
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

เสาร์ 5 Sa ช้าง M Wan Wan Sa ช้าง M M Wan Sa ช้าง ช้าง M Wan Sa

อาทิตย์ 6 นอต Ja M ช้าง ช้าง นอต Ja M M ช้าง นอต Ja Ja M ช้าง นอต

จนัทร์ 7 นอต A แอน ไอร์ ไอร์ นอต A แอน แอน ไอร์ นอต A A แอน ไอร์ นอต

อังคาร 8 ดล สวุัฒน์ แอน ปุ้ย ปุ้ย ดล สวุัฒน์ แอน แอน ปุ้ย ดล สวุัฒน์ สวุัฒน์ แอน ปุ้ย ดล

พุธ 9 ดล สวุัฒน์ แอน ปุ้ย ปุ้ย ดล สวุัฒน์ แอน แอน ปุ้ย ดล สวุัฒน์ สวุัฒน์ แอน ปุ้ย ดล

พฤหัส 10 ดล สวุัฒน์ นุช Sa Sa ดล สวุัฒน์ นุช นุช Sa ดล สวุัฒน์ สวุัฒน์ นุช Sa ดล

ศุกร์ 11 Sa A นุช ปุ้ย ปุ้ย Sa A นุช นุช ปุ้ย Sa A A นุช ปุ้ย Sa

เสาร์ 12 นอต Ja ช้าง A A นอต Ja ช้าง ช้าง A นอต Ja Ja ช้าง A นอต

อาทิตย์ 13 นอต ไอร์ ช้าง Wan Wan นอต ไอร์ ช้าง ช้าง Wan นอต ไอร์ ไอร์ ช้าง Wan นอต

เวลา1900-2200 ม.4-6 มเีทปเฉลยชา้งเผือก

ม.3 มเีทปเฉลยขอ้สอบชา้งเผือก ม.ตน้

ทุกวัน ยกเว้นวันสอบ

ทุกวัน ยกเว้นวันสอบ160ข้อ

140ข้อ

160ข้อ

140ข้อ

วันที่สอบ

13-ธ.ค.-63

เหลา่

ช้างเผือก

ต ารวจ

ช้างเผือก

ต ารวจ

วัน

ตารางสอนและตารางสอบ คอร์สหยดุยาว  9 วัน 
รหัส 160 : วันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2563

5-ธ.ค.-63

8-ธ.ค.-63

11-ธ.ค.-63

จ านวนข้อ

ม.3/1 (25นาย) ม.3/2 (25นาย) ม.4/1 (30นาย) ม.4/2 (30นาย)
วันที่



วิชา ผู้สอน วิชา ผู้สอน

เลข พ่ีนอต สถิติ ความน่าจะเป็น เลข พ่ีนอต ภาคตัดกรวย ความน่าจะเป็น

พ่ีดล สมการก าลังสอง เศษส่วนพหุนาม พ่ีดล ฟังก์ชัน่ expo&log

phy พ่ีช้าง คานรอกลิม่ งานพลังงาน phy พ่ีช้าง โมเมนตัม้ การหมุน

พ่ีหมัก ความร้อน พ่ีหมัก มวลแรง วงกลม

พ่ีเอ็ม ไฟฟ้า พ่ีเอ็ม งาน พลังงาน

เคม-ีชีวะ พ่ีแอน พันธุกรรม เคม-ีชีวะ พ่ีแอน ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธุกรรม

พ่ีนุช โครงสร้างอะตอม พ่ีนุช พันธะเคมี

ไทย พ่ีจา๋ หลักภาษา ไทย พ่ีจา๋ หลักภาษา

พ่ีไอร์ หลักภาษา พ่ีไอร์ หลักภาษา

สังคม อ.สุวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ สังคม อ.สุวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

อ.เอ ประวัติศาสตร์ อ.เอ ประวัติศาสตร์

eng พ่ีปุ้ย Conversation Vocabulary eng พ่ีปุ้ย Conversation Vocabulary

พ่ีวรรณ Agreement พ่ีวรรณ Agreement

พลศึกษา พ่ีเอ็ม พลศึกษา พ่ีเอ็ม

หัวข้อ

ระดบัชั้น ม.3

หัวข้อเรียน คอร์สหยดุยาว  9 วัน 
รหัส 160 : วันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2563

ระดบัชั้น ม.4

หัวข้อ


