ตารางสอนหลักสูตรตุลาคม 2562 (ช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 21 ต.ค.62)
วันที่

วัน

28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

คาบ 1
08.45 - 09.50
poy (เสียงในภาษา)
Ja ชนิดของคา

Dol(Function)
And(พันธะเคมี)
May (Verb of Emotion)

Suwat(เศรษฐศาสตร์)
Ja ประโยค
Ja ประโยค
Ja การสร้างคาสมาสสนธิ
May (Gerund)

Dol(ความน่าจะเป็นและการนับ)
May (Participle/Participle Phrase)

Dol(ความน่าจะเป็นและการนับ)
Ja เครื่องหมายวรรคตอน
poy วรรณคดี
Ja โวหารภาพพจน์

Dol(ความน่าจะเป็นและการนับ)
And(พันธะเคมี)
May (Auxiliary Verb)

And(พันธะเคมี)
Ja ติวข้อสอบช้างเผือก
poy ราชาศัพท์

Loop 1 แถบวันที่สีน้าตาล คือวันสอบ (เวลาสอบและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
คาบ 2
คาบ 3
คาบ 4
คาบ 5
คาบ 6
10.05 - 11.10
11.20 - 12.25
13.15 - 14.20
14.35 - 15.40
15.55 - 17.00
รายงานตัว (09.00-13.00)
สอบแบ่งห้อง (14.00-17.00)
A(ประวัติศาสตร์ชาติไทย)
เชษฐ์(สมดุลกล)
ช้าง(ปรากฏการณ์คลื่น)
นุช(โครงสร้างอะตอม)
ปุ้ย (Reading: Topic/Title/Main Idea)
อ้วน(ตรีโกณมิต)ิ
Sa(งานพลังงาน)
Suwat(เศรษฐศาสตร์)
And(พันธะเคมี)
May (Adjective/Adverb, Adj.order, Position of Adv.)
กาน(โครงสร้างเซลล์/พันธุกรรม)
นอต(เรขาวิเคราะห์)
ไอร์ การสร้างคาไทย
แพรว (Preposition)
Pu(Tense/Active-Passive Voice)
speed test1
เชษฐ์(สมดุลกล)
A(ประวัติศาสตร์ชาติไทย)
Sa(งานพลังงาน)
Suwat(เศรษฐศาสตร์)
Man(สถิต)ิ
อ้วน(ตรีโกณมิต)ิ
นอต(เรขาวิเคราะห์)
Dol(Function)
แพรว (Synonym Set)
speed test2
ช้าง(คลื่นแสง)
กาน(โครงสร้างเซลล์/พันธุกรรม)
เชษฐ์(ความยืดหยุ่น)
Sa(โมเมนตั้ม)
M(ไฟฟ้า)
A(ประวัติศาสตร์ชาติไทย)
ช้าง(คลื่นแสง)
ศุภฤกษ์(จานวนจริง ม.4)
ปั๊ก(ปริมาณสาร1-2)
เชษฐ์(ความยืดหยุ่น)
Man(สถิต)ิ
นุช(โครงสร้างอะตอม)
Pu (Conjuction)
กาน(เคมีพื้นฐานสิ่งมีชีวิต )
speed test3
อ้วน(ตรีโกณมิต)ิ
ช้าง(ทัศนอุปกรณ์)
นอต(สมการวงกลม)
Dol(Function)
ช้าง(ทัศนอุปกรณ์)
A(ประวัติศาสตร์ชาติไทย)
Sa(โมเมนตั้ม)
Suwat(หน้าที่พลเมือง)
And(พันธะเคมี)
speed test4
อ้วน(โจทย์สมการ)
เชษฐ์(ของไหล)
นอต(สมการวงรี)
แพรว (Context Clue)
กาน(ทางเดินอาหาร)
A(ประวัติศาสตร์ทหาร)
Sa(โมเมนตั้ม)
Suwat(หน้าที่พลเมือง)
And(พันธะเคมี)
กวาง(ตะลุยโจย์เคมี)
นอต(ไฮเพอร์)
ไอร์ โวหารร้อยแก้ว
แพรว (Phrasal Verb)
Pu (If-Clause)
Man(เลขฐานต่างๆ)
เชษฐ์(ของไหล)
ศุภฤกษ์(จานวนจริง ม.4)
kit(ตรรกศาสตร์)
ปั๊ก(ปริมาณสาร1-2)
M(ไฟฟ้า)
A(ประวัติศาสตร์ทหาร)
ช้าง(ทวนมวลแรง)
กาน(เคมีพื้นฐานสิ่งมีชีวิต)
นุช(ตารางธาตุ)
Man(เลขฐานต่างๆ)
Sa(โมเมนตั้ม)
kit(ตรรกศาสตร์)
ปั๊ก(ปริมาณสาร1-2)
May (Infinitive/Causative/Verb of sense)
speed test5
Suwat(หน้
า
ที
่
พ
ลเมื
อ
ง)
นอต(พาราโบลา)
reading สั้นๆ
Pu (Wish/Subjunctive)
อ้วน(โจทย์สมการ)
A(ทหารกับสถาบันกษัตริย)์
Sa(การหมุน)
kit(เมทริกซ์)
ไอร์ ติวลักษณะข้อสอบ
speed test6
เชษฐ์(ทบทวนข้อสอบ)
นอต(พาราโบลา)
Dol(Expo&Log)
reading สั้นๆ
Suwat(หน้าที่พลเมือง)
Sa(การหมุน)
kit(เมทริกซ์)
Pu (Inversion)
แพรว (Expression)
A(ทหารกับสถาบันกษัตริย)์
ช้าง(ทวนprojectile)
Dol(Expo&Log)
นุช(ตารางธาตุ)
ปุ้ย (Reading: Inference&Reference)
M(ไฟฟ้า)
ศุภฤกษ์(จานวนจริง ม.4)
กวาง(ตะลุยโจย์เคมี)
kit(เมทริกซ์)
ปั๊ก(ปริมาณสาร1-2)
เดินทางกลับบ้าน

ตารางสอนหลักสูตรตุลาคม 2562 (ช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 21 ต.ค.62)
วันที่
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

วัน

คาบ 1
08.45 - 09.50

Loop 2 แถบวันที่สีน้าตาล คือวันสอบ (เวลาสอบและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
คาบ 2
คาบ 3
คาบ 4
คาบ 5
10.05 - 11.10
11.20 - 12.25
13.15 - 14.20
14.35 - 15.40
รายงานตัว (09.00-13.00)
สอบแบ่งห้อง (14.00-17.00)

เสาร์
อาทิตย์
Ja ชนิดของคำ
Man(สถิติ)
จันทร์
ช้ำง(ปรำกฏกำรณ์คลืน่ )
กวำง (ตะลุยโจทย์เคมี)
อังคาร
Ja ประโยค
อ้วน(ตรีโกณมิติ)
พุMธ ay (Adjective/Adverb, Adj.order, Position of Adv.)
speed test1
พฤหัส
And(พันธะเคมี)
กำน(โครงสร้ำงเซลล์/พันธุกรรม)
ศุกร์
May (Verb of Emotion)
speed test2
เสาร์
poy เสียงในภำษำ
เชษฐ์(ควำมยืดหยุน่ )
อาทิตย์
Ja กำรสร้ำงคำสมำสสนธิ
ปุ้ย (Reading: Topic/Title/Main Idea)
จันทร์
May (Gerund)
speed test3
อังคาร
Dol(ควำมน่ำจะเป็นและกำรนับ )
อ้วน(ตรีโกณมิติ)
พุธ
May (Participle/Participle Phrase)
speed test4
พฤหัส
Dol(ควำมน่ำจะเป็นและกำรนับ )
อ้วน(โจทย์สมกำร)
ศุกร์
Ja เครื่องหมำยวรรคตอน
A(ประวัติศำสตร์ทหำร)
เสาร์
poy คำไทยคำยืม
M(ไฟฟ้ำ)
อาทิตย์
Ja โวหำรภำพพจน์
Man(เลขฐำนต่ำงๆ)
จันทร์
poy วรรณคดี
ไอร์ ติวลักษณะข้อสอบ
อังคาร
May (Auxiliary Verb)
speed test5
พุธ
reading สั้นๆ
Man(เลขฐำนต่ำงๆ)
พฤหัส
And(พันธะเคมี)
speed test6
ศุกร์
reading สั้นๆ
reading สั้นๆ
เสาร์
poy รำชำศัพท์
A(ประวัติศำสตร์ทหำร)
อาทิตย์
Ja ติวข้อสอบช้ำงเผือก
ปุ้ย (Reading: Inference&Reference)
จันทร์

คาบ 6
15.55 - 17.00

M(ไฟฟ้ำ)

Pu(Tense/Active-Passive Voice)

Sa(งำนพลังงำน)

ปั๊ก(ปริมำณสำร1-2)

เชษฐ์(สมดุลกล)

กำน(โครงสร้ำงเซลล์/พันธุกรรม)

ไอร์ กำรสร้ำงคำไทย

Dol(Function)

A(ประวัติศำสตร์ชำติไทย)

Sa(งำนพลังงำน)

Suwat(เศรษฐศำสตร์)

And(พันธะเคมี)

กำน(โครงสร้ำงเซลล์/พันธุกรรม)

นอต(เรขำวิเครำะห์)

แพรว (Preposition)

Dol(Function)

A(ประวัติศำสตร์ชำติไทย)

Sa(โมเมนตัม้ )

เชษฐ์(สมดุลกล)

Suwat(เศรษฐศำสตร์)

Pu (Conjuction)

นอต(เรขำวิเครำะห์)

แพรว (Synonym Set)

Dol(Function)

อ้วน(ตรีโกณมิติ)

Man(สถิติ)

ไอร์ กำรสร้ำงคำไทย

นุช(โครงสร้ำงอะตอม)

A(ประวัติศำสตร์ชำติไทย)

ศุภฤกษ์(จำนวนจริง ม.4)

ช้ำง(คลืน่ แสง)

ปั๊ก(ปริมำณสำร1-2)

เชษฐ์(ของไหล)

Sa(โมเมนตัม้ )

Suwat(เศรษฐศำสตร์)

And(พันธะเคมี)

กำน(เคมีพื้นฐำนสิง่ มีชีวิต)

นอต(สมกำรวงกลม)

Pu (If-Clause)

แพรว (Context Clue)

A(ประวัติศำสตร์ชำติไทย)

Sa(โมเมนตัม้ )

Suwat(เศรษฐศำสตร์)

And(พันธะเคมี)

ไอร์ โวหำรร้อยแก้ว

นอต(สมกำรวงรี)

เชษฐ์(ของไหล)

แพรว (Phrasal Verb)

เชษฐ์(ของไหล)

Sa(โมเมนตัม้ )

Suwat(หน้ำที่พลเมือง)

May (Infinitive/Causative/Verb of sense)

A(ประวัติศำสตร์ทหำร)

Suwat(หน้ำที่พลเมือง)

ช้ำง(ทัศนอุปกรณ์)

นุช(โครงสร้ำงอะตอม)

Pu (Wish/Subjunctive)

ศุภฤกษ์(จำนวนจริง ม.4)

kit(ตรรกศำสตร์)

ปั๊ก(ปริมำณสำร1-2)

นอต(ไฮเพอร์)

ช้ำง(ทวนมวลแรง)

Dol(ควำมน่ำจะเป็นและกำรนับ )

นุช(ตำรำงธำตุ)

A(ประวัติศำสตร์ทหำร)

Sa(กำรหมุน)

kit(ตรรกศำสตร์)

And(พันธะเคมี)

กวำง(ตะลุยโจย์เคมี)

นอต(พำรำโบลำ)

แพรว (Expression)

Dol(Expo&Log)

Suwat(หน้ำที่พลเมือง)

A(ทหำรกับสถำบันกษัตริย์)

Sa(กำรหมุน)

kit(เมทริกซ์)

กำน(เคมีพื้นฐำนสิง่ มีชีวิต)

นอต(พำรำโบลำ)

เชษฐ์(ทวนข้อสอบ)

Dol(Expo&Log)

ศุภฤกษ์(จำนวนจริง ม.4)

อ้วน(โจทย์สมกำร)

kit(เมทริกซ์)

ปั๊ก(ปริมำณสำร1-2)

A(ทหำรกับสถำบันกษัตริย์)

ช้ำง(ทวนprojectile)

Pu (Inversion)

นุช(ตำรำงธำตุ)

เดินทางกลับบ้าน

ตารางสอนเวลากลางคืน คอร์สตุลา62
วันที่

วัน

Loop1
ห ้อง1

ห ้อง2

ห ้อง3

ห ้อง4

เสาร์

29

อาทิตย์

30

จันทร์

1

อังคาร

2

พุธ

3

พฤหัส

4

ศุกร์

อ่านหนังสือ

5

เสาร์

ครูสอนชดเชยกลางวัน งานพบปะ

6

อาทิตย์

7

จันทร์

8

อังคาร

9

พุธ

10

พฤหัส

11

ศุกร์

12

เสาร์

13

อาทิตย์

14

จันทร์

15

อังคาร

16

พุธ

17

พฤหัส

18

ศุกร์

19

เสาร์

20

อาทิตย์

21

จันทร์

วันที่

วัน

28

เสาร์

29

อาทิตย์

30

จันทร์

1

อังคาร

2

พุธ

3

พฤหัส

4

ศุกร์

5

เสาร์

6

อาทิตย์

7

จันทร์

8

อังคาร

9

พุธ

10

พฤหัส

11

ศุกร์

12

เสาร์

13

อาทิตย์

14

จันทร์

15

อังคาร

16

พุธ

17

พฤหัส

18

ศุกร์

19

เสาร์

20

อาทิตย์

21

จันทร์

ห ้อง5

ห ้อง6

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

พักผ่อน

28

อ่านหนังสือ
Tเฉลยเลข

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

เคมี(กวาง)สอบเก่า

Eng(แพรวreading)

Tเฉลยเลข

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

เคมี(กวาง)สอบเก่า

Eng(แพรวreading)

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก
เคมี(กวาง)สอบเก่า
อ่านหนังสือ
TเฉลยEng
Tเฉลยเลข
สอบครัง้ ที2่

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก
เคมี(กวาง)สอบเก่า
สอบครัง้ ที3่
อ่านหนังสือ
TเฉลยEng
Tเฉลยเลข
อ่านหนังสือ
สอบครัง้ ที4่

Tเฉลยเลข

สังคม(สุวัฒน์)

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก
Tเฉลยเลข
อ่านหนังสือ

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

เคมี(กวาง)

อังกฤษ(แพรว)

Tเฉลยวิทย์
Tเฉลยเลข
สอบครัง้ ที5่

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

Tเฉลยเลข

สังคม(สุวัฒน์)

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก
เคมี(กวาง)สอบเก่า
อ่านหนังสือ

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

เคมี(กวาง)สอบเก่า

Eng(แพรวreading)

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

ห ้อง1

ห ้อง2

ห ้อง5

ห ้อง6

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

สังคม(สุวัฒน์)

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

Eng(แพรวreading)

TเฉลยEng

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก

อ่านหนังสือ

TเฉลยEng
Tเฉลยเลข
สอบครัง้ ที6่

Loop2
ห ้อง3

ห ้อง4
พักผ่อน

Tเฉลยเลข

สังคม(สุวัฒน์)

เคมี(กวาง)สอบเก่า

Eng(แพรวreading)

ิ ส์(Sa)
ฟิ สก
เคมี(กวาง)สอบเก่า
อ่านหนังสือ
TเฉลยEng

Tเฉลยเลข

อ่านหนังสือ
สอบครัง้ ที2่
Tเฉลยเลข

สังคม(สุวัฒน์)ประวัตศ
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