ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชัน้ ม.4
วันทีส่ อบ
เวลา
ใช้เวลา(นาที)
จันทร์
08.30-10.00
90
24 ธ.ค. 61
10.00-11.00
60
11.00-12.00
60
13.00-14.00

60

14.00-14.30
พุธ
08.30-09.30
26 ธ.ค. 61 09.30-11.00
09.30-10.30
10.30-11.30
13.00-14.30
ศุกร์
08.30-09.30
28 ธ.ค. 61
09.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
13.00-14.30

30
60
90
60
60
90
60
60
30
60
90

วิชาทีส่ อบ
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ค31112 คณิตศาสตร์ 7
ท31102 ภาษาไทย
ส31103 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
ว30242 ชีววิทยา 2
ว30102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
ศ31102 ศิลปะ (นาฏศิลป์)
อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ว30222 เคมี 2
ท30202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
ส31202 เศรษฐกิจพอเพียง
ว31202 ฟิสิกส์ 2
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ว31104 เทคโนโลยี (วิทยาการค้านวณ)
ง31102 การงานอาชีพ 2
ส30231 หน้าทีพ่ ลเมือง (เพิม่ เติม)
ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม

อ.ประจาวิชา
ครูชนิดา กิติตุ้ย
ครูนันทวัน แดงฟู
ครูแพรวไพลิน ศศิทัตต์
ครูสุพัตรา ขัติพันธ์

ห้องทีส่ อบ
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
ครูวรรณิศา จินนะ
4/4-4/6
ครูณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
4/1-4/6
ครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล 4/1-4/6
ครูกนิษฐา รัตน์น้าหิน
4/1-4/3
ครูแพรวไพลิน ศศิทัตต์
4/4-4/6
ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม
4/4-4/6
ครูมงคล แดงฟู
4/1-4/3
ครูยุวเรศ วุธนู
4/1-4/3
ครูกัลยกานต์ จักค้ามาละ 4/4-4/6
ครูน้าเพชร สิงหราไชย
4/1-4/6
ครูพัชรี ปามะ
4/1-4/6
ครูจิรัชญา น้อยทรง
4/1-4/6
ครูสุดาพร เหรียญพิมาย
4/1-4/3

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชัน้ ม.5
วันทีส่ อบ
เวลา
ใช้เวลา(นาที)
จันทร์ 08.30-09.30
60
24 ธ.ค. 61 09.30-10.30
60
10.30-11.30
60
11.30-12.00
30
13.00-13.30
30
13.30-15.00
90
13.30-14.30
60
90
พุธ
08.30-10.00
26 ธ.ค. 61 10.00-11.00
60
11.00-12.00
60
13.00-14.00
60
14.00-15.30
90
14.00-14.30
30
14.30-15.30
60
ศุกร์
08.30-10.00
90
28 ธ.ค. 61
10.00-11.00
60
11.00-12.00
60

วิชาทีส่ อบ
ว32102 วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน
ท32102 ภาษาไทย
อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ศ32102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ว32204 ฟิสิกส์ 4
ส32202 การปกครองท้องถิ่นฯ
ค32102 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
ส32102 สังคมศึกษา 4
ง32102 การงานอาชีพ 5
ส30233 หน้าทีพ่ ลเมือง (เพิม่ เติม)
ว32224 เคมี 4
ท30204 การอ่านวรรณกรรมยอดเยี่ยม
อ32210 ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์

ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
ค32212 คณิตศาสตร์เสริม
ส32103 ประวัติศาสตร์ 2
ว32244 ชีววิทยา 5

อ.ประจาวิชา
ครูสุกานดา ไชยตีฆะ
ครูสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
ครูจุฑารัตน์/ครูปริยากร
ครูพรชนก ขัติวงษ์
ครูปริวัชร งามเชย
ครูสุพัฒตา โนทะนะ
ครูนพพล ต๊ะติ๊บ
ครูจันธิรา/ครูนพดล
ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม
ครูบัญชา ตาดี
ครูจิรัชญา น้อยทรง
ครูนิ่มนภา หลวงปัน
ครูสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
ครูปริยากร ค้าส่าง
ครูเรืองเดช ปันอ้าย
ครูโชติทิวัตถ์ ธุระกิจ
ครูณรงค์ สมศักดิ์
ครูว่าทีร่ .ต มงคล หนูสา

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

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชัน้ ม.6
วันทีส่ อบ
เวลา
ใช้เวลา(นาที)
วิชาทีส่ อบ
จันทร์ 08.30-09.30
60
ท33102 ภาษาไทยพืน้ ฐาน
24 ธ.ค. 61 09.30-10.30
60
ส33102 สังคมศึกษา 6
10.30-11.00
30
ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33206 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
11.00-12.00
60
อ33212 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
13.00-14.30
ว33206 ฟิสิกส์ 6
90
60
พุธ
08.30-09.30
อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
26 ธ.ค. 61 09.30-10.00
30
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
10.00-11.30
90
ค33212 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว33226 เคมี 6
13.00-14.00
60
ท30206 การอ่านคิดวิเคราะห์
ส33203 เหตุการณ์ปัจจุบัน
14.00-15.00
60
ส33204 อาเซียนศึกษา
90
พฤหัสบดี 08.30-10.00
ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
27 ธ.ค. 61 10.00-11.00
ว33246 ชีววิทยา 6
60

อ.ประจ้าวิชา
ห้องทีส่ อบ
ครูปัทมา ปิยศทิพย์
6/1-6/6
ครูวิจิตรตา ตาดี
6/1-6/6
ครูชูชาติ ใจบุญ
6/1-6/6
ครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล 6/1-6/3
ครูกัลยกานต์ จักค้ามาละ
6/4,6/6
ครูสุพฒ
ั ตา โนทะนะ/ครูมงคล แดงฟู 6/1-6/3
ครูยุวเรศ วุธนู
6/1-6/6
ครูปริวัชร งามเชย
6/1-6/6
ครูอรอนงค์/ครูโชติทิวัตน์
6/4,6/6
ครูกนิษฐา รัตน์น้าหิน
6/1-6/3
ครูปัทมา ปิยศทิพย์
6/4,6/6
ครูวิจิตรตา ตาดี
6/2-6/3
ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม
6/4,6/6
ครูอรอนงค์ จบแล้ว
6/1-6/3
ครูว่าทีร่ .ต มงคล หนูสา
6/1-6/3

