วันทีส่ อบ
เวลา
จันทร์
08.30-10.00
16 ก.ค. 61
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-14.30
พุธ
08.30-09.30
18 ก.ค. 61
09.30-10.30
10.30-11.30
13.00-13.30
13.30-15.00
13.30-14.30
ศุกร์
08.30-09.30
20 ก.ค. 61
09.30-10.30
10.30-11.30
13.00-14.30
14.30-15.00

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ม.4
ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีส่ อบ
อ.ประจาวิชา
ค31101 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน (เน้นวิทย์)
ครูชนิดา กิติตุ้ย
90
ค31111 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน (ไม่เน้นวิทย์)
ครูนันทวัน แดงฟู
60
ท31101 ภาษาไทย
ครูแพรวไพลิน ศศิทัตต์
60
ส31101 สังคมศึกษา
ครูสุพัตรา ขัติพันธ์
ว31241 ชีววิทยา 1
ครูวรรณิศา จินนะ
60
ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ครูวรรณิศา จินนะ
30
ศ31101 ศิลปะ (นาฏศิลป์)
ครูณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
ว31221 เคมี 1
ครูกนิษฐา รัตน์น้าหิน
60
ท30201 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
ครูแพรวไพลิน ศศิทัตต์
60
อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
นายณรงค์ สมศักดิ์
60
30
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูชาติชาย ทองแดง
90
ว31201 ฟิสิกส์ 1
ครูมงคล แดงฟู
60
ส31201 ท้องถิ่นของเรา
ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครูยุวเรศ วุธนู
60
อ31207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครูกัลยกานต์ จักคามาละ
60
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ครูน้าเพชร สิงหราไชย
60
ง31101 การงานอาชีพ 4
ครูชูชาติ ใจบุญ
90
ค31201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
ครูสุดาพร เหรียญพิมาย
60
ว31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
ครูสัจจะ รุณวุฒิ

ห้องทีส่ อบ
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/1-4/3

วันทีส่ อบ
เวลา
จันทร์ 08.30-09.30
16 ก.ค. 61 09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.30
พุธ
08.30-10.00
18 ก.ค. 61 10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-13.30
13.30-15.00
13.30-14.00
ศุกร์
08.30-09.30
20 ก.ค. 61
09.30-10.30
10.30-12.00
13.00-14.30

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ม.5
ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีส่ อบ
อ.ประจาวิชา
60
ว31201 วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน3
ครูนิ่มนภา หลวงปัน
60
ท32101 ภาษาไทย
ครูสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
60
ส32101 สังคมศึกษา 3
ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม
30
ศ32101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ครูพรชนก ขัติวงษ์
60
ส30232 หน้าทีพ่ ลเมือง (เพิม่ เติม)
ครูจิรัชญา
90
ว32203 ฟิสิกส์ 3
ครูสุพัฒตา โนทะนะ
90
ค32101 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
ครูจันธิรา/ครูธีระวัฒน์
60
อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ครูปริยากร/ครูจุฑารัตน์
ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ5
ครูอุมาวดี วงษ์มิตร
60
30
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูปริวัชร งามเชย
90
ว32223 เคมี3
ครูนิ่มนภา หลวงปัน
30
ท30203 วรรณกรรมท้องถิ่น
ครูสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
ง32242 การเขียนโปรแกรม VB
ครูธวัช พรมี
60
ส32201 กฎหมายทีป่ ระชาชนควรรู้
ครูนพพล ต๊ะติ๊บ
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครูจุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันทกุล
60
อ32249 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครูปริยากร คาส่าง
ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
ครูเรืองเดช ปันอ้าย
90
ว32243 ชีววิทยา 3
ครูว่าทีร่ .ต มงคล หนูสา
90

ห้องทีส่ อบ
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/3
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/6
5/1-5/3
5/4-5/6
5/1-5/3
5/4-5/6
5/1-5/3
5/4-5/6
5/1-5/3
5/1-5/3

วันทีส่ อบ
เวลา
จันทร์ 08-30-09.30
16 ก.ค. 61 09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.30
พุธ
08.30-10.00
18 ก.ค. 61 10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-13.30
13.30-14.30
ศุกร์
08.30-09.30
20 ก.ค. 61
09.30-11.00
09.30-10.30
11.00-12.00
13.00-14.30

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ม.6
ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีส่ อบ
อ.ประจาวิชา
60
ว33101 วิทยาศาสตร์ 5
ครูสัจจะ รุณวุฒิ
60
ท33101 ภาษาไทย
ครูปัทมา ปิยศทิพย์
60
ส33101 สังคมศึกษา 5
ครูวิจิตรตา ตาดี
30
ศ33101 ศิลปะ (ดนตรี)
ครูสิทธิชัย ศศิทัตต์
60
ส30234 หน้าทีพ่ ลเมือง (เพิม่ เติม)
ครูจิรัชญา น้อยทรง
ว33205 ฟิสิกส์ 5
ครูสุพฒ
ั ตา โนทะนะ/ครูมงคล แดงฟู
90
90
ค33101 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
ครูอรอนงค์/ครูนพดล
60
อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ครูยุวเรศ วุธนู
60
ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครูน้าเพชร สิงหราไชย
30
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูปริวัชร งามเชย
ว33225 เคมี5
ครูกนิษฐา
60
ท30205 หลักภาษาไทย
ครูปัทมา ปิยศทิพย์
อ33205 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
ครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล
60
อ33211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครูกัลยกานต์ จักคามาละ
90
ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
ครูอรอนงค์ จบแล้ว
60
ส33202 โลกศึกษา
ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม
ส33201 กฎหมายฯ
ครูวิจิตรตา
60
ว33245 ชีววิทยา 5
ครูว่าทีร่ .ต มงคล หนูสา
90

ห้องทีส่ อบ
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/3
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/3
6/4,6/6
6/1-6/3
6/4,6/6
6/1-6/3
6/4,6/6
6/2-6/3
6/1-6/3

