
รวมเวลา

(นาที) แผนการเรียนที่  1 แผนการเรียนที่  2 แผนการเรียนที่ 3

วันศุกร 08.30 - 10.00 90 คณิตศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร

 19 ก.พ. 59 09.30 - 11.00 90 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

12.30 - 14.00 90 สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ

วันอังคาร 08.30 - 10.00 90 เสริมคณิตศาสตร ฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน เสริมคณิตศาสตร

 23 ก.พ. 59 10.00 - 11.00 60 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

12.30 - 14.30 120 ฟสิกส  -  -

12.30 - 13.30 60  - ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ

13.30 - 14.30 60  - อังกฤษฟง พูด อาน เขียน อังกฤษฟง พูด อาน เขียน

วันพฤหัสบดี 08.30 - 09.30 60 เคมี วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

 25 ก.พ. 59 09.30 - 10.30 60  - ภาษากับความคิด ภาษากับความคิด

09.30 - 11.00 90 ชีววิทยา  -  - 

12.30 - 13.30 60 ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2558

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4

วัน/เดือน/ป เวลา
รายวิชา

สอบ อาน    คิด   วิเคราะห



รวมเวลา

(นาที) แผนการเรียนที่  1 แผนการเรียนที่  2 แผนการเรียนที่ 3

วันศุกร 08.30 - 10.00 90 คณิตศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร

 19 ก.พ. 59 10.00 - 11.00 60 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

12.30 - 13.30 60 ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

วันอังคาร 08.30 - 10.00 90 ฟสิกส วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

 23 ก.พ. 59 10.00 - 11.00 60 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

12.30 - 14.30 90 ชีววิทยา  -  -

12.30 - 13.30 60  - เงินทองของมีคา เงินทองของมีคา

13.30 - 14.30 60  - อังกฤษฟง พูด อาน เขียน อังกฤษฟง พูด อาน เขียน

วันพฤหัสบดี 08.30 - 10.00 90 เสริมคณิตศาสตร ฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน เสริมคณิตศาสตร

 25 ก.พ. 59 10.00 - 11.30 90 สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ

12.30 - 13.30 60  - ประวัติวรรณคดี ประวัติวรรณคดี

12.30 - 14.00 90 เคมี  -  - 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2558

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5

วัน/เดือน/ป เวลา
รายวิชา

สอบ อาน   คิด    วิเคราะห



รวมเวลา

(นาที) แผนการเรียนที่  1 แผนการเรียนที่  2 แผนการเรียนที่  3

วันพฤหัสบดี 08.30 - 10.00 90 เสริมคณิตศาสตร ฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน เสริมคณิตศาสตร

 11 ก.พ. 59 10.00 - 11.00 60 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

12.30 - 13.30 60 ชีววิทยา การเมืองการปกครองไทย การเมืองการปกครองไทย

13.30 - 15.00 90 อังกฤษเชิงวิเคราะห อังกฤษเชิงวิเคราะห อังกฤษเชิงวิเคราะห

วันจันทร 08.30 - 10.00 90 ฟสิกส วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

 15 ก.พ. 59 10.00 - 11.30 90 สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ

12.30 - 14.30 120 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

วันพุธ 08.30 - 10.00 90 คณิตศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร

 17 ก.พ. 59 10.00 - 11.00 60 ศาสนาในชีวิตประจําวัน ศาสนาในชีวิตประจําวัน ศาสนาในชีวิตประจําวัน

12.30 - 14.00 90 เคมี  -  - 

12.30 - 13.30 60  - การอานและพิจารณาวรรณกรรม การอานและพิจารณาวรรณกรรม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2558

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6

วัน/เดือน/ป เวลา
รายวิชา

สอบการอานคิดวิเคราะห / ประเมินครู


	ม.4

