ตารางเรียน และตารางสอบทุกหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 2/63
(สอนระบบออนไลน์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4-31 ม.ค.64)

ตารางเรียนหลักสูตร ระดับชั้น ม.1

หน้าที่ 1

ตารางเรียนหลักสูตร ระดับชั้น ม.2

หน้าที่ 1

ตารางเรียนหลักสูตร ระดับชั้น ม.3

หน้าที่ 1

ตารางเรียนหลักสูตรตท.เสาร์ ระดับชั้น ม.4-6

หน้าที่ 2

ตารางเรียนหลักสูตรตท.อาทิตย์ ระดับชั้น ม.4-6

หน้าที่ 2

ตารางสอบทุกหลักสูตร

หน้าที่ 3

ตารางเรียนหลักสูตรชั้น ม.1 เทอม2/63 รูปแบบออนไลน์
(ห้วงเวลา 9-30 มกราคม 2564)
รายวิชาที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์

ผู้สอน

วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน

วิชาภาษาไทย

หน้าที่ 1

ผู้สอน

วิชาสังคม

ผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษ

ผู้สอน

สัปดาห์ที่ 1 (9-16 ม.ค.64)

สมการตัวแปรเดียว (พิ้นฐาน) 1
พี่แบงค์
ปริมาณเวกเตอร์1 (พื้นฐาน) พี่ธนิน
คาซ้อน, คาซ้า
พี่ไอ
เศรษฐศาสตร์ 1
อ.สุวัฒน์
Noun/Is/Are
พี่แมน
สมการตัวแปรเดียว (ประยุกต์โจทย์) 1
พี่เชษฐ์
สัปดาห์ที่ 2 (16-23 ม.ค.64)
สมการตัวแปรเดียว (พิ้นฐาน) 2
พี่แบงค์
ปริมาณเวกเตอร์2(พื้นฐาน)
แบบฝึกหัดคาซ้อน, คาซ้า
เศรษฐศาสตร์ 2
subject-verb agreement1
สมการตัวแปรเดียว (ประยุกต์โจทย์) 2
พี่เชษฐ์
สัปดาห์ที่ 3 (23-30 ม.ค.64) สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด พี่แบงค์/พี่เชษฐ์ สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สัปดาห์ที่ 4 (30-6 ก.พ.64)
อัตราส่วนร้อยละ(พื้นฐาน) 1
พี่แบงค์
การเคลือ่ นที่1
บาลี, สันสกฤต
ศาสนาและศีลธรรม 1
subject-verb agreement2
กาไร/ขาดทุน 1
พี่เชษฐ์

ตารางเรียนหลักสูตรชั้น ม.2 เทอม2/63 รูปแบบออนไลน์
(ห้วงเวลา 9-30 มกราคม 2564)
รายวิชาที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์

สัปดาห์ที่ 1 (9-16 ม.ค.64)

พีธาโกรัส
โจทย์สมการ1ตัวแปร
จานวนจริง (1)
แยกตัวประกอบ (1)
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
จานวนจริง (2)
แยกตัวประกอบ (2)

สัปดาห์ที่ 2 (16-23 ม.ค.64)
สัปดาห์ที่ 3 (23-30 ม.ค.64)
สัปดาห์ที่ 4 (30-6 ก.พ.64)

ผู้สอน

วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน

วิชาภาษาไทย

ผู้สอน

วิชาสังคม

ผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษ

ผู้สอน

พี่แบงค์
สารและการเปลีย่ นแปลง พี่ธนิน
ชนิดของประโยค
พี่ไอ
เศรษฐศาสตร์ 1
อ.สุวัฒน์
Noun/Is/Are
พี่แมน
พี่เชษฐ์
พี่แบงค์
สารและการเปลีย่ นแปลง
แบบฝึกหัดชนิดของประโยค
เศรษฐศาสตร์ 2
subject-verb agreement1
พี่เชษฐ์
พี่แบงค์/พี่เชษฐ์ สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด
พี่แบงค์
แสง
นามราชาศัพท์
ศาสนาและศีลธรรม 1
subject-verb agreement2
พี่เชษฐ์

ตารางเรียนหลักสูตร ม.3 (วันเสาร์และวันอาทิตย์) เทอม2/63 รูปแบบออนไลน์
(ห้วงเวลา 9-30 มกราคม 2564)
รายวิชาที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์

ผู้สอน

วิชาฟิสิกส์

ผู้สอน

วิชาชีวะ/เคมี

ผู้สอน

วิชาภาษาไทย

ผู้สอน

วิชาสังคม

ผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษ

ผู้สอน

เศรษฐศาสตร์ 1

อ.เอ

Noun/Is/Are

พี่ปุ้ย

วันที่ 3 ม.ค.64 สอบประเมิน ดาวโหลดข้อสอบ 08.50 น. จับเวลาทา 3 ชัว่ โมง ส่งกระดาษคาตอบได้เกิน 24.00 น.
สัปดาห์ที่ 1 (9-16 ม.ค.64)

อสมการ (1)

สัปดาห์ที่ 2 (16-23 ม.ค.64)

อสมการ (2)

ไฟฟ้า (2)

สารและการแยกสาร (2)

แบบฝึกหัดพยัญชนะสนธิ

เศรษฐศาสตร์ 2

subject-verb agreement1

สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด

สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด

สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด

สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด

สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด

สอบและเฉลยข้อสอบละเอียด

ความน่าจะเป็น

ไฟฟ้า (3)

สารและการแยกสาร (3)

นฤคหิตสนธิ

ศาสนาและศีลธรรม 1

subject-verb agreement2

สัปดาห์ที่ 3 (23-30 ม.ค.64)
สัปดาห์ที่ 4 (30-6 ก.พ.64)

พี่กฤษณ์

ไฟฟ้า (1)

พี่หมัก

สารและการแยกสาร (1)

พี่นชุ

พยัญชนะสนธิ

พี่จ๋า

ตารางเรียน หลักสูตรเตรียมทหารวันเสาร์ ม.4-6 เทอม2/63

หน้าที่ 2

(รูปแบบออนไลน์ ห้วง 9 - 30 มกราคม 2564)
รายวิชาที่เรียน
สัปดาห์1 (9-16 ม.ค.64)

สัปดาห์2 (16-23 ม.ค.64)

วิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอน

วิชาฟิสิกส์

ผู้สอน

วิชาเคมี

ผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 3 ม.ค.64 สอบประเมิน ดาวโหลดข้อสอบ 08.50 น. จับเวลาทา 3 ชั่วโมง ส่งกระดาษคาตอบได้เกิน 24.00 น.
ฟังก์ชนั 1
พี่ดล
งานและพลังงาน1
พี่เอ็ม
พันธะเคมี1
พี่นชุ
Vocabulary1
ภาคตัดกรวย1
พี่นอต
Momentum1
พี่ชา้ ง
ฟังก์ชนั 2
ภาคตัดกรวย2

พี่ดล
พี่นอต

สัปดาห์3 (23-30 ม.ค.64) สอบและเฉลยละเอียด
สัปดาห์4 (30-6 ก.พ.64) ความน่าจะเป็น1 พี่ดล
Expo&log1
พี่นอต

งานและพลังงาน2
Momentum2

พี่เอ็ม
พี่ชา้ ง

สอบและเฉลยละเอียด
งานและพลังงาน3
Projectile1

พันธะเคมี2

ผู้สอน
พี่กฤษฎา

Vocabulary1

สอบและเฉลยละเอียด
พี่เอ็ม ของเหลว/ของแข็ง/แก็ส1
พี่ชา้ ง

หมายเหตุ นร.ที่ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรเตรียมทหารวันเสาร์-อาทิตย์ (ค้างคืน)
สอบตะลุยโจทย์ 60 ข้อ ทุกสัปดาห์

สอบและเฉลยละเอียด
Reading1

ตารางเรียน หลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์ ม.4-6 เทอม2/63
(รูปแบบออนไลน์ ห้วง 9 - 30 มกราคม 2564)
รายวิชาที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอน

วิชาฟิสิกส์

ผู้สอน

วิชาเคมี

ผู้สอน

วิชาภาษาไทย

ผู้สอน

วิชาสังคม

ผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ผู้สอน

ประวัตศิ าสตร์1
เศรษฐ์ศาสตร์1

อ.เอ
Grammar1
พี่วรรณ
อ.สุวัฒน์ ตะลุยโจทย์องั กฤษ1 พี่ปุ้ย
อ.ป๋อง

วันที่ 3 ม.ค.64 สอบประเมิน ดาวโหลดข้อสอบ 08.50 น. จับเวลาทา 3 ชั่วโมง ส่งกระดาษคาตอบได้เกิน 24.00 น.
สัปดาห์1 (10-17 ม.ค.64) ตะลุยโจทย์คณิต 1 พี่ธนดล ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับง่าย 1
ตะลุยโจทย์คณิต 1 พี่นอต ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับปานกลาง 1
ตะลุยโจทย์คณิต 1 พี่กฤษณ์ ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับยาก 1
ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์1
สัปดาห์2 (17-24 ม.ค.64) ตะลุยโจทย์คณิต 2 พี่ธนดล ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับง่าย 2
ตะลุยโจทย์คณิต 2 พี่นอต ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับปานกลาง 2
ตะลุยโจทย์คณิต 2 พี่กฤษณ์ ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับยาก 2
ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์2
สัปดาห์3 (24-31 ม.ค.64) สอบและเฉลยละเอียด
สอบและเฉลยละเอียด
สัปดาห์4 (31-7 ก.พ.64) ตะลุยโจทย์คณิต 3 พี่ธนดล ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับง่าย 3
ตะลุยโจทย์คณิต 3 พี่นอต ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับปานกลาง 3
ตะลุยโจทย์คณิต 3 พี่กฤษณ์ ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์ ระดับยาก 3
ตะลุยโจทย์ฟสิ กิ ส์3

พี่หมัก
พี่เชษฐ์
พี่เอ็ม
พี่ชา้ ง
พี่หมัก
พี่เชษฐ์
พี่เอ็ม
พี่ชา้ ง
พี่หมัก
พี่เชษฐ์
พี่เอ็ม
พี่ชา้ ง

ตะลุยโจทย์เคมี 1
ตะลุยโจทย์ชวี ะ 1

พี่นชุ
พี่แอน

นามราชาศัพท์

ตะลุยโจทย์เคมี 2
ตะลุยโจทย์ชวี ะ 2

พี่นชุ
พี่แอน

แบบฝึกหัดนามราชาศัพท์

สอบและเฉลยละเอียด
ตะลุยโจทย์เคมี 3
ตะลุยโจทย์ชวี ะ 3

พี่นชุ
พี่แอน

สอบและเฉลยละเอียด
การใช้พจนานุกรม

พี่จา๋

ศาสนาและศีลธรรม 1

Grammar2
พี่วรรณ
ตะลุยโจทย์องั กฤษ2 พี่ปุ้ย
อ.ป๋อง
สอบและเฉลยละเอียด
Grammar3
พี่วรรณ
ตะลุยโจทย์องั กฤษ3 พี่ปุ้ย
อ.ป๋อง

หน้าที่ 3

ตารางสอบทุกหลักสูตร
หลักสูตร

วันที่สอบ

จานวนข้อ

เวลาที่สอบ

ระดับชั้นม.1-2

23-ม.ค.-64

100

2 ชัว่ โมง 30 นาที

ระดับชั้นม.3 (เสาร์-อาทิตย์)

23-ม.ค.-64

140

3 ชัว่ โมง 30 นาที

ตท.เสาร์ ม.4-6

24-ม.ค.-64

120

3 ชัว่ โมง 30 นาที

ตท.อาทิตย์ ม.4-6

24-ม.ค.-64

225

4 ชัว่ โมง

