เนือ้ หาการสอนเตรียมทหาร ม.1-3 วันอาทิตย์
คอร์ส มิ.ย.-ก.ย.2560(ช่วงแรกเรียน0900-1100ช่วง2เรียน1200-1500) รับประทานอาหาร1100-1200
วันที่

T1
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22

T2

Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
สอบครัง้ ที1
่
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
สอบครัง้ ที2
่
suwat(เศรษฐศาสตร์)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
สอบครัง้ ที3
่
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
สอบครัง้ ที4
่

วันที่

T1
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22

ปุ้ ย(a/an/the)
ปุ้ ย(a/an/the)
ปุ้ ย(in/at/on)

T2
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
สอบครัง้ ที1
่

ปุ้ ย( present simple)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
ปุ้ ย( present simple)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
ปุ้ ย(verb1-2-3)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
สอบครัง้ ที2
่
ปุ้ ย(verb1-2-3)
ปุ้ ย(past simple)
ปุ้ ย(future simple)

suwat(เศรษฐศาสตร์)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
สอบครัง้ ที3
่

ปุ้ ย(present conti)
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
ปุ้ ย(present perfect)
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
สอบครัง้ ที4
่

วันที่

T1
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22

กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
สอบครัง้ ที1
่

T2
ปุ้ ย( noun)
ปุ้ ย( noun)
ปุ้ ย( noun)

ม.1/1(40)
T3

T4

Bank(สมบัตจิ านวนนับ)
กานต์(หน่วยของสิง่ มีชวี ต
ิ )
Bank(สมบัตจิ านวนนับ)
กานต์(หน่วยของสิง่ มีชวี ต
ิ )
Bank(ระบบจานวนเต็ม)
กานต์(หน่วยของสิง่ มีชวี ต
ิ )
Bank(review)
กานต์(review)
Bank(ประยุกต์จานวน/ตัวเลข)
กาน(สารในชีวต
ิ ประจาวัน)
Bank(ประยุกต์จานวน/ตัวเลข)
กาน(สารในชีวต
ิ ประจาวัน)
Bank(พืน
้ ฐานเลขยกกาลัง)
กาน(สารในชีวต
ิ ประจาวัน)
Bank(review)
กานต์(review)
Bank(พืน
้ ฐานทางเรขา)
กาน(สารละลาย)
Bank(พืน
้ ฐานทางเรขา)
กาน(สารละลาย)
Bank(ประยุกต์ทางเรขา/ยกกาลัง)
กาน(สารละลาย)
Bank(review)
กานต์(review)
Bank(ประยุกต์ทางเรขา/ยกกาลัง)
กาน(การแยกสาร)
Bank(สมการ1ตัวแปร)
กาน(การแยกสาร)
Bank(review)
กานต์(review)

T5
ปุ้ ย(a/an/the)
ปุ้ ย(a/an/the)
ปุ้ ย(in/at/on)
ปุ้ ย(review)
ปุ้ ย( present simple)
ปุ้ ย( present simple)
ปุ้ ย(verb1-2-3)
ปุ้ ย(review)
ปุ้ ย(verb1-2-3)
ปุ้ ย(past simple)
ปุ้ ย(future simple)
ปุ้ ย(review)
ปุ้ ย(present conti)
ปุ้ ย(present perfect)
ปุ้ ย(review)

ม.2/1(40)
T3

T4

T5

ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)

Bank(อัตราส่วนร ้อยละ)
Bank(อัตราส่วนร ้อยละ)
Bank(ประยุกต์อต
ั ราส่วนร ้อยละ)
Bank(review)
Bank(การวัด)
Bank(การวัด)
Bank(แผนภูมวิ งกลม)
Bank(review)
Bank(การแปลงทางเรขา)
Bank(การแปลงทางเรขา)
Bank(การเท่ากันทุกประการ)
Bank(review)
Bank(เลขยกกาลัง)
Bank(เศษส่วนพหุนาม)
Bank(review)

กาน(ชิวต
ิ สัตว์)
กาน(ชิวต
ิ สัตว์)
กาน(ชิวต
ิ สัตว์)
กานต์(review)
กาน(ร่างกายของเรา)
กาน(ร่างกายของเรา)
กาน(ร่างกายของเรา)
กานต์(review)
กาน(ธาตุและสารประกอบ)
กาน(ธาตุและสารประกอบ)
กาน(ธาตุและสารประกอบ)
กานต์(review)
กาน(โครงสร ้างอะตอม)
กาน(โครงสร ้างอะตอม)
กานต์(review)

ม.3/1 (50)
T3

Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
suwat(review)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( a/an/the)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( a/an/the)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( verbช่อง1-2-3)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
สอบครัง้ ที2
่
suwat(review)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย(adjective/adverb)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย(conjunction)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย( present/past simple)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
สอบครัง้ ที3
่
suwat(review)
กาน(โครงสร ้างอะตอม) ปุ้ ย(future simple/present perfect) suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
กาน(โครงสร ้างอะตอม)
ปุ้ ย(passive voice)
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
สอบครัง้ ที4
่
suwat(review)

T4

T5

ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)

Bank(พืน
้ ทีป
่ ริมาตร)
Bank(พืน
้ ทีป
่ ริมาตร)
Bank(สามเหลีย
่ มคล ้าย)
Bank(review)
Bank(สมการเส ้นตรง)
Bank(สมการเส ้นตรง)
Bank(กรณ์ท2
ี่ )
Bank(review)
Bank(แยกตัวประกอบ)
Bank(แยกตัวประกอบ)
Bank(สมการกาลังสอง)
Bank(review)
Bank(สมการกาลังสอง)
Bank(พาราโบล่า)
Bank(review)

วันที่

T1
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22

T2

T4

Bank(พืน
้ ทีป
่ ริมาตร)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
Bank(พืน
้ ทีป
่ ริมาตร)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
Bank(สามเหลีย
่ มคล ้าย)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
สอบครัง้ ที1
่

ปุ้ ย( noun)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
ปุ้ ย( noun)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
ปุ้ ย( noun)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
ปุ้ ย( review)
suwat(review)
Bank(สมการเส ้นตรง)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( a/an/the)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
Bank(สมการเส ้นตรง)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( a/an/the)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
Bank(กรณ์ท2
ี่ )
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( verbช่อง1-2-3)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
สอบครัง้ ที2
่
ปุ้ ย( review)
suwat(review)
Bank(แยกตัวประกอบ)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย(adjective/adverb)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
Bank(แยกตัวประกอบ)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย(conjunction)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
Bank(สมการกาลังสอง)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย( present/past simple)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
สอบครัง้ ที3
่
ปุ้ ย( review)
suwat(review)
Bank(สมการกาลังสอง)
กาน(โครงสร ้างอะตอม) ปุ้ ย(future simple/present perfect) suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
Bank(พาราโบล่า)
กาน(โครงสร ้างอะตอม)
ปุ้ ย(passive voice)
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
สอบครัง้ ที4
่
ปุ้ ย( review)
suwat(review)

วันที่

T1
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22

ม.3/2 (50)
T3

T2

ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)

Bank(พืน
้ ทีป
่ ริมาตร)
Bank(พืน
้ ทีป
่ ริมาตร)
Bank(สามเหลีย
่ มคล ้าย)
สอบครัง้ ที1
่

ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)

Bank(สมการเส ้นตรง)
Bank(สมการเส ้นตรง)
Bank(กรณ์ท2
ี่ )
สอบครัง้ ที2
่

ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)

Bank(แยกตัวประกอบ)
Bank(แยกตัวประกอบ)
Bank(สมการกาลังสอง)
สอบครัง้ ที3
่

ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)

Bank(สมการกาลังสอง)
Bank(พาราโบล่า)
สอบครัง้ ที4
่

ม.3/3(50)
T3

T4

T5
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(หลักภาษาไทย)
ไอร์(review)

T5

กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
ปุ้ ย( noun)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
ปุ้ ย( noun)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
กาน(ชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม)
ปุ้ ย( noun)
Suwat(ศาสนาและศีลธรรม)
กาน(review)
ปุ้ ย( review)
suwat(review)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( a/an/the)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( a/an/the)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
กาน(ระบบนิเวศ)
ปุ้ ย( verbช่อง1-2-3)
Suwat(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
กาน(review)
ปุ้ ย( review)
suwat(review)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย(adjective/adverb)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย(conjunction)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
กาน(พันธุกรรม)
ปุ้ ย( present/past simple)
suwat(เศรษฐศาสตร์)
กาน(review)
ปุ้ ย( review)
suwat(review)
กาน(โครงสร ้างอะตอม) ปุ้ ย(future simple/present perfect) suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
กาน(โครงสร ้างอะตอม)
ปุ้ ย(passive voice)
suwat(ประวัตศ
ิ าสตร์)
กาน(review)
ปุ้ ย( review)
suwat(review)

เนื้อหาการสอนเตรียมทหาร ม.4-6 loop1 วันอาทิตย์
คอร์ส มิ.ย.-ก.ย.2562(ช่วงแรกเรียน0900-1200ช่วง2เรียน1300-1500)
รับประทานอาหาร 1200-1300
วันที่

ม.4/1(55)
T1

T2

T3

16

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

23

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

30

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

7

นอต(review)

นุช(review)

Ja(review)

14

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

21

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

28

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

4

นอต(review)

นุช(review)

Ja(review)

11

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

18

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

And(ตารางธาตุ)

25

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

1

นอต(review)

นุช(review)

Ja(review)

8

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

15

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

22

นอต(review)

นุช(review)

T1

T2

วันที่

And(ตารางธาตุ)

ม.4/2(55)
T4

T5

T2

Dol(ทฤษฎีจานวน)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม) May(Grammar)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ปู(reading)

สอบครัง้ ที1
่

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

ช ้าง(review)

นอต(review)

นุช(review)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม) May(Grammar)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ปู(reading)

สอบครัง้ ที2
่

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

ช ้าง(review)

นอต(review)

นุช(review)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์Man(Expo&Log)
)

สอบครัง้ ที3
่

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

ช ้าง(review)

นอต(review)

นุช(review)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์Man(Expo&Log)
)

นอต(review)

T1

T2

T5

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

ช ้าง(review)

นอต(review)

And(โครงสร ้างอะตอม)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที1
่

14

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

21

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

28

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

4

ปู(review)

ช ้าง(review)

นอต(review)

And(โครงสร ้างอะตอม)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที2
่

11

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

18

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

25

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

1

ปู(review)

ช ้าง(review)

นอต(review)

And(ตารางธาตุ)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที3
่

8

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

15

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์) Man(Expo&Log)

ปู(review)

ช ้าง(review)

นอต(review)

ปู(reading)
M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

And(ตารางธาตุ)

นุช(review)

ปอย(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที4
่

ม.4/4 (70)
T4

23

ปู(review)

ปอย(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที3
่

Dol(จานานจริง)

May(Grammar)

7

Ja(หลักภาษา)

Dol(จานานจริง)

ช ้าง(review)

ปู(reading)
M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

สอบครัง้ ที4
่

ปอย(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที2
่

May(Grammar)

A(ศาสนาและศีลธรรม)
นอต(ตรรกศาสตร์)

Ja(หลักภาษา)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ปู(reading)

And(โครงสร ้างอะตอม)
M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

ปู(reading)

ปอย(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที1
่

Dol(จานานจริง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)
ช ้าง(แนวโค ้ง)

Ja(หลักภาษา)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)
ปู(reading)

T5

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์Man(Expo&Log)
)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ม.4/3 (55)

30

T4

And(โครงสร ้างอะตอม)
M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์Man(Expo&Log)
)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Ja(review)

T3

T3

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

16

22

T1

And(ตารางธาตุ)
สอบครัง้ ที4
่

T3

T4

T5

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)May(Grammar)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

Ja(review)

ปู(review)

ช ้าง(review)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

สอบครัง้ ที1
่

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)May(Grammar)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

Ja(review)

ปู(review)

ช ้าง(review)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

สอบครัง้ ที2
่

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

Ja(review)

ปู(review)

ช ้าง(review)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

สอบครัง้ ที3
่

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

May(Grammar)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Ja(review)

ปู(review)

ช ้าง(review)

สอบครัง้ ที4
่

วันที่

ม.4/5(45)
T1

T2

T3

16

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

23

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

30

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

7

นุช(review)

Ja(review)

ปู(review)

14

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

21

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

28

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

4

นุช(review)

Ja(review)

ปู(review)

T4

T5

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)
สอบครัง้ ที1
่

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)
สอบครัง้ ที2
่

11

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)

18

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

25

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

1

นุช(review)

Ja(review)

ปู(review)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

8

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานานจริง)

15

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

22

นุช(review)

Ja(review)

ปู(review)

นอต(ตรรกศาสตร์)
สอบครัง้ ที3
่
A(หน ้าทีพ
่ ลเมือง)
Sa(มวลแรง)
สอบครัง้ ที4
่

เนือ้ หาการสอนเตรียมทหาร ม.4-6loop2 วันอาทิตย์
คอร์ส มิ.ย.-ก.ย.2562(ช่วงแรกเรียน0900-1200ช่วง2เรียน1300-1500)
รับประทานอาหาร 1200-1300
ม.4/1(55)

วันที่

ม.4/2(55)

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

16

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

23

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

30

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

7

Sa(review)

kit(review)

Man(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

kit(review)

สอบครัง้ ที1
่

สอบครั ง้ ที1
่

14

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

21

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

28

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

4

Sa(review)

kit(review)

Man(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

kit(review)

สอบครัง้ ที2
่

สอบครั ง้ ที2
่

11

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

18

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

25

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

1

Sa(review)

kit(review)

Man(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

kit(review)

สอบครัง้ ที3
่

สอบครั ง้ ที3
่

8

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

15

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

22

Sa(review)

kit(review)

Man(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

kit(review)

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

16

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

23

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

30

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

สอบครัง้ ที4
่

ม.4/3 (55)

วันที่

สอบครั ง้ ที4
่

ม.4/4 (70)

Man(Expo&Log)

สอบครัง้ ที1
่

7

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

14

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

21

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

28

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

4

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(review)

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(review)

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

And(โครงสร ้างอะตอม) And(โครงสร ้างอะตอม)

Ja(หลักภาษา)

And(โครงสร ้างอะตอม) And(โครงสร ้างอะตอม)
Man(Expo&Log)

สอบครัง้ ที2
่

สอบครั ง้ ที1
่

สอบครั ง้ ที2
่

11

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

18

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

25

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

1

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

Man(review)

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

8

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

15

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

22

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

Sa(review)

Man(review)

ปอย(review)

เชษฐ์(review)

สอบครัง้ ที3
่
นุช(ปริมาณสาร)
May(Grammar)

Ja(หลักภาษา)
And(ตารางธาตุ)

สอบครัง้ ที4
่

สอบครั ง้ ที3
่

สอบครั ง้ ที4
่

ม.4/5(45)

วันที่
T1

T2

T3

T4

T5

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

23

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

30

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

7

kit(review)

Man(review)

ปอย(review)

16

สอบครัง้ ที1
่

14

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

21

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

28

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

4

kit(review)

Man(review)

ปอย(review)

สอบครัง้ ที2
่

11

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

18

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

25

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

1

kit(review)

Man(review)

ปอย(review)

สอบครัง้ ที3
่

8

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

15

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

22

kit(review)

Man(review)

ปอย(review)

สอบครัง้ ที4
่

เนือ้ หาการสอนเตรียมทหาร ม.4-6 loop3 วันอาทิตย์
คอร์ส มิ.ย.-ก.ย.2562(ช่วงแรกเรียน0900-1200ช่วง2เรียน1300-1500)
รับประทานอาหาร1200-1300
ม.4/1(50)

วันที่
16

ม.4/2(50)

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

23

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

30

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

สอบครัง้ ที1
่

And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)
สอบครัง้ ที1
่

7

A(review)

May(review)

And(review)

Dol(review)

A(review)

May(review)

14

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

21

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

28

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

สอบครัง้ ที2
่

And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)
สอบครัง้ ที2
่

4

A(review)

May(review)

And(review)

Dol(review)

A(review)

May(review)

11

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

18

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

25

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

สอบครัง้ ที3
่

ปอย(หลักภาษา)

สอบครัง้ ที3
่

1

A(review)

May(review)

And(review)

Dol(review)

A(review)

May(review)

8

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

15

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

22

A(review)

May(review)

T1

T2

And(review)

T3

T4

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

สอบครัง้ ที4
่

Dol(review)

A(review)

T5

T1

T2

T3

T4

T5

Man(Expo&Log)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Ja(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ม.4/3 (50)

วันที่
16

สอบครัง้ ที4
่

May(review)
ม.4/4 (50)

23

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

30

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

7

M(review)

Dol(review)

A(review)

14

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

21

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

28

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม) And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

สอบครัง้ ที1
่

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

สอบครัง้ ที1
่

And(review)

M(review)

Dol(review)

Man(Expo&Log)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

Ja(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(โครงสร ้างอะตอม) And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

สอบครัง้ ที2
่

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

สอบครัง้ ที2
่

4

M(review)

Dol(review)

A(review)

And(review)

M(review)

Dol(review)

11

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

18

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

25

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

May(Grammar)

สอบครัง้ ที3
่

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

สอบครัง้ ที3
่

1

M(review)

Dol(review)

A(review)

And(review)

M(review)

Dol(review)

8

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

15

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

นุช(ปริมาณสาร)

22

M(review)

Dol(review)

A(review)

And(review)

M(review)

Dol(review)

สอบครัง้ ที4
่

สอบครัง้ ที4
่

ม.4/5(50)

วันที่
T1

T2

T3

T4

16

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

23

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

30

May(Grammar)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

7

May(review)

And(review)

M(review)

14

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

21

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

28

May(Grammar)

Dol(ทฤษฎีจานวน)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

4

May(review)

And(review)

M(review)

11

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

18

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

25

May(Grammar)

And(ตารางธาตุ)

M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

Dol(จานวนจริง)

A(ศาสนาและศีลธรรม)

1

May(review)

And(review)

M(review)

And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

And(โครงสร ้างอะตอม) M(เคลือ
่ นทีเ่ ส ้นตรง)

T5

สอบครัง้ ที1
่

สอบครัง้ ที2
่

สอบครัง้ ที3
่

8

kit(เรขาคณิตวิเคราะห์)

Man(Expo&Log)

ปอย(หลักภาษา)

เชษฐ์(สมดุลกล)

Sa(มวลแรง)

15

นุช(ปริมาณสาร)

Ja(หลักภาษา)

ปู(reading)

ช ้าง(แนวโค ้ง)

นอต(ตรรกศาสตร์)

22

May(review)

And(review)

M(review)

สอบครัง้ ที4
่

