วันที่สอบ เวลา
จันทร์
08.30-10.00
4 มี.ค. 62
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
พุธ 08.30-09.30
6 มี.ค. 62 09.30-11.00
09.30-10.30
10.30-11.30
13.00-13.30
13.30-15.00
ศุกร์
08.30-09.30
8 มี.ค. 62
09.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
13.00-14.30
13.00-14.00

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชัน้ ม.4
ใช้เวลา(นาที)
วิชาที่สอบ
อ.ประจาวิชา
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ครูชนิดา กิติตยุ้
90
ค31112 คณิตศาสตร์ 7
ครูนันทวัน แดงฟู
60
ท31102 ภาษาไทย
ครูแพรวไพลิน ศศิทตั ต์
60
ส31103 สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
ครูสุพตั รา ขัติพนั ธ์
ว30242 ชีววิทยา 2
60
ครูวรรณิศา จินนะ
ว30102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
30
ศ31102 ศิลปะ (นาฏศิลป์)
ครูณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
30
ง22202 งานเกษตรเบื้องต้น
ครูชูชาติ ใจบุญ
60
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ครูพชิ ญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล
90
ว30222 เคมี 2
ครูกนิษฐา รัตน์น้าหิน
60
ท30202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
ครูแพรวไพลิน ศศิทตั ต์
60
ส31202 เศรษฐกิจพอเพียง
ครูบญ
ุ ฤทธิ์ ชาเตียม
30
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ครูชาติชาย ทองแดง
ว31202 ฟิสิกส์ 2
ครูมงคล แดงฟู
90
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ครูยวุ เรศ วุธนู
60
อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ครูกัลยกานต์ จักค้ามาละ
60
ว31104 เทคโนโลยี (วิทยาการค้านวณ)
ครูน้าเพชร สิงหราไชย
30
ง31102 การงานอาชีพ 2
ครูพชั รี ปามะ
60
ส30231 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
ครูจริ ัชญา น้อยทรง
90
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครูสุดาพร เหรียญพิมาย
60
ง30247
ครูณัฐวิทย์ วงค์เวียน

ห้องที่สอบ
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
4/2-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/4-4/6
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/1-4/3
4/4-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/6
4/1-4/3
4/5

วันที่สอบ เวลา
จันทร์ 08.30-09.30
4 มี.ค. 62 09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.30
14.00-15.00
พุธ 08.30-10.00
6 มี.ค. 62 10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-13.30
13.30-14.30
13.30-14.30
14.30-15.30
ศุกร์
08.30-10.00
8 มี.ค. 62
10.00-11.00
11.00-12.00

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชัน้ ม.5
ใช้เวลา(นาที)
วิชาที่สอบ
อ.ประจาวิชา
60
ว32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ครูสุกานดา ไชยตีฆะ
60
ท32102 ภาษาไทย
ครูสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
60
ส32102 สังคมศึกษา 4
ครูบญ
ุ ฤทธิ์ ชาเตียม
30
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูปริวัชร งามเชย
60
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ครูจฑุ ารัตน์/ครูปริยากร
90
ว32204 ฟิสิกส์ 4
ครูสุพฒ
ั ตา โนทะนะ
ส32202 การปกครองท้องถิน่ ฯ
ครูนพพล ต๊ะติบ๊
60
90
ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ครูจนั ธิรา/ครูนพดล
60
ง32102 การงานอาชีพ 5
ครูบญ
ั ชา ตาดี
60
ส30233 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
ครูจริ ัชญา น้อยทรง
30
ศ32102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ครูพรชนก ขัติวงษ์
60
ว32224 เคมี 4
ครูนิ่มนภา หลวงปัน
60
อ32210 ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์
ครูปริยากร ค้าส่าง
30
ท30204 การอ่านวรรณกรรมยอดเยีย่ ม
ครูสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครูเรืองเดช ปันอ้าย
90
ค32212 คณิตศาสตร์เสริม
ครูโชติทวิ ัตถ์ ธุระกิจ
60
ส32103 ประวัติศาสตร์ 2
ครูณรงค์ สมศักดิ์
ว32244 ชีววิทยา 5
ครูว่าที่ร.ต มงคล หนูสา
60

ห้องที่สอบ
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

วันที่สอบ

เวลา

จันทร์
08.30-10.00
18 ก.พ. 62

10.00-11.00
พุธ 08.30-09.30
20 ก.พ. 62 09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
13.00-14.00
พฤหัสบดี 08.30-09.30
21 ก.พ. 62 09.30-10.30

10.30-11.00
11.00-12.00
13.00-14.30
13.00-13.30

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชัน้ ม.6
ใช้เวลา(นาที)
วิชาที่สอบ
อ.ประจ้าวิชา
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครูอรอนงค์ จบแล้ว
90
ค33212 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ครูอรอนงค์/ครูโชติทวิ ัตน์
ว33246 ชีววิทยา 6
ครูว่าที่ร.ต มงคล หนูสา
60
60
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ครูยวุ เรศ วุธนู
30
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูปริวัชร งามเชย
30
ศ33102 ศิลปะ (ดนตรี)
ครูสิทธิชัย ศศิทตั ต์
ว33226 เคมี 6
ครูกนิษฐา รัตน์น้าหิน
60
ท30206 การอ่านคิดวิเคราะห์ฯ
ครูปทั มา ปิยศทิพย์
ส33203 เหตุการณ์ปจั จุบนั
ครูวิจติ รตา ตาดี
60
ส33204 อาเซียนศึกษา
ครูบญ
ุ ฤทธิ์ ชาเตียม
60
ท33102 ภาษาไทย
ครูปทั มา ปิยศทิพย์
60
ส33102 สังคมศึกษา 6
ครูวิจติ รตา ตาดี
30
ง33102 การงานอาชีพ 6
ครูชูชาติ ใจบุญ
อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ครูพชิ ญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล
60
อ33212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ครูกัลยกานต์ จักค้ามาละ
90
ว33206 ฟิสิกส์ 6
ครูสุพัฒตา โนทะนะ/ครูมงคล แดงฟู
ศ33204 ดนตรีไทย
ครูณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
30

ห้องที่สอบ
6/1-6/3
6/4,6/6
6/1-6/3
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/3
6/4,6/6
6/2-6/3
6/4,6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/6
6/1-6/3
6/4,6/6
6/1-6/3
6/6

