ีค.-64 loop2 สามเหล่ียมคล้ายและตรีโกณ ม.ต้น 6-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ

7-ม.ีค.-64 loop2 สถติิ ม.3 10-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ

8-ม.ีค.-64 loop2 เศษส่วนพหุนาม 11-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนความน่าจะเป็น

9-ม.ีค.-64 loop2 เรขาคณิต มมุ วงกลม 12-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนความน่าจะเป็น

10-ม.ีค.-64 loop2 เรขาคณิต มมุ วงกลม อ.ศุภฤกษ์ (พ่ีแบงค์) 4-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนเซต

11-ม.ีค.-64 loop2 พอธาโกรัส 5-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนเซต

อ.ธนดล (พ่ีดล) 8-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนเซตโดยขอ้สอบ 6-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนตรรกศาสตร์

9-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนตรรกศาสตร์ 10-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนตรรกศาสตร์

10-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนจ านวนจริง 11-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนจ านวนจริง

11-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนจ านวนจริง 12-ม.ีค.-64 loop2 ทบทวนจ านวนจริง

12-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนภาคตัดกรวย อ.ภาสกร (พ่ีนอต) 5-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนฟังกช์นั

14-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนภาคตัดกรวย 6-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนฟังกช์นั

16-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนโดยรวม 7-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ

19-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนฟังกช์นั 8-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ

20-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนฟังกช์นั 12-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนความน่าจะเป็น

21-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ 13-ม.ีค.-64 loop1 อตัราส่วนร้อยละ ปริมาตรพื้นที่ผิว

22-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนการจดัหมู่จดัล าดับ 14-ม.ีค.-64 loop1 อตัราการท างาน ของผสม พายเรือ

23-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวนความน่าจะเป็น 15-ม.ีค.-64 loop1 สามเหล่ียมคล้ายและตรีโกณ ม.ต้น

อ.ธนิน (พ่ีบ)ี 4-ม.ีค.-64 loop2 Expo&log 16-ม.ีค.-64 loop1 ทบทวน ม.ต้น

5-ม.ีค.-64 loop2 Expo&log 19-ม.ีค.-64 loop1 สถติิ

6-ม.ีค.-64 loop1 Expo&log 20-ม.ีค.-64 loop1 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

7-ม.ีค.-64 loop2 ภาคตัดกรวยเส้นตรง 21-ม.ีค.-64 loop1 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

8-ม.ีค.-64 loop1 Expo&log 22-ม.ีค.-64 loop1 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

9-ม.ีค.-64 loop2 ภาคตัดกรวยเส้นตรง 23-ม.ีค.-64 loop1 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

10-ม.ีค.-64 loop2 ภาคตัดกรวยวงกลมและวงรี

11-ม.ีค.-64 loop2 พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา

19-ม.ีค.-64 loop2 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

20-ม.ีค.-64 loop2 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

21-ม.ีค.-64 loop2 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

22-ม.ีค.-64 loop2 ทวนขอ้สอบ ทอ.ม.ต้น

หัวข้อการสอนส าหรับหลักสูตรเม.ย.64 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
รายวิชาคณติศาสตร์



ผู้สอน วนัที่สอน loop หัวข้อที่สอน ผู้สอน วนัที่สอน loop หัวข้อที่สอน

อ.รัชชาพงษ์ (พ่ีหมัก) 5-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทยก์ารเคล่ือนที่ราบ อ.ปฎิวตั ิ(พ่ีเอ็ม) 4-ม.ีค.-64 loop1 ไฟฟ้าต่อ คตท.

6-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทยก์ารเคล่ือนที่ด่ิง 12-ม.ีค.-64 loop1 ไฟฟ้า การไหลของกระแส แอม โวลต์มเิตอร์

7-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทยโ์พรเจกไทล์ 13-ม.ีค.-64 loop1 ไฟฟ้าคิดค่าไฟ

8-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทยก์ารเคล่ือนที่ราบ 14-ม.ีค.-64 loop1 ความร้อน อณุหภูมผิสม

9-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทยโ์พรเจกไทล์ 15-ม.ีค.-64 loop1 กา้ลังไฟฟ้าและการต้มน ้า

11-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทยก์ารเคล่ือนที่ด่ิง อ.ธนิตเชษฐ์ (พ่ีเชษฐ์) 4-ม.ีค.-64 loop2 สมดุลแรง

12-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทยโ์พรเจกไทล์ 5-ม.ีค.-64 loop1 สมดุลแรง

13-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทยเ์คล่ือนที่วงกลม 6-ม.ีค.-64 loop2 สมดุลโมเมนต์

14-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทยโ์ค้งถนน 7-ม.ีค.-64 loop1 สมดุลโมเมนต์

15-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทยเ์คล่ือนที่วงกลม 8-ม.ีค.-64 loop2 การได้เปรียบเชงิกล ประสิทธภิาพ

16-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทยโ์ค้งถนน 9-ม.ีค.-64 loop1 การได้เปรียบเชงิกล ประสิทธภิาพ

19-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทย ์ทอ. 10-ม.ีค.-64 loop1 แรงลอยตัว

20-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ. 11-ม.ีค.-64 loop1 Stress-strain แรง อณุหภูม ิยดื

21-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ. 12-ม.ีค.-64 loop2 แรงลอยตัว

22-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทย ์ทอ. 13-ม.ีค.-64 loop1 ความสูง ความดัน จดุเดือด ความชื นสัมพัทธิ์

23-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ. 19-ม.ีค.-64 loop2 Stress-strain แรง อณุหภูม ิยดื

อ.กิตตชิัย (ช้างน้อย) 4-ม.ีค.-64 loop1 เวกเตอร์ สเกลาร์ หน่วย SI 20-ม.ีค.-64 loop2 ความสูง ความดัน จดุเดือด ความชื นสัมพัทธิ์

6-ม.ีค.-64 loop1 มวลแรงการเคล่ือนที่ 21-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทย ์ทอ.เร่ืองที่เกี่ยวขอ้ง

7-ม.ีค.-64 loop1 มวลแรงการเคล่ือนที่ 22-ม.ีค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ.เร่ืองที่เกี่ยวขอ้ง

10-ม.ีค.-64 loop1 งานพลังงาน

11-ม.ีค.-64 loop1 งานพลังงาน

12-ม.ีค.-64 loop1 โมเมนตั ม

13-ม.ีค.-64 loop1 โมเมนตั ม

14-ม.ีค.-64 loop1 เลนส์ กระจก

15-ม.ีค.-64 loop1 เลนส์ กระจก

21-ม.ีค.-64 loop1 ตะลุยโจทย ์ทอ.

หัวข้อการสอนส าหรับหลักสูตรเม.ย.64 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
รายวชิาฟิสิกส์



ผู้สอน วันที่สอน loop หัวข้อที่สอน ผู้สอน วันที่สอน loop หัวข้อที่สอน

อ.จรรยา (พ่ีแอน) 5-มี.ค.-64 loop1 เคมีที่เป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ อ.ชมพูนุช (พ่ีนุช) 4-มี.ค.-64 loop1 โครงสร้างอะตอม

6-มี.ค.-64 loop2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 6-มี.ค.-64 loop2 โครงสร้างอะตอม

7-มี.ค.-64 loop1 เคมีที่เป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 10-มี.ค.-64 loop2 พันธะเคมี

8-มี.ค.-64 loop2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 11-มี.ค.-64 loop1 พันธะเคมี

9-มี.ค.-64 loop1 เซลล์และการท างานของเซลล์ 13-มี.ค.-64 loop1 พันธะเคมี

12-มี.ค.-64 loop2 เซลล์และการท างานของเซลล์ 14-มี.ค.-64 loop2 พันธะเคมี

14-มี.ค.-64 loop2 โครโมโซมและสารพันธกุรรม 15-มี.ค.-64 loop1 ปริมาณสาร1

15-มี.ค.-64 loop2 โครโมโซมและสารพันธกุรรม

16-มี.ค.-64 loop1 โครโมโซมและสารพันธกุรรม

19-มี.ค.-64 loop1 ปริมาณสาร2

20-มี.ค.-64 loop1 ปริมาณสาร2

21-มี.ค.-64 loop2 ปริมาณสาร2

22-มี.ค.-64 loop2 ปริมาณสาร2

23-มี.ค.-64 loop2 ปริมาณสาร2

หัวข้อการสอนส าหรบัหลักสูตรเม.ย.64 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
รายวชิาเคมี-ชีวะ



ผู้สอน วันทีส่อน loop หวัขอ้ทีส่อน ผู้สอน วันทีส่อน loop หวัขอ้ทีส่อน

อ.อุษาใจ (พ่ีปุย้) 4-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา อ.ธนวรรณ (พ่ีวรรณ) 7-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

5-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 9-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

6-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 13-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

8-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 15-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

9-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 16-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

11-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 19-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

12-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 23-มี.ค.-64 loop2 ไวยากรณ์ error identification

20-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา อ.ธนกฤต (พ่ีตอง) 10-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ สนทนา

21-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 11-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ สนทนา

22-มี.ค.-64 loop1 ไวยากรณ์ สนทนา 13-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ สนทนา

อ.กฤษฎา (พ่ีเอ็ม) 4-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ 14-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ สนทนา

5-มี.ค.-64 loop1 ศัพท์ 15-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ สนทนา

13-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ 16-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ สนทนา

14-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ อ.เบญจวรรณ (พ่ีนัท) 19-มี.ค.-64 loop2 สนทนาและ cloz test

15-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ 20-มี.ค.-64 loop2 สนทนาและ cloz test

19-มี.ค.-64 loop1 ศัพท์ 21-มี.ค.-64 loop2 สนทนาและ cloz test

20-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ 22-มี.ค.-64 loop2 สนทนาและ cloz test

21-มี.ค.-64 loop2 ศัพท์ 23-มี.ค.-64 loop2 สนทนาและ cloz test

หัวข้อการสอนส าหรบัหลักสูตรเม.ย.64 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษ



ผู้สอน วันทีส่อน loop หวัขอ้ทีส่อน ผู้สอน วันทีส่อน loop หวัขอ้ทีส่อน

อ.สุนทรีย ์(ครูพ่ีจ๋า) 4-มี.ค.-64 loop1 ตะลุยโจทยต์ ำรวจ/จปร. อ.ชญานิศ (ครูพ่ีไอ) 5-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

8-มี.ค.-64 loop1 ตะลุยโจทยต์ ำรวจ/จปร. 7-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

10-มี.ค.-64 loop1 ตะลุยโจทยต์ ำรวจ/จปร. 8-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

12-มี.ค.-64 loop1 ตะลุยโจทยต์ ำรวจ/จปร. 9-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

14-มี.ค.-64 loop1 ตะลุยโจทยต์ ำรวจ/จปร. 10-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

13-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

15-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

16-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ตร. / จปร.

19-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ. ทร.

20-มี.ค.-64 loop1 ตะลุยโจทย ์ทอ. ทร.

22-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ. ทร.

23-มี.ค.-64 loop2 ตะลุยโจทย ์ทอ. ทร.

หัวข้อการสอนส าหรบัหลักสูตรเม.ย.64 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
รายวิชาภาษาไทย



ผู้สอน วันทีส่อน loop หัวข้อทีส่อน ผู้สอน วันทีส่อน loop หัวข้อทีส่อน

อ.สุดารัตน์ (อ.เอ) 4-ม.ีค.-64 loop1 ผู้สอนด ำเนกำรได้เลย อ.สุวัฒน์ 5-ม.ีค.-64 loop2 ผู้สอนด ำเนกำรได้เลย

6-ม.ีค.-64 loop1 7-ม.ีค.-64 loop2

7-ม.ีค.-64 loop1 8-ม.ีค.-64 loop2

8-ม.ีค.-64 loop1 9-ม.ีค.-64 loop2

10-ม.ีค.-64 loop1 13-ม.ีค.-64 loop2

11-ม.ีค.-64 loop1 14-ม.ีค.-64 loop2

13-ม.ีค.-64 loop1 15-ม.ีค.-64 loop2

14-ม.ีค.-64 loop1 16-ม.ีค.-64 loop2

15-ม.ีค.-64 loop1 19-ม.ีค.-64 loop2

20-ม.ีค.-64 loop1 20-ม.ีค.-64 loop2

21-ม.ีค.-64 loop1 21-ม.ีค.-64 loop2

22-ม.ีค.-64 loop1 22-ม.ีค.-64 loop2

หัวข้อการสอนส าหรับหลักสูตรเม.ย.64 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ
รายวิชาสังคมศึกษา


