ตารางการเรียนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดผลระดับชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เรียนหลังเลิกเรียนจนถึงเวลา 16.30 น. ที่ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
วัน / เดือน / ปี
พฤหัส 19 ต.ค. 60
ศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60
จันทร์ 23 ต.ค. 60
อังคารที่ 24 ต.ค. 60
พุธที่ 25 ต.ค. 60
พฤหัสที่ 26 ต.ค. 60
ศุกร์ที่ 27 ต.ค. 60
จ-พ ที่ 30 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
พฤหัสที่ 2 พ.ย. 2560
ศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560
จันทร์ที่ 6 พ.ย. 2560
อังคารที่ 7 พ.ย. 2560
พุธที่ 8 พ.ย. 2560
พฤหัสที่ 9 พ.ย. 2560
ศุกร์ที่ 10 พ.ย.2560
จันทร์ที่ 13 พ.ย. 2560
อังคารที่ 14 พ.ย. 2560
พุธที่ 15 พ.ย.2560
พฤหัสที่ 16 พ.ย. 2560
ศุกร์ที่ 17 พ.ย.2560
จันทร์ที่ 20 พ.ย. 2560
อังคารที่ 21 พ.ย. 2560

รายวิชา
ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์ 1

ชื่อครูผู้สอน
เนื้อหาที่เรียน
อ.ศุภลักษณ์ / อ.รัตติยา
ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.นัธวินทร์
จานวนและการดาเนินการ
หยุดวันปิยมหาราช
ภาษาอังกฤษ 1 อ.ปริศนา / อ.สุภาพร
Conversation
วิทยาศาสตร์ 1 อ.ชญาดา สมไพบูลย์
เซลล์ / การดารงชีวิตของพืช
หยุดราชการ
หยุดเรียนติวเพื่อเตรียมตัวเข้าค่าย
ไปเข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด
ภาษาอังกฤษ 2 อ.สิรินทร์ ป. / อ.จารุพร Conversation
วิทยาศาสตร์ 2 อ.พิมพ์ลภัส
การจาแนกสาร / กรด-เบส
ม.3 งดติว เนื่องจาก ม.6 ใช้ห้องประชุม ติววิชาสังคมฯ เวลา 12.30-16.30 น.
ภาษาไทย 2
อ.สุพัตรา / อ.ณหทัย /
ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.เสาวนีย์
วิทยาศาสตร์ 3 อ.จินตพงศ์
ความเข้มข้น / สารละลาย
สอบธรรมะศึกษา
คณิตศาสตร์ 2
อ.นัธวินทร์
จานวนและการดาเนินการ
ภาษาไทย 3
อ.กมลรัตน์ / อ.ดาวรุ่ง /
ข้อสอบ O-NET ( หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.ศิริพร
ภาษาอังกฤษ 3 อ.รัชนี / อ. Aimylyn
Tense
วิทยาศาสตร์ 4 อ.วินัย
บรรยากาศ / ภูมิอากาศในบ้านเรา
คณิตศาสตร์ 3
อ.นัธวินทร์
การวัด
ภาษาไทย 4
อ.แสงจันทร์ / อ.ศุภรา / ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา / วรรณคดี)
อ. ประกายกาญจน์
ภาษาอังกฤษ 4 อ. Aimylyn /อ.รัชนี
Verb กลุ่ม interest
วิทยาศาสตร์ 5 อ.อรวรรณ
การจาแนกสาร / ปฏิกิริยาเคมี

วัน / เดือน / ปี

รายวิชา

พุธที่ 22 พ.ย.2560
พฤหัสที่ 23 พ.ย. 2560

เนื้อหาที่เรียน
กีฬาสี
กีฬาสี

ศุกร์ที่ 24 พ.ย.2560
จันทร์ที่ 27 พ.ย. 2560
อังคารที่ 28 พ.ย. 2560
พุธที่ 29 พ.ย.2560
พฤหัสที่ 30 พ.ย. 2560
ศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560
จันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560
อังคารที่ 5 ธ.ค. 2560

ภาษาอังกฤษ 5
วิทยาศาสตร์ 6
คณิตศาสตร์ 4
ภาษาไทย 5

พุธที่ 6 ธ.ค. 2560
พฤหัสที่ 7 ธ.ค. 2560

ภาษาอังกฤษ 6
วิทยาศาสตร์ 7

ศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2560
จันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2560
อังคารที่ 12 ธ.ค. 2560
พุธที่ 13 ธ.ค. 2560
พฤหัสที่ 14 ธ.ค. 2560
ศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560

คณิตศาสตร์ 6

จันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560
อังคารที่ 19 ธ.ค. 2560
พุธที่ 20 ธ.ค. 2560
พฤหัสที่ 21 ธ.ค. 2560
ศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 2560

ชื่อครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ 5
ภาษาไทย 6

ภาษาอังกฤษ 7
วิทยาศาสตร์ 8
คณิตศาสตร์ 7
ภาษาไทย 7

อ.ทัศนีย์ / อ.สุภารัตน์
Conjunction
อ.นวัช
ทรัพยากรธรณี / โลกของเรา
อ.นัธวินทร์
การวัด
อ.ศุภลักษณ์ /อ.รัตติยา
ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา / วรรณคดี)
ห้องประชุมเตรียมงานเทศน์มหาชาติ
เทศน์มหาชาติ
อ.พรชัย
เรขาคณิต
อ.สุพัตรา / อ.ณหทัย /
ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.เสาวนีย์
*หากเป็นวันหยุดราชการให้เลื่อนผู้สอนไป
อ. สมพิศ / อ.ลูกจันทร์
Non-Text ( graph / table / label )
อ. กุลญา
สารอาหาร / การดารงชีวิต / ระบบต่างๆของ
ร่างกาย
อ.พรชัย
เรขาคณิต
หยุดราชการ ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
อ.วรรณวิภา / อ.ชญาดา Reading Comprehension
อ. ถิราพรรณ
แรง /แสง
อ.พรชัย
พีชคณิต
อ.กมลรัตน์ / อ.ดาวรุ่ง / ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.ศิริพร
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560

วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 25 ธ.ค. 2560
อังคารที่ 26 ธ.ค. 2560
พุธที่ 27 ธ.ค. 2560

รายวิชา
ชื่อครูผู้สอน
เนื้อหาที่เรียน
งดติว กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศใช้ห้องประชุมใช้จัดงานวันคริสต์มาส
คณิตศาสตร์ 8
อ.พรชัย
พีชคณิต
ภาษาไทย 8
อ.แสงจันทร์ / อ.ศุภรา / ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ. ประกายกาญจน์
พฤหัสที่ 28 ธ.ค. 2560
ภาษาอังกฤษ 8
อ.นุชนาฏ / อ.วันดี
Active and Passive Voice
ศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 2560
วิทยาศาสตร์ 9
อ.สุธาทิพย์
งานและพลังงาน
พุธที่ 3 ม.ค. 2561
คณิตศาสตร์ 9
อ.ดนัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
พฤหัสที่ 4 ม.ค. 2561
ภาษาไทย 9
อ.ศุภลักษณ์ /อ.รัตติยา ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
ศุกร์ที่ 5 ม.ค. 2561
วิทยาศาสตร์ 10
อ.วิธวินท์
ระบบสุริยะ/ดวงดาว/ เทคโนโลยีอวกาศ
จันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561
หยุดเรียน /กีฬากาญจนาเกมส์
อังคารที่ 9 มค. 2561
หยุดเรียน /กีฬากาญจนาเกมส์
พุธที่ 10 ม.ค. 2561
หยุดเรียน /กีฬากาญจนาเกมส์
พฤหัสที่ 11 ม.ค. 2561
หยุดเรียน /กีฬากาญจนาเกมส์
ศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561
หยุดเรียน /กีฬากาญจนาเกมส์
จันทร์ที่ 15 ม.ค. 2561
คณิตศาสตร์ 10
อ.ดนัย
ความน่าจะเป็น
อังคารที่ 16 ม.ค. 2561
หยุดวันครู
พุธที่ 17 ม.ค. 2561
ภาษาไทย 10
อ.สุพัตรา / อ.ณหทัย /
ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.เสาวนีย์
พฤหัสที่ 18 ม.ค. 2561
ภาษาอังกฤษ 9
อ. ถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
Adjective clause and Noun clause
ศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561
วิทยาศาสตร์ 11
อ.เบญจรัตน์
แรงและการเคลื่อนที่/ พลังงานไฟฟ้า
จันทร์ที่ 22 ม.ค. 2561
คณิตศาสตร์ 11
อ.ดนัย
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อังคารที่ 23 ม.ค. 2561 ภาษาไทย 11
อ.กมลรัตน์ / อ.ดาวรุ่ง /
ข้อสอบ O-NET (หลักภาษา /วรรณคดี)
อ.ศิริพร
พุธที่ 24 ม.ค. 2561
วิทยาศาสตร์ 12
อ.ภรภัทร
ระบบนิเวศ/มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม/พันธุกรรม
พฤหัสที่ 25 ม.ค. 2561*
น.ร. ม.3.สอบจัดแผนการเรียนเพื่อเรียนต่อ ม.4 (น.ร.ภายใน) ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561
คณิตศาสตร์ 12
อ.ดนัย
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ตารางติวเข้มนักเรียน ชั้น ม.3 เพื่อเตรียมสอบวัดผลระดับชาติ(O-NET)
เรียนตั้งแต่ 08.10 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ที่ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 29 ม.ค. 2561*
อังคารที่ 30 ม.ค. 2561*
พุธที่ 31 ม.ค. 2561*
พฤหัสที่ 1 ก.พ. 2561*
ศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561*

รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ / ข้อ
ปฏิบัติในการสอบ

ชื่อครูผู้สอน
อ.ณัชพล พันธุมนตรี (ติวเตอร์)
อ.เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์ (ติวเตอร์)
อ.เกียรตินันท์ วีระวัฒนะกูล (ติวเตอร์)
อ.อนุวัฒน์ กองก่อ (ติวเตอร์)
ครูถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

เนื้อหาที่เรียน
ติวสรุปเนื้อหา / ข้อสอบ
ติวสรุปเนื้อหา / ข้อสอบ
ติวสรุปเนื้อหา / ข้อสอบ
ติวสรุปเนื้อหา / ข้อสอบ
ติวสรุป / รูปแบบข้อสอบ / ข้อ
ปฏิบัติในการสอบ / รายละเอียด

ตารางการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้น ม.3
วัน / เดือน / ปี
เสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561*
อาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561*
พุธที่ 14 ก.พ. 61 ****

รายวิชา

ชื่อครูผู้สอน
เนื้อหาที่เรียน
สอบ O-NET ม.3
สอบ O-NET ม.3
น.ร.ชั้น ม.3 เลือกแผนการเรียนต่อ ม.4 (น.ร.ภายใน) ปีการศึกษา 2561 ที่ห้องประชุม 12.20 น.

หมายเหตุ
วันที่มีสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียน 7.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตรวจสอบรายชื่อ
ตามเลขที่สอบ ห้องสอบ
1. เข้าแถวตามห้องสอบ
2. นักเรียนทุกคนต้องแขวนบัตรประจาตัวนักเรียน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3. อุปกรณ์การสอบ ดินสอดา 2B ปากกา ยางลบดินสอ
4. ห้ามใช้น้ายาลบคาผิดในกระดาษคาตอบเป็นอันขาด
5. ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบและเตครื่องคิดเลข
6. นาฬิกาต้องเป็นนาฬิกาแบบมีเข็มอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามสวมนาฬิกาแบบตัวเลขดิจิตอล

