ตารางสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หองเรียนปกติและหองเรียนพิเศษ)
วัน/เดือน/ป

วันจันทร ที่ 8
มกราคม 2561 13.00-14.00
14.00-15.00

60 นาที
60 นาที

พ21103 สุขศึกษา 2 (หอง1-12)
จ20201ภาษาจีน 1(หอง1-6)
ต20201ภาษาเวียตนาม 1(หอง7-12)

ม.2
ค22102 คณิตศาสตร 4 (หอง1-10)
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 (หอง1-10)
ส22103 สังคมศึกษา 4 (หอง1-10)
พักเที่ยง 60 นาที
พ22103 สุขศึกษา 4 (หอง1-10)
จ20202ภาษาจีน 2(หอง1-5)
ต20202ภาษาเวียตนาม 2(หอง6-10)

15.00-16.00

60 นาที

ง21102 การงานอาชีพ 1 (หอง1-12)

ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2 (หอง1-10)

08.30-10.00

90 นาที

ค21206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 8(หอง1-9,12)

10.00-11.00
11.00-12.00

60 นาที
60 นาที

อ20208 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 (หอง1-12)

อ20216 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (หอง1-10)

อ20218 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (หอง1-10)

ท21102 ภาษาไทย 2 (หอง1-12)

ท23102 ภาษาไทย 6 (หอง1-10)

13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

90 นาที
60 นาที
60 นาที

ว21102 วิทยาศาสตร 2 (หอง1-12)
ศ21102 ศิลปะ 2 (หอง1-12)
ส21104 ประวัติศาสตร2 (หอง1-12)

ท22102 ภาษาไทย 4 (หอง1-10)
พักเที่ยง 60 นาที
ว22102 วิทยาศาสตร 4 (หอง1-10)
ศ22102 ศิลปะ 4 (หอง1-10)
ส22104 ประวัติศาสตร4 (หอง1-10)

วันศุกร ที่ 12
มกราคม
2561

เวลา(น.) เวลาสอบ
ม.1
08.30-10.00 90 นาที ค21102 คณิตศาสตร 2 (หอง1-12)
10.00-11.00 60 นาที อ21102 ภาษาอังกฤษ 2(หอง1-12)
11.00-12.00 60 นาที ส21103 สังคมศึกษา 2 (หอง1-12)

ค22206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 10 (หอง1-9)
ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 (หอง10-11) ค22202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 (หอง10)

ม.3
ค23102 คณิตศาสตร 6 (หอง1-10)
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 (หอง1-10)
ส23103 สังคมศึกษา 6 (หอง1-10)

ง23102 การงานอาชีพ 3 (หอง1-10)

พ23103 สุขศึกษา 6 (หอง1-10)
จ20204ภาษาจีน 4(หอง1-5)
ต20204ภาษาเวียตนาม 4(หอง6-10)
ค23206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 12 (หอง1-9)
ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 (หอง10)

ว23102 วิทยาศาสตร 6 (หอง1-10)
ศ23102 ศิลปะ 6 (หอง1-10)
ส23104 ประวัติศาสตร6 (หอง1-10)

ตารางสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6หองเรียนปกติและหองเรียนพิเศษ)
วัน/เดือน/ป

เวลา(น.) เวลาสอบ
ม.4
ม.5
08.30-10.00 90 นาที ค31102 คณิตศาสตร 2 (หอง1-10)
ค32102 คณิตศาสตร 4 (หอง1-10)
10.00-11.00 60 นาที ส31103 สังคมศึกษา 2 (หอง1-10)
ส32103 สังคมศึกษา 4 (หอง1-10)
11.00-12.00 60 นาที อ31208 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2(หอง1-10) อ32206 ภาษาอังกฤษ อาน-เขียน 2
(หอง 1-10)
วันอังคารที่ 9
พักเที่ยง 60 นาที
มกราคม 2561
13.00-14.30 90 นาที ว30222 เคมี 2 (หอง1-7,10)
ว30224 เคมี 4 (หอง1-6,10)
ท31201 หลักภาษาไทย 1 (หอง 8-9)*
ท32202 ประวัติวรรณคดี 2 (หอง 7-8)*
14.30-15.30 60 นาที ต30201 ภาษาเวียตนาม 1 (หอง1-5)
จ30203 ภาษาจีน 3 (หอง1-10)
จ30201 ภาษาจีน 1 (หอง6-10)

ม.6
ค33102 คณิตศาสตร 6 (หอง1-10)
ส33102 สังคมศึกษา 6(หอง1-10)
อ33208 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(หอง1-10)
ว31102 เคมีพื้นฐาน (หอง1-6,9,10)
ท33202 วรรณกรรมทองถิ่น (หอง7-8)*
จ30205 ภาษาจีน 5 (หอง1-10)

หมายเหตุ * ใชเวลาสอบ 60 นาที

ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6หองเรียนปกติและหองเรียนพิเศษ)
วัน/เดือน/ป

วันพฤหัสบดีที่
11 มกราคม
2561

เวลา(น.) เวลาสอบ
ม.4
08.30-10.00 90 นาที ว30202 ฟสิกส 2 (หอง1-7,10)

10.00-11.00
11.00-12.00

60 นาที
60 นาที

ศ31102 ศิลปะ 2 (หอง1-10)
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 (หอง1-10)

13.00-14.00
14.00-15.00
15.30-16.30

60 นาที
60 นาที
60 นาที

พ31102 สุขศึกษา 2 (หอง1-10)
ส31104 ประวัติศาสตร 2 (หอง1-10)
ง31102 การงานอาชีพ 2 (หอง1-10)

ม.5
ว30204 ฟสิกส 4 (หอง1-6,10)

ม.6
ว31103 ฟสิกสพื้นฐาน (หอง1-6,9,10)
ว30264 อาหารและการตรวจสอบฯ (หอง7-8)* ว30265 พลังงานกับชีวิต (หอง 7-8)*
ว30209 ฟสิกส 9 (หอง 9)
ศ32102 ศิลปะ 4 (หอง1-10)
ศ33102 ศิลปะ 6 (หอง1-10)
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 (หอง1-10)
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 (หอง1-10)
พักเที่ยง 60 นาที
พ32102 สุขศึกษา 4 (หอง1-10)
พ33102สุขศึกษา 6 (หอง1-10)
ส32104 ประวัติศาสตร 4 (หอง1-10)
ง33102 การงานอาชีพ 4 (หอง1-10)
ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง33280 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(หอง2-5,7-9)
(หอง 1-9)

หมายเหตุ * ใชเวลาสอบ 60 นาที

ตารางสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2559
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6หองเรียนปกติและหองเรียนพิเศษ)
วัน/เดือน/ป

เวลา(น.) เวลาสอบ
ม.4
08.30-10.00 90 นาที ค31202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
(หอง1-7,10)
อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

(หอง8-9)*
วันจันทร ที่ 15 10.00-11.00
มกราคม 2561 11.00-12.00

60 นาที
60 นาที

ท31102 ภาษาไทย 2 (หอง1-10)
อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม2 (หอง1-7,10)
อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2

ม.5
ค32202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
(หอง1-6,10)
ค32204 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2
(หอง 7-8)
ค30204 คณิตศาสตรการกีฬา 4 (หอง 9)
ท32102 ภาษาไทย 4 (หอง1-10)
อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาน(หอง7,8)

(หอง 8-9)
13.00-14.30

90 นาที

ว30242 ชีววิทยา 2 (หอง1-7,9,10)

พักเที่ยง 60 นาที
ว30244 ชีววิทยา 4 (หอง1-6,10)
อ32204ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 2 (หอง7,8) *

ม.6
ค33202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
(หอง1-6,10)
อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 2
(หอง 7-8)*
ท33102 ภาษาไทย 6 (หอง1-10)
อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
(หอง1-10)

ว31101 ชีววิทยาพื้นฐาน (หอง1-6,9,10)
อ33206ภาษาอังกฤษโลกศึกษา2(หอง7,8)*

หมายเหตุ * ใชเวลาสอบ 60 นาที

