ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561
ที่
เวลา
นาที
1 08.30-09.30 น. 60
08.30 -10.00 น. 90
10.00 -10.30 น. 30
2 10.30 -11.00 น. 30
3 11.00-12.00 น. 60
12.00-13.00 น. 60
4 13.00-13.40 น. 40
5 14.00-14.30 น. 30
14.30-14.40 น. 10
6 14.40 -15.10 น. 30
7

15.10-15.40 น.

30

วิชา
คณิต 2(ปกติ)
คณิต 2 Math(I.P.)
พัก
สุขศึกษา
ไทยเพิ่ม
พักรับประทานอาหาร

อังกฤษเพิ่ม
ประวัติศาสตร์
พัก
คอมพิวเตอร์+
วิทยาการ
ปฏิบัติการวิทย์

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561
ที่
เวลา
นาที
1 08.30-09.30 น. 60
08.30 -10.00 น. 90
10.00 -10.30 น. 30
2 10.30 -11.00 น. 30
3 11.00-12.00 น. 60
12.00-13.00 น. 60
4 13.00-14.00 น. 60
5 14.00-14.30 น. 30
14.30-14.40 น. 10
6 14.40 -15.30 น. 50

วิชา
วิทย์2(ปกติ)
วิทย์2Science(I.P.)
พัก
ดนตรี
สังคม

7 15.30 – 16.10 น.

40

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561
นาที
60
90
30
30
60
60
60
30
10
40

วิชา
อังกฤษ 2(ปกติ)
อังกฤษ 2English(I.P.)
พัก
การงานฯ 2
ไทย

คณิตเพิ่ม
พละ 2
พัก
ภาษาจีน

ที่
เวลา
1 08.30-09.30 น.
08.30 -10.00 น.
10.00 -10.30 น.
2 10.30 -11.00 น.
3 11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
4 13.00-14.00 น.
5 14.00-14.30 น.
14.30-14.40 น.
6 14.40 -15.20 น.

พีชคณิต

7 15.20-15.50 น.

30

โครงงาน

พักรับประทานอาหาร

พักรับประทานอาหาร

สังคมเพิ่ม
นาฏศิลป์
พัก
ทัศนศิลป์

รายละเอียนเนื้อหา ในรายวิชาสอบ
การงาน
ครอบครัวการทาความสะอาดบ้าน
คณิต
จานวนเต็ม เลขยกกาลัง
อังกฤษ
Module 1, 2, 3 , Present Perfect , a an the some any
นาฏศิลป์
ภาษาท่า นาฏศัพท์ การตีบท ที่มานาฏศิลป์ไทย องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
ไทย
การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง เสียงในภาษาไทย นิราศภูเขาทอง การเขียนบรรยายประสบการณ์
สุขะ
ระบบประสาทและสมอง ต่อมไร้ท่อ เพศ
พละ
ประวัติเทเบิลเทนนิส
สังคมเพิ่ม
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
คณิตเพิ่ม
ระบบตัวเลขโรมัน ระบตัวเลขฐานต่างๆ
คอมพิวเตอร์
บทบาทคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์ การใช้งาน google drive ตระหนักรู้ ตระหนักคิด
วิทย์
เซลล์ การแพร่และออสโมซิส การสังเคราะห์แสง การลาเลียงสาร การสืบพันธุ์ของพืช แร่ธาตุ การขยายพันธุ์
สังคม
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ วันสาคัญ การบริหารจิตและเจริญปัญญา ศาสนสัมพันธ์
ไทยเพิ่ม
การอ่านตีความ การอ่านจับใจความสาคัญ การอ่านแสดงความคิดเห็น การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์
ประวัติศาสตร์
การนับช่วงเวลา วิธีทางประวัติศาสตร์ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
จีน
บทที่ 1-3 คาศัพท์ วลี การแปลประโยค และการเขียนลาดับขีดด้วย
อังกฤษเพิ่ม
Vocabulary , Greeting + Parting , Poems , How to Guen for Word Meaning , Writing
ทัศนศิลป์
ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ การออกแบบงานทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์
ดนตรี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย ( องค์ประกอบของดนตรี ลักษณะเพลงไทย สัญลักษณ์ทางดนตรีไทย)
ปฏิบัติการวิทย์ การทดลองที่ 1 การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง การทดลองที่ 2 ศึกษารูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
การทดลองที่ 3 ศึกษาการแพร่ของสาร การทดลองที่ 4 ศึกษาการออสโมซิส
พีชคณิต
แบบรูปและความสัมพันธ์ ลาดับเลขคณิต
โครงงาน
ความหมายโครงงาน ประโยชน์โครงงาน ประเภทโครงงาน ลาดับขั้นตอน ระบุปัญหา ออกแบบการทดลอง
Mathematic(I.P)ครูไทย
จานวนเต็ม เลขยกกาลัง
English(I.P)ครูไทย
Module 1, 2, 3 , Present Perfect , a an the some any
Science(I.P)ครูไทย
เซลล์ การแพร่และออสโมซิส การสังเคราะห์แสง การลาเลียงสาร การสืบพันธุ์ แร่ธาตุ
เนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์

หมายเหตุ..

วันอังคาร ที่ 17 ก.ค
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค
วันจันทร์ ที่ 23 อังคาร 24 ก.ค

หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

