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อาทิตย์ 3-พ.ค.-63

จันทร์ 4-พ.ค.-63

อังคาร 5-พ.ค.-63

พุธ 6-พ.ค.-63

พฤหัสบดี 7-พ.ค.-63

ศุกร์ 8-พ.ค.-63

เสาร์ 9-พ.ค.-63

อาทิตย์ 10-พ.ค.-63

จันทร์ 11-พ.ค.-63

อังคาร 12-พ.ค.-63

พุธ 13-พ.ค.-63

พฤหัสบดี 14-พ.ค.-63

ศุกร์ 15-พ.ค.-63

เสาร์ 16-พ.ค.-63

อาทิตย์ 17-พ.ค.-63

จันทร์ 18-พ.ค.-63

อังคาร 19-พ.ค.-63

พุธ 20-พ.ค.-63

พฤหัสบดี 21-พ.ค.-63

ศุกร์ 22-พ.ค.-63

เสาร์ 23-พ.ค.-63

อาทิตย์ 24-พ.ค.-63

จันทร์ 25-พ.ค.-63

อังคาร 26-พ.ค.-63

พุธ 27-พ.ค.-63

พฤหัสบดี 28-พ.ค.-63

ศุกร์ 29-พ.ค.-63

เสาร์ 30-พ.ค.-63

อาทิตย์ 31-พ.ค.-63

จันทร์ 1-มิ.ย.-63

อังคาร 2-มิ.ย.-63

พุธ 3-มิ.ย.-63

พฤหัสบดี 4-มิ.ย.-63

ศุกร์ 5-มิ.ย.-63

เสาร์ 6-มิ.ย.-63

อาทิตย์ 7-มิ.ย.-63

จันทร์ 8-มิ.ย.-63

อังคาร 9-มิ.ย.-63

พุธ 10-มิ.ย.-63

ระยะเวลาคอร์ส 3 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563

** ตารางสอนอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม**

ตารางสอนคอร์สออนไลน์ Covid19 ( โค้งสุดท้าย )

ทบทวนสังคม5

เฉลยคณิต คร้ัง6 เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง6 เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง6 เฉลยอังกฤษ คร้ัง6
เฉลยภาษาไทย คร้ัง6

ทบทวนไทย6
เฉลยสังคม คร้ัง6

เฉลยคณิต คร้ัง5 (ต่อ)

ทบทวนจ านวนจริงและเซต

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง5 (ต่อ)

ประยุกต์วงกลมด่ิงราบ
ตะลุยโจทย์ไทย4

ทบทวนสังคม4

เฉลยคณิต คร้ัง5

ทบทวนคณิต ม.ต้น

ทบทวนตรีโกณมิติ

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง5 เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง5 เฉลยอังกฤษ คร้ัง5
เฉลยภาษาไทย คร้ัง5

ทบทวนไทย5
เฉลยสังคม คร้ัง5

เฉลยคณิต คร้ัง4 (ต่อ)

ทบทวนความน่าจะเป็น
ประยุกต์สมดุล/แรงลอยตัว ทบทวนชีวะ

ทบทวน Reading

ตะลุยโจทย์อังกฤษ 3
ตะลุยโจทย์ไทย3

ทบทวนปริมาณสาร1-2
ทบทวน Reading

ตะลุยโจทย์อังกฤษ 4

เฉลยอังกฤษ คร้ัง4
เฉลยภาษาไทย คร้ัง4

ทบทวนไทย4
เฉลยสังคม คร้ัง4

เฉลยคณิต คร้ัง3 (ต่อ)

ทบทวน Expo&Log

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง3 (ต่อ)

ประยุกต์การหมุน/พลังงาน
ทบทวนปริมาณสาร1-2

ทบทวนสังคม2

เฉลยคณิต คร้ัง3

ทบทวนคณิต ม.ต้น

ทบทวน Expo& Log

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง3

ประยุกต์การหมุน/มวลแรง
เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง3

เฉลยอังกฤษ คร้ัง3

ทบทวน Vocab

เฉลยภาษาไทย คร้ัง3

ทบทวนไทย3
เฉลยสังคม คร้ัง3

ทบทวน Grammar 3

ตะลุยโจทย์อังกฤษ 2
ตะลุยโจทย์ไทย2 ทบทวนสังคม3

เฉลยคณิต คร้ัง4

ทบทวนภาคตัดกรวย

ทบทวน มุม

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง4

ประยุกต์stress-strain
เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง4

เฉลยคณิต คร้ัง1 (ต่อ)

ทบทวนฟังก์ช่ัน

เฉลยคณิต คร้ัง2 (ต่อ)

ทบทวนความน่าจะเป็น
ประยุกต์โมเมนตัม/project. ทบทวนชีวะ

เฉลยอังกฤษ คร้ัง2 (ต่อ)

ตะลุยโจทย์อังกฤษ 1
ตะลุยโจทย์ไทย1

เฉลยคณิต คร้ัง2

ทบทวนภาคตัดกรวย

ทบทวนสามเหล่ียมคล้าย

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง2

ประยุกงานพลังงาน
เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง2

เฉลยอังกฤษ คร้ัง2

ทบทวน Grammar 2

เฉลยภาษาไทย คร้ัง2

ทบทวนไทย2
เฉลยสังคม คร้ัง2

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง1

ประยุกต์มวลแรง/รอก
เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง1 เฉลยอังกฤษ คร้ัง1 เฉลยภาษาไทย คร้ัง1 เฉลยสังคม คร้ัง1

ทบทวนไทย1 ทบทวนสังคม1

คร้ังท่ี 1 : สอบ เหล่า ทหารอากาศ 160ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

คร้ังท่ี 2 : สอบ เหล่า ทหารบก 225 ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

คร้ังท่ี 3 : สอบ เหล่า ทหารอากาศ 160 ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

คร้ังท่ี 4 : สอบ เหล่า ทหารบก 225 ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

คร้ังท่ี 5 : สอบ เหล่า ทหารอากาศ 160ข้อเวลา 09.00-13.15 น.

คร้ังท่ี 6 : สอบ เหล่า ทหารบก 225 ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง1 (ต่อ)

ประยุกต์โพรเจกไทล์กับมวลแรง
ทบทวนวปริมาณสาร1-2

ทบทวน Vocab

ทบทวน Grammar 1

เฉลยคณิต คร้ัง1

ทบทวนโจทย์สมการ

ทบทวนเซต
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** ตารางสอนอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม**
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คร้ังท่ี 1 : สอบ เหล่า ทหารอากาศ 160ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.พฤหัสบดี 11-มิ.ย.-63

ศุกร์ 12-มิ.ย.-63

เสาร์ 13-มิ.ย.-63

อาทิตย์ 14-มิ.ย.-63

จันทร์ 15-มิ.ย.-63

อังคาร 16-มิ.ย.-63

พุธ 17-มิ.ย.-63

พฤหัสบดี 18-มิ.ย.-63

ศุกร์ 19-มิ.ย.-63

เสาร์ 20-มิ.ย.-63

จันทร์ 27-มิ.ย.-63

ลงสนามสอบ เหล่าทหารอากาศ

ลงสนามสอบ เหล่าทหารบก

เฉลยสังคม คร้ัง7

เฉลยคณิต คร้ัง7 (ต่อ)

ทฤษฎีจ านวน/พ.ท.แรเงา
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ทบทวนชีวะ ตะลุยโจทย์อังกฤษ 5 ตะลุยโจทย์ไทย5 ทบทวนสังคม 6

เฉลยคณิต คร้ัง7

ทบทวนตรรกศาสตร์

เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง7

ทบทวนไฟฟ้า
เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง7 เฉลยอังกฤษ คร้ัง7

เฉลยภาษาไทย คร้ัง7

ทบทวนไทย7

เฉลยคณิต คร้ัง8 เฉลยฟิสิกส์ คร้ัง8 เฉลยเคมีชีวะ คร้ัง8 เฉลยอังกฤษ คร้ัง8 เฉลยสังคม คร้ัง8

คร้ังท่ี 7 : สอบ เหล่า ทหารอากาศ 160 ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

( ปิดคอร์ส )คร้ังท่ี 8 : สอบ เหล่า ทหารอากาศ 160 ข้อ เวลา 09.00-13.15 น.

เฉลยภาษาไทย คร้ัง8


