
วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 กาน(ปรมิาณเวกเตอร)์ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(สมการตวัแปรเดยีว) แพรว( Noun/Is/Are)

23 กาน(การเคลือ่นที)่ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(สมการตวัแปรเดยีว) แพรว( Noun/Is/Are)

30 กาน(การเคลือ่นที)่ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(สมการตวัแปรเดยีว) แพรว(Subject+Verb+object)

7 ทวน ทวน ทวน

14 กาน(กฏนวิตนั) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ) แพรว(Subject+Verb+object)

21 กาน(กฏนวิตนั) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ)

28 กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ)

4 ทวน ทวน ทวน

11 กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(กราฟเสน้ตรง) แพรว(Adverbs )

18 กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(กราฟเสน้ตรง) แพรว(Adjective )

25 กาน(ความรอ้น) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(กราฟเสน้ตรง) แพรว(reading)

1 ทวน ทวน ทวน

8 กาน(บรรยากาศ) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(สถติ1ิ) แพรว(reading)

15 ทวน ทวน ทวน

วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 แพรว( Noun/Is/Are) กาน(ปรมิาณเวกเตอร)์ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(สมการตวัแปรเดยีว)

23 แพรว( Noun/Is/Are) กาน(การเคลือ่นที)่ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(สมการตวัแปรเดยีว)

30 แพรว(Subject+Verb+object) กาน(การเคลือ่นที)่ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(สมการตวัแปรเดยีว)

7 ทวน ทวน ทวน

14 แพรว(Subject+Verb+object) กาน(กฏนวิตนั) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ)

21 แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(กฏนวิตนั) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ)

28 แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ)

4 ทวน ทวน ทวน

11 แพรว(Adverbs ) กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(กราฟเสน้ตรง)

18 แพรว(Adjective ) กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(กราฟเสน้ตรง)

25 แพรว(reading) กาน(ความรอ้น) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(กราฟเสน้ตรง)

1 ทวน ทวน ทวน

8 แพรว(reading) กาน(บรรยากาศ) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(สถติ1ิ)

15 ทวน ทวน ทวน

วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 อว้น(สมการตวัแปรเดยีว) แพรว( Noun/Is/Are) กาน(ปรมิาณเวกเตอร)์ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์

23 อว้น(สมการตวัแปรเดยีว) แพรว( Noun/Is/Are) กาน(การเคลือ่นที)่ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์

30 อว้น(สมการตวัแปรเดยีว) แพรว(Subject+Verb+object) กาน(การเคลือ่นที)่ ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์

7 ทวน ทวน ทวน

14 อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ) แพรว(Subject+Verb+object) กาน(กฏนวิตนั) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม)

21 อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(กฏนวิตนั) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม)

28 อว้น(อัตราสว่นรอ้ยละ) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม)

4 ทวน ทวน ทวน

11 อว้น(กราฟเสน้ตรง) แพรว(Adverbs ) กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์

18 อว้น(กราฟเสน้ตรง) แพรว(Adjective ) กาน(งานพลงังาน) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์

25 อว้น(กราฟเสน้ตรง) แพรว(reading) กาน(ความรอ้น) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์

1 ทวน ทวน ทวน

8 อว้น(สถติ1ิ) แพรว(reading) กาน(บรรยากาศ) ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์

15
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วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(พธีาโกรัส) แพรว( Noun/Is/Are) กาน(สารและการเปลีย่นแปลง) ไอร(์หลกัภาษา)

23 สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(จ านวนจรงิ) แพรว( Noun/Is/Are) กาน(สารและการเปลีย่นแปลง) ไอร(์หลกัภาษา)

30 สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(จ านวนจรงิ) แพรว(Subject+Verb+object) กาน(สารและการเปลีย่นแปลง) ไอร(์หลกัภาษา)

7 ทวน ทวน ทวน

14 สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(สมการ1ตวัแปร) แพรว(Subject+Verb+object) กาน(แสง) ไอร(์หลกัภาษา)

21 สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(โจทยส์มการ1ตวัแปร) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(แสง) ไอร(์หลกัภาษา)

28 สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(แยกตวัประกอบ) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(แสง) ไอร(์หลกัภาษา)

4 ทวน ทวน ทวน

11 สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(สมการก าลงัสอง) แพรว(Adverbs ) กาน(เลนส)์ ไอร(์หลกัภาษา)

18 สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(สมการก าลงัสอง) แพรว(Adjective ) กาน(กระจกโคง้) ไอร(์หลกัภาษา)

25 สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(การแปรผัน) แพรว(reading) กาน(กระจกโคง้) ไอร(์หลกัภาษา)

1 ทวน ทวน ทวน

8 สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(เสน้ขนาน) แพรว (reading) กาน(โลกและการเปลีย่นแปลง) ไอร(์หลกัภาษา)

15 ทวน ทวน ทวน

วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(พธีาโกรัส) แพรว( Noun/Is/Are) กาน(สารและการเปลีย่นแปลง)

23 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(จ านวนจรงิ) แพรว( Noun/Is/Are) กาน(สารและการเปลีย่นแปลง)

30 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์เศรษฐศาสตร)์ อว้น(จ านวนจรงิ) แพรว(Subject+Verb+object) กาน(สารและการเปลีย่นแปลง)

7 ทวน ทวน ทวน

14 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(สมการ1ตวัแปร) แพรว(Subject+Verb+object) กาน(แสง)

21 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(โจทยส์มการ1ตวัแปร) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(แสง)

28 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ศาสนาและศลีธรรม) อว้น(แยกตวัประกอบ) แพรว(ค าถาม/ค าตอบ) กาน(แสง)

4 ทวน ทวน ทวน

11 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(สมการก าลงัสอง) แพรว(Adverbs ) กาน(เลนส)์

18 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(สมการก าลงัสอง) แพรว(Adjective ) กาน(กระจกโคง้)

25 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(การแปรผัน) แพรว(reading) กาน(กระจกโคง้)

1 ทวน ทวน ทวน

8 ไอร(์หลกัภาษา) สวุฒัน(์ประวตัศิาสตร)์ อว้น(เสน้ขนาน) แพรว (reading) กาน(โลกและการเปลีย่นแปลง)

15 ทวน ทวน ทวน
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วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 หม(ูสารและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(พธีาโกรัส) เชษฐ(์ Noun/Is/Are)

23 หม(ูสารและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(จ านวนจรงิ) เชษฐ(์ Noun/Is/Are)

30 หม(ูสารและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(จ านวนจรงิ) เชษฐ(์Subject+Verb+object)

7 ทวน ทวน ทวน

14 หม(ูแสง) Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(สมการ1ตัวแปร) เชษฐ(์Subject+Verb+object)

21 หม(ูแสง) Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(โจทยส์มการ1ตัวแปร) เชษฐ(์ค าถาม/ค าตอบ)

28 หม(ูแสง) Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(แยกตัวประกอบ) เชษฐ(์ค าถาม/ค าตอบ)

4 ทวน ทวน ทวน

11 หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(สมการก าลังสอง) เชษฐ(์Adverbs )

18 หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(สมการก าลังสอง) เชษฐ(์Adjective )

25 หม(ูกระจกโคง้) Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(การแปรผัน) เชษฐ(์reading)

1 ทวน ทวน ทวน

8 หม(ูโลกและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(เสน้ขนาน) เชษฐ ์(reading)

15 ทวน ทวน ทวน

วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 เชษฐ(์ Noun/Is/Are) หม(ูสารและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(พธีาโกรัส)

23 เชษฐ(์ Noun/Is/Are) หม(ูสารและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(จ านวนจรงิ)

30 เชษฐ(์Subject+Verb+object) หม(ูสารและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(จ านวนจรงิ)

7 ทวน ทวน ทวน

14 เชษฐ(์Subject+Verb+object) หม(ูแสง) Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(สมการ1ตัวแปร)

21 เชษฐ์(ค ำถำม/ค ำตอบ) หม(ูแสง) Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(โจทยส์มการ1ตัวแปร)

28 เชษฐ์(ค ำถำม/ค ำตอบ) หม(ูแสง) Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(แยกตัวประกอบ)

4 ทวน ทวน ทวน

11 เชษฐ(์Adverbs ) หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(สมการก าลังสอง)

18 เชษฐ(์Adjective ) หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(สมการก าลังสอง)

25 เชษฐ(์reading) หม(ูกระจกโคง้) Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(การแปรผัน)

1 ทวน ทวน ทวน

8 เชษฐ ์(reading) หม(ูโลกและการเปลีย่นแปลง) Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(เสน้ขนาน)

15 ทวน ทวน ทวน

วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 kit(อสมการ) เชษฐ ์(If/wish) หม(ูไฟฟ้า) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์

23 kit(อสมการ) เชษฐ ์(If/wish) หม(ูไฟฟ้า) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์

30 kit(ความน่าจะเป็น) เชษฐ(์Indirect speech) หม(ูไฟฟ้า) Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์

7 ทวน ทวน ทวน

14 kit(ความน่าจะเป็น) เชษฐ(์Indirect speech) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์ Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม)

21 kit(สถติ)ิ เชษฐ(์Relative clauses) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์ Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม)

28 kit(สถติ)ิ เชษฐ(์Relative clauses) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์ Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม)

4 ทวน ทวน ทวน

11 kit(ระบบสมการ) เชษฐ(์reading) หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์

18 kit(ระบบสมการ) เชษฐ(์reading) หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์

25 kit(วงกลม) เชษฐ(์reading) หม(ูกระจกโคง้) Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์

1 ทวน ทวน ทวน

8 kit(เศษสว่นพหนุาม) เชษฐ(์reading) หม(ูเอกภพ) Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์

15
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วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 A(เศรษฐศาสตร)์ kit(อสมการ) เชษฐ ์(If/wish) หม(ูไฟฟ้า) Ja(หลักภาษา)

23 A(เศรษฐศาสตร)์ kit(อสมการ) เชษฐ ์(If/wish) หม(ูไฟฟ้า) Ja(หลักภาษา)

30 A(เศรษฐศาสตร)์ kit(ความน่าจะเป็น) เชษฐ(์Indirect speech) หม(ูไฟฟ้า) Ja(หลักภาษา)

7 ทวน ทวน ทวน

14 A(ศาสนาศลีธรรม) kit(ความน่าจะเป็น) เชษฐ(์Indirect speech) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์ Ja(หลักภาษา)

21 A(ศาสนาศลีธรรม) kit(สถติ)ิ เชษฐ(์Relative clauses) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์ Ja(หลักภาษา)

28 A(ศาสนาศลีธรรม) kit(สถติ)ิ เชษฐ(์Relative clauses) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์ Ja(หลักภาษา)

4 ทวน ทวน ทวน

11 A(ประวตัศิาสตร)์ kit(ระบบสมการ) เชษฐ(์reading) หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา)

18 A(ประวตัศิาสตร)์ kit(ระบบสมการ) เชษฐ(์reading) หม(ูเลนส)์ Ja(หลักภาษา)

25 A(ประวตัศิาสตร)์ kit(วงกลม) เชษฐ(์reading) หม(ูกระจกโคง้) Ja(หลักภาษา)

1 ทวน ทวน ทวน

8 A(ประวตัศิาสตร)์ kit(เศษสว่นพหนุาม) เชษฐ(์reading) หม(ูเอกภพ) Ja(หลักภาษา)

15 ทวน ทวน ทวน

วนัที่

T1 T2 T3 T4 T5

16 Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(อสมการ) เชษฐ ์(If/wish) หม(ูไฟฟ้า)

23 Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(อสมการ) เชษฐ ์(If/wish) หม(ูไฟฟ้า)

30 Ja(หลักภาษา) A(เศรษฐศาสตร)์ kit(ความน่าจะเป็น) เชษฐ(์Indirect speech) หม(ูไฟฟ้า)

7 ทวน ทวน ทวน

14 Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(ความน่าจะเป็น) เชษฐ(์Indirect speech) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์

21 Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(สถติ)ิ เชษฐ(์Relative clauses) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์

28 Ja(หลักภาษา) A(ศาสนาศลีธรรม) kit(สถติ)ิ เชษฐ(์Relative clauses) หม(ูอเิล็กทรอนกิส)์

4 ทวน ทวน ทวน

11 Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(ระบบสมการ) เชษฐ(์reading) หม(ูเลนส)์

18 Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(ระบบสมการ) เชษฐ(์reading) หม(ูเลนส)์

25 Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(วงกลม) เชษฐ(์reading) หม(ูกระจกโคง้)

1 ทวน ทวน ทวน

8 Ja(หลักภาษา) A(ประวตัศิาสตร)์ kit(เศษสว่นพหนุาม) เชษฐ(์reading) หม(ูเอกภพ)

15 ทวน ทวน ทวน
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