
วนั วนั/เดือน/ปี 6/1 ผู้สอน 6/2 ผู้สอน 6/3 ผู้สอน 6/4 ผู้สอน 6/5 ผู้สอน

จ 4-พ.ย.-62
อ 5-พ.ย.-62
พ 6-พ.ย.-62 ไทย ครูมารศรี คณิต ครูนฤมล วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูเฉลิมพล องักฤษ ครูปิญาณี
พฤ 7-พ.ย.-62 คณิต ครูวิมลรัตน์ วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูสโรชินทร์ องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูมารศรี
ศ 8-พ.ย.-62 วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูชชัวาลย์ องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูมารศรี คณิต ครูวิไลพร
อ 12-พ.ย.-62 สงัคม ครูประจวบ องักฤษ ครูปิญาณี ไทย ครูมารศรี คณิต ครูวิมลรัตน์ วิทย์ ครูกานตก์นิษฐ์
พ 13-พ.ย.-62 องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูมารศรี คณิต ครูไตรรงค์ วิทย์ ครูกานตก์นิษฐ์ สงัคม ครูเชษฐา (ก)
พฤ 14-พ.ย.-62 ไทย ครูมารศรี คณิต ครูนฤมล วิทย์ ครูวนัโชค สงัคม ครูชยัรัตน์ องักฤษ ครูล าจวน
จ 18-พ.ย.-62 คณิต ครูฐิติพร วิทย์ ครูวนัโชค สงัคม ครูอรุญ ปวีร์ องักฤษ ครูล าจวน ไทย ครูมารศรี
อ 19-พ.ย.-62 วิทย์ ครูวนัโชค สงัคม ครูเชษฐา (พ) องักฤษ ครูล าจวน ไทย ครูมารศรี คณิต ครูฐิตินาฏ
พ 20-พ.ย.-62 สงัคม ครูสุพตัตรา องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูมารศรี คณิต ครูวิไลพร วิทย์ ครูรุจิรา
พฤ 21-พ.ย.-62 องักฤษ ครูล าจวน ไทย ครูมารศรี คณิต ครูวิมลรัตน์ วิทย์ ครูรุจิรา สงัคม ครูสายบวั
ศ 22-พ.ย.-62
จ 25-พ.ย.-62
อ 26-พ.ย.-62 ไทย ครูสมบติั คณิต ครูวิไลพร วิทย์ ครูรุจิรา สงัคม ครูสุพรรษา องักฤษ ครูล าจวน
พ 27-พ.ย.-62 คณิต ครูฐิติพร วิทย์ ครูรุจิรา สงัคม ครูนงนุช องักฤษ ครูปิญาณี ไทย ครูสมบติั
พฤ 28-พ.ย.-62 วิทย์ ครูรุจิรา สงัคม ครูเฉลิมพล องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูไตรรงค์
ศ 29-พ.ย.-62 สงัคม ครูสโรชินทร์ องักฤษ ครูล าจวน ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูนฤมล วิทย์ ครูสุรินทร์พร
ส 30-พ.ย.-62
จ 2-ธ.ค.-62 องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูฐิติพร วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูชชัวาลย์
อ 3-ธ.ค.-62 ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูฐิตินาฏ วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูประจวบ องักฤษ ครูปิญาณี
พ 4-ธ.ค.-62 คณิต ครูนฤมล วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูเชษฐา (ก) องักฤษ ครูปิญาณี ไทย ครูกฤตยา
ศ 6-ธ.ค.-62 วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูชยัรัตน์ องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูวิมลรัตน์
ส 7-ธ.ค.-62
จ 9-ธ.ค.-62 สงัคม ครูอรุญ ปวีร์ องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูวิไลพร วิทย์ ครูสุพิชฌาย์
พ 11-ธ.ค.-62 องักฤษ ครูปิญาณี ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูไตรรงค์ วิทย์ ครูสุพิชฌาย์ สงัคม ครูเชษฐา (พ)
พฤ 12-ธ.ค.-62 ไทย ครูกฤตยา คณิต ครูวิมลรัตน์ วิทย์ ครูสุพิชฌาย์ สงัคม ครูสุพตัตรา องักฤษ ครูสมสมร
ศ 13-ธ.ค.-62 คณิต ครูนฤมล วิทย์ ครูสุพิชฌาย์ สงัคม ครูสายบวั องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูกฤตยา
ส 14-ธ.ค.-62
จ 16-ธ.ค.-62 วิทย์ ครูสุพิชฌาย์ สงัคม ครูสุพรรษา องักฤษ ครูปิญาณี ไทย ครูบงัอร คณิต ครูฐิติพร
อ 17-ธ.ค.-62 สงัคม ครูนงนุช องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูบงัอร คณิต ครูฐิตินาฏ วิทย์ ครูรุจิรา
พ 18-ธ.ค.-62 องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูบงัอร คณิต ครูวิมลรัตน์ วิทย์ ครูเรวดี (โลก) สงัคม ครูเฉลิมพล
พฤ 19-ธ.ค.-62 ไทย ครูบงัอร คณิต ครูไตรรงค์ วิทย์ ครูรุจิรา สงัคม ครูสโรชินทร์ องักฤษ ครูประนอม
จ 13-ม.ค.-63 คณิต ครูวิไลพร วิทย์ ครูเรวดี (ฟิสิกส์) สงัคม ครูชชัวลย์ องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูบงัอร
อ 14-ม.ค.-63 วิทย์ ครูเรวดี (ฟิสิกส์) สงัคม ครูประจวบ องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูบงัอร คณิต ครูฐิตินาฏ
พ 15-ม.ค.-63 สงัคม ครูเชษฐา (ก) องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูบงัอร คณิต ครูไตรรงค์ วิทย์ ครูเรวดี (โลก)
ศ 17-ม.ค.-63 ไทย ครูบงัอร คณิต ครูฐิติพร วิทย์ ครูเรวดี (ฟิสิกส์) สงัคม ครูอรุญ ปวีร์ องักฤษ ครูสิริอมร
ส 18-ม.ค.-63

ตารางการติวส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2562

PAT 2 เคมี / ชีวะ

PAT 1

(GAT  เช่ือมโยง)  ครูวรวรรณ

(GAT  เช่ือมโยง)  ครูวรวรรณ
(GAT อังกฤษ) ครูสิริอมร

PAT 5

PAT 2 ฟิสิกส์ / โลกดาราศาสตร์

(GAT  เช่ือมโยง)  ครูชุติมา
(GAT อังกฤษ) ครูสมสมร

(GAT อังกฤษ) ครูสิริอมร(GAT อังกฤษ) ครูสมสมร
(GAT  เช่ือมโยง)  ครูชุติมา
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จ 20-ม.ค.-63 คณิต ครูฐิตินาฏ วิทย์ ครูเรวดี (โลก) สงัคม ครูเชษฐา (พ) องักฤษ ครูล าจวน ไทย ครูบงัอร
อ 21-ม.ค.-63 วิทย์ ครูเรวดี (โลก) สงัคม ครูสุพตัตรา องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูสมบติั คณิต ครูไตรรงค์
พ 22-ม.ค.-63 สงัคม ครูสายบวั องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูสมบติั คณิต ครูวิมลรัตน์ วิทย์ ครูสุรินทร์พร
พฤ 23-ม.ค.-63 องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูสมบติั คณิต ครูวิไลพร วิทย์ ครูสุรินทร์พร สงัคม ครูสุพรรษา
ส 25-ม.ค.-63
จ 27-ม.ค.-63 ไทย ครูสมบติั คณิต ครูฐิติพร วิทย์ ครูเรวดี (โลก) สงัคม ครูนงนุช องักฤษ ครูวชัรียา
อ 28-ม.ค.-63 คณิต ครูไตรรงค์ วิทย์ ครูกานตก์นิษฐ์ สงัคม ครูเฉลิมพล องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูสมบติั
พ 29-ม.ค.-63 วิทย์ ครูกานตก์นิษฐ์ สงัคม ครูสโรชินทร์ องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูสมบติั คณิต ครูนฤมล
พฤ 30-ม.ค.-63 สงัคม ครูชชัวาลย์ องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูสมบติั คณิต ครูฐิติพร วิทย์ ครูกานตก์นิษฐ์
ศ 31-ม.ค.-63 องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูสมบติั คณิต ครูฐิตินาฏ วิทย์ ครูกานตก์นิษฐ์ สงัคม ครูประจวบ

PAT 3 / PAT 6
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