
คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 

 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

 วันที่ 1-27 ตุลาคม 2562 
 

วัน เวลา วิชาที่เรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 

จันทร์ 12.00 - 14.00 น. คณิตศาสตร์   

อังคาร หยุด 

พุธ หยุด 

พฤหัสบด ี
12.00 - 13.00 น. ภาษาไทย   
13.00 - 14.00 น. ภาษาอังกฤษ   

ศุกร์ หยุด 

 
 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 วันที่ 1-27 ตุลาคม 2562 
 

วัน เวลา วิชาที่เรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 

จันทร์ 11.00 - 13.00 น. ภาษาไทย   

พุธ 11.00 - 13.00 น. ภาษาอังกฤษ  23 ต.ค. 62 หยุด 

พฤหัสบด ี หยุด 
ศุกร์ 11.00 - 13.00 น. คณิตศาสตร์   

 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 

 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 วันที่ 1-27 ตุลาคม 2562 
 

วัน เวลา วิชาที่เรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 

จันทร์ 11.00 - 13.00 น. ภาษาไทย   

พุธ 11.00 - 13.00 น. ภาษาอังกฤษ  23 ต.ค. 62 หยุด 

พฤหัสบด ี หยุด 
ศุกร์ 11.00 - 13.00 น. คณิตศาสตร์   

 
  
 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 
ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เริ่มเรยีน  1 - 27 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ
จันทร ์ 11.00 - 13.00 น. ภาษาอังกฤษ   
อังคาร หยุด 

พุธ 13.00 - 15.00 น. วิทยาศาสตร ์  23 ต.ค. 62 หยุด 
พฤหัสบด ี หยุด 

ศุกร์ 12.00 – 14.00 น. คณิตศาสตร ์   
 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 
เริ่มเรยีน 1 - 27 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ
จันทร ์ หยุด 
อังคาร 14.30 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษ   

พุธ 
15.00 - 16.30 น. คณิตศาสตร ์  

23 ต.ค. 62 หยุด 
16.30 - 18.00 น. วิทยาศาสตร ์  

 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 
เริ่มเรยีน 1 - 27 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ
จันทร ์ หยุด 
อังคาร หยุด 

พุธ 14.30 - 16.30 น. ภาษาอังกฤษ  23 ต.ค. 62 หยุด 
พฤหัสบด ี 10.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร ์   

ศุกร์ 14.00 - 16.00 น. วิทยาศาสตร ์   



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 

 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
เริ่มเรยีน 1 - 27 ตุลาคม 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ
จันทร ์ หยุด 
อังคาร หยุด 

พุธ 14.30 - 16.30 น. ภาษาอังกฤษ  23 ต.ค. 62 หยุด 
พฤหัสบด ี 10.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร ์   

ศุกร์ 14.00 - 16.00 น. วิทยาศาสตร ์   
 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

จันทร ์     

พุธ     

พฤหัสบด ี     

ศุกร์     

 
 
 
 

 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 

 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

จันทร ์     

พุธ     

พฤหัสบด ี     

ศุกร์     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 (แผ่นที่ 1) 
เริ่มเรยีน ตุลาคม 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

จันทร ์
10.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร ์  7,14,21 ต.ค.62 
13.00 - 15.00 น. ภาษาอังกฤษ  7,14 ต.ค.62 

อังคาร 

12.00 - 14.00 น. ภาษาอังกฤษ  
8 ต.ค.62 14.00 - 16.00 น. GAT Eng  

17.45 - 19.45 น. ฟิสิกส ์  
16.00 - 18.00 น. เคม ี  

1,15,22 ต.ค.62 
18.00 - 20.00 น. ชีววิทยา  

พุธ 

10.00 - 12.00 น. เคม ี  
9 ต.ค.62 13.00 - 15.00 น. ภาษาอังกฤษ  

15.00 - 17.00 น. GAT Eng  
10.00 - 13.00 น. เคม ี  

2,16,23 ต.ค. 62 14.00 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษ  
16.00 - 18.00 น. GAT Eng  

 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 
 

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผ่นที่ 2) 
เริ่มเรียน ตุลาคม 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

พฤหัสบดี 

09.00 - 11.00 น. คณิตศาสตร์  

3,17,24 ต.ค. 62 12.00 - 14.00 น. เคม ี  

14.30 - 16.30 น. ชีววิทยา  

09.00 - 11.00 น. คณิตศาสตร์  

10 ต.ค. 62 
12.00 - 14.00 น. ภาษาอังกฤษ  

14.30 - 16.30 น. GAT Eng  

16.30 - 18.30 น. ชีววิทยา  

ศุกร ์

10.00 - 12.00 น. ชีววิทยา  

4,18,25 ต.ค. 62 13.00 - 15.00 น. คณิตศาสตร์  

15.00 - 17.00 น. ภาษาอังกฤษ  

10.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ  

11 ต.ค. 62 12.30 - 14.30 น. GAT Eng  

15.00 - 17.00 น. คณิตศาสตร์  

เสาร์ 

10.00 - 12.00 น. 
ฟิสิกส ์

 5,12 ต.ค. 62 
13.00 - 15.00 น.  5,12,19,26 ต.ค. 62 

15.30 - 17.30 น. 
GAT Eng  5,12,26 ต.ค. 62 

คณิตศาสตร์ 
 19 ต.ค. 62 

17.30 - 19.30 น.  26 ต.ค. 62 



คอร์สปิดเทอม ต.ค. 62 

 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 (แผ่นที่ 3) 
เริ่มเรยีน พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา วิชา ห้องเรียน หมายเหต ุ

จันทร ์ หยุด 
อังคาร หยุด 

พุธ 18.00 - 19.30 น. ชีววิทยา  6,13 พ.ย. 62 
พฤหัสบด ี หยุด 

ศุกร์ 
17.00 - 18.30 น. เคม ี  1,8 พ.ย. 62 

18.30 - 20.00 น. ฟิสิกส ์
 1,8,15,22,29 พ.ย. 62 

6 ธ.ค.62 
เสาร ์ หยุด 

อาทิตย ์ 14.30 - 16.00 น. GAT Eng  3,10 พ.ย. 62 
 


