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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2560 ระดับชัน ม.1
วันทีสอบ
เวลา ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีสอบ
อังคาร 08.30-10.00
90
ค21102 คณิ ตศาสตร์พืนฐาน
27 ก.พ.61 10.00-11.00
60
อ21102 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
11.00-12.00
60
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ1
13.00-14.00
60
ส21104 ประวัติศาสตร์
14.00-15.00
60
ศ21102 ศิลปะ (นาฏศิลป์ )
15.00-16.00
60
ส20232 หน้าทีพลเมือง 2
จันทร์ 08.30-09.30
5 มี.ค.61 09.30-10.30
10.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

60
60
90
60
60
60

ว21102 วิทยาศาสตร์พืนฐาน
ท21102 ภาษาไทย
ค21202 คณิ ตศาสตร์เพิ มเติม
ส21103 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์ )

พ21102 สุขศึกษา 2
พ21104 พลศึกษา 2

อ.ประจําวิชา
ครู อุกฤษฎ์
ครู อุมาวดี
ครู จิรัชญา
ครู ณัฏฐ์ญดา
ครู บุณณดา

ห้องทีสอบ
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6

ครู สุพตั รา ลังกาใจ
ครู แสงดาว
ครู ธราพร
ครู นพพล
ครู มนัสนันท์
ครู อนุรักษ์

1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6
1/1-1/6

ครู จนั ธิ รา/ครู นนั ทวัน/ครู ธราพร

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2560 ระดับชัน ม.2
วันทีสอบ
เวลา ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีสอบ
อังคาร 08.30-10.00
90
ค22102 คณิ ตศาตร์พืนฐาน
27 ก.พ.61 10.00-11.00
60
อ22102 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
11.00-12.00
60
ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2
13.00-14.00
60
ส22104 ประวัติศาสตร์
14.00-15.00
60
ศ22102 ศิลปะ (ดนตรี )
15.00-16.00
60
ส20234 หน้าทีพลเมือง 4
จันทร์ 08.30-09.30
5 มี.ค.61 09.30-10.30
10.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

60
60
90
60
60
60

ว22102 วิทยาศาสตร์พืนฐาน
ท22102 ภาษาไทย
ค22202 คณิ ตศาตร์เพิ มเติม
ส22103 สังคมศึกษา 4
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ว22282 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

อ.ประจําวิชา
ครู เรื องเดช/ครู มาลา
ครู อมรรัตน์
ครู ธวัช
ครู สุพตั รา ขัติพนั ธ์
ครู สิทธิชยั
ครู บุณณดา

ห้องทีสอบ
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6

ครู วรรณี
ครู รวงทอง
ครู มาลา
ครู กฤษนัส
ครู มนัสนันท์
ครู สจั จะ

2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1-2/6
2/1
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2560 ระดับชัน ม.3
วันทีสอบ
เวลา ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีสอบ
จันทร์ 08.30-10.00
90
ค23102 คณิ ตศาสตร์พืนฐาน
26 ก.พ.61 10.00-11.00
60
อ23102 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
11.00-12.00
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3
60
13.00-14.00
60
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
14.00-15.00
60
ศ23102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์ )
15.00-16.00
60
ส20236 หน้าทีพลเมือง 6
พุธ 08.30-09.30
60
ว23102 วิทยาศาสตร์พืนฐาน 6
28 ก.พ.61 09.30-10.30
60
ท23102 ภาษาไทย
10.30-12.00
90
ค23202 คณิ ตศาสตร์เพิ มเติม
13.00-14.00
60
ส23103 สังคมศึกษา 6 (ภูมิศาสตร์)
14.00-15.00
60
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
15.00-16.00
60
ว23284 เคมี

อ.ประจําวิชา
ครู สุดาพร/ครู อรนุช/ครู ชนิดา
ครู กญั ชลี
ครู ณัฐวิทย์, ครู อุมาวดี
ครู ณรงค์
ครู พรชนก
ครู บุณณดา
ครู สุกานดา, ครู สจั จะ
ครู ประภัสสร
ครู อรนุช
ครู ทตั พิชา
ครู ชาติชาย
ครู กนิษฐา

ห้องทีสอบ
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1-3/6
3/1
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ตารางปลายภาค ภาคเรียนที 2/2560 ระดับชัน ม.4
วันทีสอบ
เวลา ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีสอบ
จันทร์ 08.30-10.00
90
ค31102 คณิ ตศาสตร์พืนฐาน
26 ก.พ.61 10.00-11.00
60
อ31102 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
11.00-12.00
60
ง31102 การงานอาชีพ 4
ว30242 ชีววิทยา 2
13.00-14.00
60
ส31202 เศรษฐกิจพอเพียง
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
14.00-15.00
60
พุธ 08.30-09.30
28 ก.พ.61 09.30-10.30
10.30-11.30
13.00-14.00
14.00-15.30
14.00-15.00
ศุกร์
08.30-09.30
2 มี.ค.61
09.30-10.30
10.30-12.00
10.30-11.30
13.00-14.30
13.00-14.00

60
60
60
60
90
60
60
60
90
60
90
60

อ.ประจําวิชา
ครู นนั ทวัน
ครู ปภาวดี
ครู พชั รี
ครู วรรณิ ศา
ครู บุญฤทธิ
ครู ชาติชาย

ห้องทีสอบ
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6

ว31102 วิทยาศาตร์พืนฐาน2
ท31102 ภาษาไทย
ส31103 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
ศ31102 ศิลปะ (นาฏศิลป์ )
ว31222 เคมี 2
ง30247 ซ่อมคอมพิวเตอร์พืนฐาน 1

ครู สุกานดา/ครู นิ มนภา
ครู ขวัญพร
ครู สุพตั รา ขัติพนั ธ์
ครู สิทธิชยั /ครู พรชนก
ครู กนิษฐา
ครู ณัฐวิทย์

4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/5-4/6

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2
ส30231 หน้าทีพลเมือง
ค31202 คณิ ตศาสตร์เพิ มเติม

ครู ปภาวดี
ครู กลั ยกานต์
ครู จิรัชญา
ครู สุดาพร
ครู ปัทมา
ครู มงคล แดงฟู
ครู มาลา

4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/3
4/5-4/6

ท30202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

ว31202 ฟิ สิกส์ 2
ค31212 คณิ ตศาสตร์เสริ มทักษะ
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2560 ระดับชัน ม.5
เวลา ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีสอบ
จันทร์ 08.30-10.00
ค32102 คณิ ตศาสตร์พืนฐาน
90
26 ก.พ.61 10.00-11.00
60
อ 32102 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
11.00-12.00
ง32102 การงานอาชีพ 5
60
13.00-14.00
ส30233 หน้าทีพลเมือง
60
14.00-15.30
ว32244 ชีววิทยา 4
90
14.00-15.00
ส32202 การปกครองท้องถิ น
60
พุธ 08.30-09.30
60
ว32102 วิทยาศาสตร์พืนฐาน4
28 ก.พ.61 09.30-10.30
ท32102 ภาษาไทย
60
10.30-11.30
60
ส32102 สังคมศึกษา 4
11.30-12.00
30
ท30204 การอ่านวรรณกรรมยอดเยียม
13.00-14.00
60
ศ32102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์ )
อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
14.00-15.00
60
อ32210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
15.00-16.00
60
ว32224 เคมี4
วันทีสอบ

ศุกร์ 08.30-09.30
2 มี.ค.61 09.30-10.30

60
60

10.30-12.00

90

13.00-14.30

90

ส32103 ประวัติศาสตร์ 2
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ค32202 คณิ ตศาสตร์เพิ มเติม
ค32212 คณิ ตศาสตร์เสริ มทักษะ
ว32204 ฟิ สิกส์ 4

ครู จนั ธิรา/ครู ศกั ดิดินนั ท์
ครู ปริ ยากร/ครู จุฑารัตน์
ครู จนั ทรชัย
ครู จิรัชญา
ครู ว่าทีร.ต มงคล หนูสา
ครู นพพล

ห้องทีสอบ
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/3
5/4,5/6

ครู สจั จะ/ครู นิ มนภา/ครู วรรณิ ศา
ครู สุวภา
ครู บุญฤทธิ
ครู สุวภา
ครู พรชนก
ครู จุฑารัตน์
ครู ปริ ยากร
ครู นิ มนภา

5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/4,5/6
5/1-5/6
5/1-5/3
5/4,5/6
5/1-5/3

ครู ณรงค์
ครู ปริ วชั ร
ครู เรื องเดช
ครู ธราพร
ครู สุพฒั ตา โนทะนะ

5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/3
5/6
5/1-5/3

อ.ประจําวิชา

วันทีสอบ
เวลา
จันทร์ 08-30-09.30
19 ก.พ.61 09.30-10.30
10.30-11.30
13.00-14.30
13.00-14.00
14.30-15.30
14.00-15.00

- 12 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที 2/2560 ระดับชัน ม.6
ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีสอบ
อ.ประจําวิชา
60
ส33102 สังคมศึกษา 6
ครู วิจิตรตา
60
ง33102 การงานอาชีพ 6
ครู บญั ชา
ท33102 ภาษาไทย
ครู ปัทมา
60
ว33206 ฟิ สิกส์ 6
ครู สุพฒั ตา โนทะนะ/ครู มงคล แดงฟู
90
60
อ33212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครู ปริ ยากร
ส33203 เหตุการณ์ปัจจุบนั
ครู วิจิตรตา
60
ส33204 อาเซียนศึกษา
ครู บุญฤทธิ
60

อังคาร 08.30-09.30
20 ก.พ.61 09.30-10.30
10.30-11.30

60
60
60

13.00-14.00

60

พุธ
08.30-10.00
21 ก.พ.61
10.00-11.30
13.00-14.00

90
90
60

ห้องทีสอบ
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/3
6/4
6/2-6/3
6/4

อ33102 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ (ดนตรี )
ว33226 เคมี6
ท30206 การอ่านคิดวิเคราะห์

ครู ยวุ เรศ
ครู ปริ วชั ร
ครู สิทธิชยั
ครู กนิษฐา
ครู ขวัญพร

6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/3
6/4

ค33202 คณิ ตศาสตร์เพิ มเติม
ค33212 คณิ ตศาสตร์เสริ มทักษะ
ว32246 ชีววิทยา 6

ครู อรอนงค์
ครู อรอนงค์
ครู ว่าทีร.ต มงคล หนูสา
ครู ยวุ เรศ

6/1-6/3
6/4
6/1-6/3
6/1-6/3

อ33206 ภาษาอังกฤษเพือการศึกษาต่อ

