
ตารางติวO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

วันที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
5/11/61 คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) 
12/11/61 คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) 
19/11/61 ชีวะ (ครูพัชริณ)ี สังคม (ครูสัญชัย) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) 
26/11/61 ชีวะ (ครูพัชริณ)ี คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) เคมี (ครูปรีชา) 
3/12/61 ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) สังคม (ครูสัญชัย) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) 
17/12/61 โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) ชีวะ (ครูพัชริณ)ี คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) 
24/12/61 โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) ชีวะ (ครูพัชริณ)ี คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) เคมี (ครูปรีชา) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) 
7/01/62 เคมี (ครูปรีชา) ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) ชีวะ (ครูพัชริณ)ี สังคม (ครูสัญชัย) ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) 
14/01/62 เคมี (ครูปรีชา) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) ชีวะ (ครูพัชริณ)ี สังคม (ครูสัญชัย) คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) 
21/01/62 ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) ชีวะ (ครูพัชริณ)ี คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) 
28/01/62 ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) เคมี (ครูปรีชา) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) ชีวะ (ครูพัชริณ)ี 
4/02/62 ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) เคมี (ครูปรีชา) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) ภาษาไทย (ครูจ าเรียง) 
11/02/62 ภาษาอังกฤษ (ครูอุไรวรรณ) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) เคมี (ครูปรีชา) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) 
18/02/62 สังคม (ครูสัญชัย) ฟิสิกส์ (ครูกรธิดา) เคมี (ครูปรีชา) โลกและดาราศาสตร์ (ครูชนกพร) คณิตศาสตร์ (ครูเจนณรงค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางติวO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วันที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

6/11/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 
13/11/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 
20/11/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 
27/11/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 
4/12/61 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
11/12/61 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
18/12/61 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
25/12/61 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) 
8/01/62 วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) 
15/01/62 วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) 
22/01/62 วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) 
29/01/62 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
5/02/62 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
12/02/62 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
19/02/62 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางติวO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วันที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 

6/11/61 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
13/11/61 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
20/11/61 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
27/11/61 ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) ภาษาอังกฤษ (ครูคุณากร) วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
4/12/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
11/12/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
18/12/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
25/12/61 ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) ภาษาอังกฤษ (ครูณัฐนรี) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) 
8/01/62 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
15/01/62 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
22/01/62 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
29/01/62 คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) ภาษาไทย (ครูอภิชญา) ภาษาไทย (ครูฉันทลักษณ์) 
5/02/62 วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 
12/02/62 วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 
19/02/62 วิทยาศาสตร์ (ครูประยงค์) วิทยาศาสตร์ (ครูจันธิรัตน์) คณิตศาสตร์ (ครูกลุธิดา) คณิตศาสตร์ (ครูนาวิน) 

 
 
 
 
 


