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จ 4-พ.ย.-62 ไทย ครูจารุพร คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูวิจิตรา ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูจนัทป์ภา
อ 5-พ.ย.-62 คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูจารุพร คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูรัตมณี
พ 6-พ.ย.-62 วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูวิจิตรา ไทย ครูจารุพร คณิต ครูสุธาทิพย์ วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูกณัฐ์ลดา
พฤ 7-พ.ย.-62 องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูจารุพร คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูเนาวรัตน์
ศ 8-พ.ย.-62 ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูจารุพร คณิต ครูสุธาทิพย์ วิทย์ ครูเดือนงาม
อ 12-พ.ย.-62 คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูจารุพร คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูกนกวรรณ
พ 13-พ.ย.-62 วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูจารุพร
พฤ 14-พ.ย.-62 องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูจารุพร คณิต ครูชารดา
จ 18-พ.ย.-62 ไทย ครูจารุพร คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูเนาวรัตน์ วิทย์ ครูวนัเพญ็
อ 19-พ.ย.-62 คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูวิจิตรา
พ 20-พ.ย.-62 วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูจารุพร คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูกณัฐ์ลดา
พฤ 21-พ.ย.-62 องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูสุธาทิพย์ วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูวิจิตรา ไทย ครูจารุพร คณิต ครูบุษราภรณ์
ศ 22-พ.ย.-62 ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูจารุพร คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูรมณีย์
จ 25-พ.ย.-62 คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูวิจิตรา
อ 26-พ.ย.-62 วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูกณัฐ์ลดา คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูปิญาณี ไทย ครูสุภทัรา
พ 27-พ.ย.-62 องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูจารุพร คณิต ครูเนาวรัตน์ วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูมนตรี
พฤ 28-พ.ย.-62 ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูประนอม ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูนภาศรี
ศ 29-พ.ย.-62 คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูรัตมณี
ส 30-พ.ย.-62
จ 2-ธ.ค.-62 วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูพงศกร
อ 3-ธ.ค.-62 องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูพงศกร คณิต ครูสุธาทิพย์
พ 4-ธ.ค.-62 ไทย ครูพงศกร คณิต ครูสุธาทิพย์ วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูวนัเพญ็
ศ 6-ธ.ค.-62 คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูวิจิตรา ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูพทัธนนัท์
ส 7-ธ.ค.-62
จ 9-ธ.ค.-62 วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูจนัทป์ภา องักฤษ ครูวิจิตรา ไทย ครูพงศกร

พ 11-ธ.ค.-62 องักฤษ ครูวิจิตตรา ไทย ครูพงศกร คณิต ครูพรวนทอง วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูชุติมา

ตารางการติวส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562
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พฤ 12-ธ.ค.-62 ไทย ครูพงศกร คณิต ครูเนาวรัตน์ วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูรวีวรรณ

ศ 13-ธ.ค.-62 คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูพงศกร คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูสุภาวิณี

ส 14-ธ.ค.-62

จ 16-ธ.ค.-62 วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูล าจวน ไทย ครูสุภทัรา

อ 17-ธ.ค.-62 องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูสิริอมร ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูสุธาทิพย์

พ 18-ธ.ค.-62 ไทย ครูสุภทัรา คณิต ครูชารดา วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูรวีวรรณ

พฤ 19-ธ.ค.-62 คณิต ครูสุธาทิพย์ วิทย์ ครูนภาศรี องักฤษ ครูวชัรียา ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูเนาวรัตน์ วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูล าจวน

ส 4-ม.ค.-63

จ 13-ม.ค.-63 วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูพงศกร คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูภูวิศ

อ 14-ม.ค.-63 องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูพงศกร คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูสมสมร ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูพรวนทอง

พ 15-ม.ค.-63 ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูวิจิตรา ไทย ครูพงศกร คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูเดือนงาม

ศ 17-ม.ค.-63 วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูสุภาวิณี ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูเนาวรัตน์ วิทย์ ครูไพลิน องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูพงศกร

จ 20-ม.ค.-63 องักฤษ ครูกนกวรรณ ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูมนตรี วิทย์ ครูวนัเพญ็ องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูพงศกร คณิต ครูเนาวรัตน์

อ 21-ม.ค.-63 ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูชุติมา วิทย์ ครูรมณีย์ องักฤษ ครูรัตมณี ไทย ครูพงศกร คณิต ครูเนาวรัตน์ วิทย์ ครูไพลิน

พ 22-ม.ค.-63 คณิต ครูบุษราภรณ์ วิทย์ ครูรวีวรรณ องักฤษ ครูพทัธนนัท์ ไทย ครูภูวิศ คณิต ครูสุธาทิพย์ วิทย์ ครูเดือนงาม องักฤษ ครูปิญาณี

จ 27-ม.ค.-63

อ 28-ม.ค.-63

พ 29-ม.ค.-63

พฤ 30-ม.ค.-63

ศ 31-ม.ค.-63 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

สถาบันกวดวชิา
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ภาษาไทย


