
หมวด ช่ือผู้สอน คุณวุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย

1. อ.ธนดล   บัลลังโพธ์ิ ปริญญาเอก: คณิตศาสตร์ ลาดกระบัง 1.โจทย์สมการ 1. ฟังก์ช่ัน

2.สมการก าลังสอง/ก าลังสาม 2. เมทริกซ์

2. อ.ภาสกร ปะรักกะมานนท์ ปริญญาตรี:วิศวกรรมเคร่ืองกล ลาดกระบัง 1. พ้ืนท่ีแรเงาในวงกลมและnเหล่ียม 1. สมการวงรี

2. เศษส่วนพหุนาม 2.สมการไฮเพอร์โบล่า

3. ความคล้าย 3. ตรีโกณมิติ ม.5

3. อ. พงศ์กฤษ รุ่งสุข ปริญญาโท:วิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่ 1. เศษส่วนพหุนาม 1. สมการพาราโบล่า

2. การแปรผัน 2. สมการวงกลม

3. จ านวนจริง 3. เลขยกก าลังแบบยาก ม.5

4. อ.ศุภฤกษ์  กาพวัง ปริญญาตรี:วิศวกรรมโยธา จปร. 1. สถิติ 1. จ านวนจริง ม.4 การเขียนเส้นจ านวน

2. อัตราส่วนร้อยละ

5. อ.อิทธิพล  พันธุ ปริญญาตรีวิศวกรรม:พระนครเหนือ 1.ปริมาตรพ้ืนท่ีผิว 1. ทบทวนเร่ืองเซต

2. การแปลงทางเรขาคณิต

6. อ.ธนากร งามจรุงจิต ปริญญาโท:วิศวกรรมโยธา , USA 1. มุมในวงกลม/เรขาคณิต 1. ทบทวนตรรกศาสตร์

2. สมการเส้นตรง

7. อ.กิตติมศักด์ิ นิลผ่องอ าไพ ปริญญาโท:วิศวกรรมไฟฟ้า, USA 1. ความน่าจะเป็น

8. อ.เทป 1. เฉลยข้อสอบ1

2. เฉลยข้อสอบ2

3. เฉลยข้อสอบ3

4. เฉลยข้อสอบ4

5. เฉลยข้อสอบ5

6. เฉลยข้อสอบ6

7. เฉลยข้อสอบ7

8. เฉลยข้อสอบ8

อ. รัชชาพงษ์   อ่อนแป้น ปริญญาโท : ฟิสิกส์ , จุฬาลงกรณ์ 1. การเคล่ือนท่ีแนวราบ/ด่ิง

2.การเคล่ือนท่ีแนวโค้ง
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คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์
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3. การเคล่ือนท่ีวงกลม

4. การเคล่ือนท่ีฮาร์โมนิค

5. แรงลอยตัว

อ. กิตติชัย  ช้างน้อย  ปริญญาโท: วิศวกรรมอุตสาหการ, USA 1. มวลแรงการเคล่ือนท่ี/พ้ืนเอียง

2. รอกเคล่ือนท่ี

3. แรงดึงดูดระหว่างมวล/ดวงดาว

4. โมเมนต้ัม

อ.ธนิษเชษฐ์  ดวงโสมา ปริญญาโท:วิศวกรรมโยธา , USA 1. งานพลังงาน

2. ความร้อน

3. สมดุลกล

4. ของแข็งและความยืดหยุ่น

อ.ปฏิวัติ  ป้องลม ปริญญาตรี:วิศวกรรมโยธา,นายเรืออากาศ 1. ไฟฟ้า

อ. เทป 1. เฉลยข้อสอบฟิสิกส์1

2. เฉลยข้อสอบฟิสิกส์2

3. เฉลยข้อสอบฟิสิกส์3

4. เฉลยข้อสอบฟิสิกส์4

5. เฉลยข้อสอบฟิสิกส์5

อ.ชมภูนุช ล้ออิสระตระกูล ปริญญาโท :  เคมี , เกษตรศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอม

2. พันธะเคมี

อ.ณัฐวัฒน์  กฐินหอม ปริญญาโท: เคมี , จุฬาลงกรณ์ 1. ปริมาณสารสัมพันธ์1

2.ปริมาณสารสัมพันธ์2

อ.ณัฐกฤตา เลิศวิริยพงษ์ 1. พันธุกรรม

2. ระบบนิเวศ

3. ระบบการย่อยอาหาร

อ.เทป 1. เฉลยข้อสอบเคมี1

ฟิสิกส์

เคมี
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2. เฉลยข้อสอบเคมี2

3. เฉลยข้อสอบเคมี3

4. เฉลยข้อสอบเคมี4

5. เฉลยข้อสอบเคมี5

อ.ศุภิสรา  แก้วจ าปาสี ปริญญาโท : อังกฤษ ,เกษตรศาสตร์ 1. Finite : Tense, Active-Passive Voice

2. Non-Finite verb : Infinitive ,Participle, Gerund

3. Clause : Noun Clause ,Adj.clause

4. Connector : Conjuntion & Relative Pronoun

อ.รุจิรา สุรารักษ์ เลิศโพธาวัฒนา ปริญญาตรี: นิเทศศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. Sentence vs Fragment

2. Inversion

3. Question : Question words, Question Tag

4. Cloze Test

อ.เบญจวรรณ งามอุไรรัตน์ ปริญญาตรี: อังกฤษ , เกษตรศาสตร์ 1. Preposition Types & functions

2. Pronoun : Personal Pronoun 

   Possessive Pronoun , Reflexive Pronoun

อ.เกษศิรินทร์  พาณิชยาชีวะ 1. Conversation Zby Situations)

อ.ศศิวิมล ห่ืออินทร์ ปริญญาตรี: อังกฤษ, ม.กรุงเทพ 1. Vocabulary : synonym, context clue, 

  Root-Prefix-Suffix

อ.อุษาใจ  นิลผ่องอ าไพ ปริญญาโท: อังกฤษ , England 1. Reading Exercise

อ.เทป 1. เฉลยข้อสอบอังกฤษ1

2.เฉลยข้อสอบอังกฤษ2

3. เฉลยข้อสอบอังกฤษ3

4.เฉลยข้อสอบอังกฤษ4

5. เฉลยข้อสอบอังกฤษ5

อ.ปาจรีย์  ทองน้ าวน ปริญญาโท : ภาษาไทย,ม.ศิลปกร หลักภาษาภาษาไทย

เคมี

ภาษาอังกฤษ 
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อ.สุนทรีย์ แจ่มจิรวัตร ปริญญาโท : ภาษาไทย,เกษตรศาสตร์ หลักภาษา

อ.ชญานิศ คุ้มค า ปริญญาตรี : ภาษาไทย,ม.รังสิต หลักภาษา

อ.สุดารัตน์  เทพพิมล ปริญญาเอก: การจัดการศึกษา,ดุสิต ประวัติศาสตร์และพระมหากษัตริย์

อ.สุวัฒน์ สมิตกุล ปริญญาตรี:เศรษฐศาสตร์, รามค าแหง เศรษฐศาสตร์และหน้าท่ีพลเมือง

ภาษาไทย

สังคมศึกษา


