ตารางสอบกลางภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
วัน/เดือน/ป

เวลา

วันจันทร 08.30 - 10.00
17 ม.ค. 65 10.00 - 11.00

12.40 - 13.40
13.40 - 15.10
วันพุธ
08.30 - 09.30
19 ม.ค. 65 09.30 - 10.30
12.40 - 14.10
12.40 - 13.40
วันศุกร
08.30 - 10.00
21 ม.ค. 65 10.00 - 11.00
12.40 - 14.40
12.40 - 13.40
13.40 - 14.40

รวมเวลา
(นาที)

90
60
60
90
60
60
90
60
90
60
120
60
60

ม.4/1

ม.4/2

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ประวัติศาสตร

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ประวัติศาสตร

เคมี
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
ชีววิทยา

วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
-

-

รายวิชา
ม.4/3 (ไทย,สังคม) ม.4/3 (ฟสิกส)
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ประวัติศาสตร

ม.4/4,ม.4/5

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ประวัติศาสตร

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ประวัติศาสตร

วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด - อาน - เขียน

วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
-

เสริมคณิตศาสตร ภาษาญี่ปุน / จีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ฟสิกส
เงินทองของมีคา 1 เงินทองของมี่คา 1
ภาษากับความคิด ภาษากับความคิด

เสริมคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ฟสิกส
เงินทองของมีคา 1
ภาษากับความคิด

ตารางสอบกลางภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
วัน/เดือน/ป

เวลา

วันจันทร 08.30 - 10.00
17 ม.ค. 65 10.00 - 11.00
12.40 14.10
12.40 - 13.40
13.40 - 14.40

รวมเวลา
(นาที) ม.5/1 , ม.5/5 (วิทย)
90
คณิตศาสตร
60
ภาษาไทย
90
ชีววิทยา
60
60
-

วันพุธ
08.30 - 10.00
19 ม.ค. 65 10.00 - 11.00
12.40 - 14.10

90
60
90

ฟสิกส
ภาษาอังกฤษ

วันศุกร 08.30 - 10.00
21 ม.ค. 65 10.00 - 11.00
12.40 - 13.40
12.40 - 14.10

90
60
60
90

เสริมคณิตศาสตร
ประวัติศาสตร
เคมี

รายวิชา
ม.5/2 , ม.5/3
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
เงินทองของมีคา 2

ม.5/4 , ม.5/5 (คํานวณ)
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
เงินทองของมีคา 2

อังกฤษฟง - พูด - อาน - เขียน

อังกฤษฟง - พูด - อาน - เขียน

วิทยาศาสตรกายภาพ
วิทยาศาสตรกายภาพ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯและหนาที่พลเมือง
ภาษฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน
ประวัติศาสตร
ประวัติวรรณคดี
-

เสริมคณิตศาสตร
ประวัติศาสตร
ประวัติวรรณคดี
-

ตารางสอบกลางภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2564
ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 6
วัน/เดือน/ป

เวลา

วันจัทร 08.30 - 10.00
17 ม.ค. 65 10.00 - 11.00
12.40 - 13.40
13.40 - 15.10

รวมเวลา
รายวิชา
(นาที)
ม.6/1 , ม.6/5 (วิทย)
ม.6/2 , ม.6/3
ม.6/4 ,ม.6/5 (คํานวณ)
90
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
60
ศาสนาในชีวิตประจําวัน
ศาสนาในชีวิตประจําวัน
ศาสนาในชีวิตประจําวัน
การอานและพิจารณาวรรณกรรม การอานและพิจารณาวรรณกรรม
60
ชีววิทยา
90
อังกฤษเชิงวิเคราะห
อังกฤษเชิงวิเคราะห
อังกฤษเชิงวิเคราะห

วันพุธ
08.30 - 10.00
19 ม.ค. 65 10.00- 11.00
10.00 - 11.30
12.40 - 14.10

90
60
90
90

เสริมคณิตศาสตร
เคมี
ภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน
การเมืองการปกครองไทย
ภาษาอังกฤษ

เสริมคณิตศาสตร
การเมืองการปกครองไทย
ภาษาอังกฤษ

วันศุกร 08.30 - 09.30
21 ม.ค. 65 09.30 - 10.30
12.10 - 13.10
13.10 - 14.40

60
60
60
90

วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศักษาฯ
ฟสิกส

วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
-

วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
-

