
TCAS'67
สําหรับนักเรียน ม.5 จะข้ึน ม.6

เน้ือหาเกาท่ีผานมาลืมหมดแลว เราจะสอนใหใหม
คอรสน้ีเหมาะกับ...
นักเรียนท่ีตองการปูพ้ืนฐานใหมความรู ม.4 ม.5 ม.6 "แบบเขม"
เนนเน้ือหาและแนวโจทยท่ีชอบออกขอสอบเขามหาวิทยาลัย
ปรับจุดออน เสริมจุดแข็งเปนรายบทเรียน
ดูแลนักเรียนเปนรายบุคคล

#Dek67 #T-GAT #A-LEVEL



10:00 - 12.00

จ 6 ม.ีค. อ 7 ม.ีค. พ 8 ม.ีค. พฤ 9 ม.ีค. ศ 10 ม.ีค. ส 11 ม.ีค. อา 12 ม.ีค.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

10:00 - 12.00

จ 13 ม.ีค. อ 14 ม.ีค. พ 15 ม.ีค. พฤ 16 ม.ีค. ศ 17 ม.ีค. ส 18 ม.ีค. อา 19 ม.ีค.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

10:00 - 12.00

จ 20 ม.ีค. อ 21 ม.ีค. พ 22 ม.ีค. พฤ 23 ม.ีค. ศ 24 ม.ีค. ส 25 ม.ีค. อา 26 ม.ีค.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

CLASS SCHEDULE



10:00 - 12.00

จ 27 ม.ีค. อ 28 ม.ีค. พ 29 ม.ีค. พฤ 30 ม.ีค. ศ 31 ม.ีค. ส 1 เม.ย. อา 2 เม.ย.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

10:00 - 12.00

จ 3 เม.ย. อ 4 เม.ย. พ 5 เม.ย. พฤ 6 เม.ย. ศ 7 เม.ย. ส 8 เม.ย. อา 9 เม.ย.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG T-GAT
อ.หนุม

10:00 - 12.00

จ 10 เม.ย. อ 11 เม.ย. พ 12 เม.ย. พฤ 13 เม.ย. ศ 14 เม.ย. ส 15 เม.ย. อา 16 เม.ย.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ชีววิทยา
อ.สเก็ต

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หยุดเทศกาลสงกรานต

CLASS SCHEDULE



10:00 - 12.00

จ 17 เม.ย. อ 18 เม.ย. พ 19 เม.ย. พฤ 20 เม.ย. ศ 21 เม.ย. ส 22 เม.ย. อา 23 เม.ย.

 
 

 
 

 
 

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

10:00 - 12.00

จ 24 เม.ย. อ 25 เม.ย. พ 26 เม.ย. พฤ 27 เม.ย. ศ 28 เม.ย. ส 29 เม.ย. อา 30 เม.ย.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

10:00 - 12.00

จ 1 พ.ค. อ 2 พ.ค. พ 3 พ.ค. พฤ 4 พ.ค. ศ 5 พ.ค. ส 6 พ.ค. อา 7 พ.ค.

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

ENG A-LEVEL
อ.เสกข&อ.พงศรี

13:00 - 15.00

15:30 - 17.30

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

เคมี
อ.มะตัน

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

เคมี
อ.มะตัน

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

เคมี
อ.มะตัน

คณิตศาสตร
อ.เตา

ฟสิกส
อ.โมส

เคมี
อ.มะตัน

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

 
 

คณิตศาสตร
อ.เตา

เคมี
อ.มะตัน

 
 

CLASS SCHEDULE



TCAS'67
สรุปเวลาเรียน คาเรียน

วิชา วัน ชัว่โมง

  A-LEVEL คณิตศาสตร
อ.เตา 40++

20

20

80++

40

40

 A-LEVEL ฟสิกส
อ.โมส

 A-LEVEL เคมี
อ.มะตัน

20

30

40

60

 A-LEVEL ชีววิทยา
อ.สเก็ต

 A-LEVEL ภาษาอังกฤษ
อ.เสกข & พงศรี

20 40T-GAT ภาษาอังกฤษ
อ.หนุม

มนีาคม เมษายน พฤษภาคม

4,000

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

3,000

2,000

3,000

2,000 2,000 2,000

ค�าเรยีน แบ�ง ชาํระ 3 เดอืน

  หากตองการแบงชําระคาเรียนมากกวา 3 เดือน สามารถติดตอ อ.เตา ได



 เรียนสดพรอมกันท่ีหองเรียน
     ดิโอลดสยาม ช้ัน 3 ติด MRT สามยอด

 เรียนแบบ LIVE สด ผาน ZOOM
      (อยูท่ีบานไมตองเดินทางมา)

 มีเทปใหเรียนซ้ําได อีกหลายรอบ 
     ยอนหลัง ไดตลอดเวลา 1 ปเต็ม

TCAS'67
รูปแบบการเขาเรียน 3 ระบบ

www.t-guru.com



TCAS'67
หลักสูตร A-LEVEL 

คณิตศาสตร
สาระจํานวนและพีชคณิต
   O เซต
   O ตรรกศาสตร
   O จํานวนจริงและพหุนาม
   O ฟงกชัน
   O ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึม
   O ฟงกชันตรีโกณมิติ
   O จํานวนเชิงซอน
   O เมทริกซ
   O ลําดับและอนุกรม

สาระการวัดและเรขาคณิต
   O เรขาคณิตวิเคราะห
   O เวกเตอรในสามมิติ

สาระสถิติและความนาจะเปน
   O สถิติ
   O การแจกแจงความนาจะเปนเบ้ืองตน
   O หลักการนับเบ้ืองตน
   O ความนาจะเปน

สาระแคลคูลัส
   O แคลคูลัสเบ้ืองตน

กฤษณะ เกษมี (อ.เตา)



TCAS'67
หลักสูตร A-LEVEL 

ฟสิกส นิเทศก ศรีเมือง (อ.โมส)
กลศาสตร
   O ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส
   O การเคล่ือนท่ีแนวตรง
   O แรงและกฎการเคล่ือนท่ี
   O สมดุลกลของวัตถุ
   O งานและกฎการอนุรักษพลังงานกล
   O โมเมนตัมและการชน
   O การเคล่ือนท่ีแนวโคง
   O การเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิกสอยางงาย

คล่ืนกล และแสง
   O คล่ืน
   O เสียง
   O แสง

ไฟฟา แมเหล็ก และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
   O ไฟฟาสถิต
   O ไฟฟากระแส
   O แมเหล็กและไฟฟา
   O คล่ืนแมเหล็กไฟฟา

อุณหพลศาสตร และสมบัติเชิงกลของสาร
   O ความรอนและแกส
   O ของแข็งและของไหล

ฟสิกสแผนใหม
   O ฟสิกสอะตอม
   O ฟสิกสนิวเคลียรและฟสิกสอนุภาค



TCAS'67
หลักสูตร A-LEVEL 

เคมี โพธิวัฒนพล คงซาน (อ.มะตัน)
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
    O อะตอมและสมบัติของธาตุ
    O พันธะเคมี
    O แกส
    O เคมีอินทรีย
    O พอลิเมอร

สมการเคมีและการเปล่ียนแปลงทางเคมี
    O ปริมาณสัมพันธ
    O อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
    O สมดุลเคมี
    O กรด–เบส
    O เคมีไฟฟา

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและ
การคํานวณปริมาณของสาร
    O ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
    O โมล
    O สารละลาย



TCAS'67
หลักสูตร A-LEVEL 

ชีววิทยา ธนกร อรรจนาวัฒน (อ.สเก็ต)
ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอม
    O ระบบนิเวศและไบโอม
    O ประชากร
    O ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
    O ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

หนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต
    O เคมีท่ีเปนพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต
    O โครงสรางและการทํางานของเซลล

ระบบและการทํางานตาง ๆ ของสัตวและมนุษย
    O ระบบยอยอาหาร
    O ระบบหมุนเวียนเลือด
    O ระบบน้ําเหลืองและระบบภูมิคุมกัน
    O ระบบขับถาย
    O ระบบหายใจ
    O ระบบประสาทและการเคล่ือนท่ี
    O ระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโต
    O ระบบตอมไรทอ
    O พฤติกรรมของสัตว

โครงสรางและการทํางานของสวนตาง ๆ ในพืช
    O เน้ือเย่ือและโครงสรางภายในของพืช
    O การแลกเปล่ียนแกส การคายน้ําของพืช และการลําเลียงของพืช
    O การสังเคราะหดวยแสงและสารอินทรียในพืช
    O การสืบพันธุของพืชดอก
    O การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
    O การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
    O สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธระหวางยีน 
       การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
    O การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม
    O เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
    O วิวัฒนาการและพันธุศาสตรประชากร



TCAS'67
หลักสูตร A-LEVEL 

ภาษาอังกฤษ
อติพล สุกฤษฎานนท (อ.เสกข)
สิทธิพงศ ทรัพยศุกล (อ.พงศรี)

ทักษะการฟงและการพูด (LISTENING AND SPEAKING SKILLS) 
    O เติมบทสนทนาแบบส้ัน (SHORT CONVERSATION) 
    O เติมบทสนทนาแบบยาว (LONG CONVERSATION) 

ทักษะการอาน (READING SKILL) 
    O โฆษณา (ADVERTISEMENT) 
    O บทวิจารณสินคาหรือบริการ (PRODUCT OR SERVICE REVIEW) 
    O รายงานขาว (NEWS REPORT) 
    O ภาพประกอบบทความ (VISUAL) เชน กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ 
    O บทความท่ัวไป ท่ี มีจํานวนคําประมา ณ 500– 600 คํา หรือ 1 หนากระดาษ A4 

ทักษะการเขียน (WRITING SKILL) 
    O เติมบทความใหสมบูรณ (TEXT COMPLETION) 
    O เรียงประโยคใหเปนยอหนาท่ีสมบูรณ (PARAGRAPH ORGANIZATION) 



TCAS'67
หลักสูตร T-GAT 

ภาษาอังกฤษ ณัฐวุฒิ บัวระพันธ (อ.หนุม)

ทักษะการพูด (SPEAKING SKILL) 
    O การถาม–ตอบ (QUESTION-RESPONSE)
    O เติมบทสนทนาแบบส้ัน (SHORT CONVERSATIONS) 
    O เติมบทสนทนาแบบยาว (LONG CONVERSATIONS) 

ทักษะการอาน (READING SKILL)
    O เติมขอความในเน้ือเร่ืองใหสมบูรณ (TEXT COMPLETION) 
    O อานเพ่ือจับใจความ (READING  COMPREHENSION) 



TCAS'67

ภาษาอังกสมัครไดต้ังแตวันน้ี  ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม

โทร : 083-3392034 (อ.เตา)

ID Line : taotao2034
www.t-guru.com



รีวิวจาก พ่ีๆ
ธารทอง ทองประพาฬ (กูด)
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บัญชี บัญชี ครูสอนดีสุดๆ สอนแบบ DOWN SPECIFIC ไปในความสามารถของลูกศิษยแตละคน 
DEPENDS ON พ้ืนฐานและเปาหมายในการเรียนของลูกศิษยจริงๆ สอนสนุกสุดๆ

NARAKORN MOOPIMON (มอน) 
วิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติเอกผลิตภัณฑนมและเคร่ืองด่ืม 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
เรียนดี เรียนสนุกไดความรู

กายสิทธ์ิ น่ิมสมบุญ (กาย)
LINGNAN COLLEGE SCHOOL 
OF BUSINESS SUN-YAT SEN UNIVERSITY (ประเทศจีน) 
INTERNATIONAL BUSINESS 
สมัยม.ปลายเรียนพิเศษกับครูเตาอาทิตยละ 3 วัน หลังเลิกเรียนครับ 
เวลาเรียนรูสึกสนุกมากไมเบ่ือเลย นอกจากเกรดวิชาคณิตศาสตร
ท่ีโรงเรียนจะออกมาดีแลว ยังทําใหมีพ้ืนฐานท่ีแนนพอสําหรับเตรียมสอบ
เขามหาลัยไดอยางดีเลยครับ รักครูเตา



รีวิวจาก พ่ีๆ

ไตรวิชญ กปญชรานนท (ตน) 
วิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารยเตาใหอิสระในการทําโจทย ใหนักเรียนไดลองแกปญหาดวยตัวเอง 
เสมือนกับเราอยูในหองสอบจริง ๆ เม่ือไดลองทําดวยความสามารถตัวเองแลว ติดปญหาตรงไหน 
อาจารยจะเขามาชวยช้ีแนะให บรรยากาศในหองเรียนก็จะสบาย ๆ อาจารยเตาเปนกันเองกับนักเรียน 
มาก ทําใหรูสึกสบายใจในการถามคําถามตาง ๆ หากนอง ๆ ชอบการเรียนในบรรยากาศท่ีไมเครงเครียด 
แตก็ยังไดความรูอยางแนนเอ้ียด ลองมาสมัครเรียนกับ T-GURU ไดเลย

แดนชิน เศรษฐรังสี (แดน) 
บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คุณครูใจดี ต้ังใจสอนเด็กทุกคน ยืดยุน - เคร่ืองคิดเลขผมไดใชยาวๆแลวครับ :>



รีวิวจาก พ่ีๆ
ศุภกรณ ภูขาว (ไบรท) 
เเพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล   
อาจารยมีความต้ังใจในการสอนมาก ใจดี บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง สามารถถามคําถามท่ีสงสัยได 
เลย เน้ือหาท่ีอาจารยสอนเขาใจงายครอบคลุมทุกสวนในหัวขอน้ันๆ มีโจทยหลากหลายเเนวใหลองทํา 
เพียงพอสําหรับการเรียนเพ่ิมเกรดเเละสอบเขามหาวิทยาลัย( ตอนม.ปลายเรียนพิเศษคณิตศาสตรนอยมาก 
นอกจากฝกทําโจทยเองก็เรียนกับครูเตาเปนหลักเลย รูสึกเน้ือหาสามารถใชสอบไดจริง )

อรรถ ทวีกุล (อรรถ)
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน   
อาจารยเตาสอนดีมากครับ มีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาท่ีซับซอนไดดี 
และมีโจทยหลากหลายท่ีทําใหไดฝกฝนพัฒนาตัวเอง ไดประเมินพัฒนาการ
ในการเรียนของตัวเอง นอกจากน้ีอาจารยยังเปนกันเองดวยครับ 
ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียดจนเกินไป



รีวิวจาก พ่ีๆ
ปฐมภูมิ จิรกาญจนไพศาล (ภูมิ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
อาจารยสอนดีมากเขาใจกวาเดิมเยอะมากๆ มีโจทยใหทําเยอะ

อภิภู รวมธารทอง (หมีภู) 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผมคิดวาอาจารยมีความสนใจอยางมากในการสอน สอนเพ่ือใหนักเรียนเกงข้ึนจริง 
บอยคร้ังท่ีผมเห็นอาจารยพยายามท่ีจะผลักดันนักเรียนใหมีความต้ังใจและความพยายามมากข้ึน 
ท้ังโดยตรงและโดยออม ผมคิดวาผมโดนผลักโดยออมจนมาถึงจุดน้ีไดครับ

ธนณัฏฐ ทัศนปรีชาชัย (ปอนด) 
ทันตเเพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
อาจารยเตาคือประทับใจมาก เพราะวาการอธิบายคือไมตองเยอะมาก
เเตพวกคอนเซปเเนนเวอ ทําใหเขาใจงายปรับใชสะดวก 
เเลวท่ีประทับใจมากท่ีสุดคือ อาจารยเตาจะคอยศึกษาเด็กเเตละคน 
วาความเร็วในการเขาใจมากนอยแคไหนแลวอาจารยจะปรับวิธีการสอน
เเตละคนตามเด็กคนน้ันๆ



รีวิวจาก พ่ีๆ
วีรสิทธ์ิ สุขประเสริฐ (นิก)
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย มีเทคนิคการสอนเน้ือหาไดเขาใจเเละตรงจุด พรอมท้ังมีการสอนโจทยในหลากหลายรูปเเบบ 
ท้ังในระดับงายไปจนถึงระดับยาก ทําใหเราเจอโจทยไดหลากหลาย ทําใหเราสามารถนําเทคนิคเหลาน้ี
ไปใชประยุกตเเละใชในการสอบ ตางๆไดจริง

ปุญญพัฒน ฉันทาธิคุณ (ปุน) 
คณะวิทยาศาสตร (สาขาพฤกษศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารยสอนเเบบใหเราคิดเอง โดยท่ีอาจารยจะไมใหเฉลยเรามา 
ใหเราหาคําตอบดวยตัวเองกอนไดไมไดอาจารยถึงจะเเนะนําวิธีในการทําขอน้ันๆ
ไมใชใหคําตอบมาเลย อาจารยสอนเหมือนพ่ีสอนนองไมเครงมากเกินไป 
สอนเเลวสนุกมีคุยเลนบางไมไดอัดวิชาใหอยางเดียว

วุฒิศิลป อังคพิพัฒนชัย (ฮารท) 
คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
โจทยเยอะดีครับ ไดลองจับเวลาทําขอสอบหลายๆชุด หลายๆแนว 
สงสัยตรงไหนก็ถามได



รีวิวจาก พ่ีๆ
ณฐดนย สมัยรัฐ (หมอน) 
AI + COMPUTER ENGINEER 
CMKL   
ทําโจทยเยอะจนเผลอเกง

พาทิศ เตชะกําธรกิจ (ปูน) 
เศรษฐศาสตร 
ธรรมศาสตร   
ผมมีโอกาสไดเรียนกับอาจารยเตาราว ๆ 2 ป ก็ถือวาเปนชวงเวลาท่ีนานประมาณหน่ึง 
อยางนอยก็นานเพียงพอท่ีจะบอกเลาประสบการณท่ีเรียนได อาจารยเปนคนท่ีสอนคณิตศาสตร
เปนภาษาคนไดดี สามารถอธิบายไดอยางเขาใจ ไมเร็วจนตามไมทัน 
แตก็ไมไดชาจนเอ่ือยเฉ่ือย และอาจารยใสใจตอนักเรียน 
มีการสอนพิเศษเพ่ิมเติมโดยไมไดคิดคาใชจาย สงโจทยไปถามในไลนได 
หรือแมแตปญหาชีวิตหลาย ๆ อยาง ก็ใหคําปรึกษาไดเขาใจเด็กย่ิงกวาหลาย ๆ คน 
ซ่ึงมีความหมายมากสําหรับผมในชวงท่ีกําลังเรียนกับอาจารยอยู 
แมตอนน้ีผมเรียนอยูในมหาวิทยาลัยแลว ก็ยังอยากกลับไปเรียนกับ
อาจารยอีกคร้ังเลยครับ



รีวิวจาก พ่ีๆ
ปรรณพัชร สฤษฎผล (แฟม) 
วิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ครูเตาใชวิธีการสอนโดยการสอนเน้ือหาใหเขาใจ กอนจะปลอยอิสระในการทําโจทยปญหาดวยตัวเอง
พรอมใหเฉลยแลวคอยเฉลยละเอียดในขอท่ีสงสัยทําใหเด็กๆไดศึกษาอานดวยตัวเองกอน
และสามารถเช็คความเขาใจตัวเองไดดี

วรดร กิตติวศิน (เจแปน)
วิทยาศาสตร (สาขาส่ิงแวดลอม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สอนละเอียดมากครับ เร่ิมต้ังแตปูพ้ืนฐานเน้ือหาและฝกทําโจทยงายไปจนถึงระดับยาก

ปณณธร สุภิญโญ (นิว) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล 
อาจารยสอนดี และใสใจเด็กๆทุกคนมากครับ เรียนมา3ป 
คะแนนออกมาดีมากเลยครับ
นําไปใชไดยันมหาวิทยาลัย



รีวิวจาก พ่ีๆ
วรพล เจียง
อยากใหวิชาเลขในหองเรียนเปนเเบบน้ีบาง ความรูสึกอบอุนใจท้ังๆท่ีเรียนเลข

ชยพล ไชยหงษา (ตนตุง) 
วิศวะกรรมศาสตร 
UNIVERSITY OF DUISBERG ESSEN (GERMANY)  
เปนสถาบันกรวดวิชาท่ีมีจุดเดนคือสามารถถามผูสอนไดโดยตรง ไมเหมือนกับท่ีอ่ืน ๆ
ท่ีเวลาเรียนกับคอมแลวพอมีคําถามตองมาศึกษาหาคําตอบเอง

นรวิชญ เลิศทัศนวงศ (นิว)
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ชอบวิธีการเรียนของท่ีน่ีมากครับ เหมือนมีอ.เตาเปนโคชในการเรียนของเรา 
แตละคนจะไดรับคําแนะนําตางกันไปในสวนท่ีตัวเองไมถนัด 
เพราะอ.เตาเขาใจนักเรียนแตละคนจริงๆ



รีวิวจาก พ่ีๆ
พิชชารีย ตอประเสริฐกุล (มุกมิกซ) 
แพทยศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  
อาจารยเปดโอกาสใหถามในส่ิงท่ีสงสัยอยางเต็มท่ีและทําใหเขาใจงายข้ึนคะ

ภูมิภัทร สันติถาวรย่ิง (ภู) 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
อาจารยเตาสอนดีมากครับ ใจดี สอนแบบเปนกันเอง ไมนาเบ่ือ มีคุยเลนบาง คุยปรึกษาบาง 
มีโจทยใหทําเยอะ ใชในการสอบได

รัญชน ประกายรุงทอง (ภูผา)
GDM MDT 
KMUTT
สอนดี สอนเขาใจ นําไปใชไดยันมหาวิทยาลัย



รีวิวจาก พ่ีๆ
ณฐพล ศิริโภคกุล (ไนท)
วิศวกรรมศาสตร 
TOHOKU UNIVERSITY (ญ่ีปุน)
แนวการสอนของอาจารยทีประสิทธิภาพสูงมาก บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง 
เหมือนเรียนกันตัวตอตัว ถึงแมโจทยจะยาก อาจารยก็จะชวยจนกวาเราจะเขาใจ 
มันทําเราไมเพียงเขาใจเน้ือหาเทาน้ัน แตยังฝกกระบวนการคิด 
ซ่ึงทําใหนักเรียนไดประโยชนในระยะยาว


