ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561
ที่
เวลา
นาที
1 08.30-09.30 น. 60
08.30 -10.00 น. 90
2 10.00 -10.30 น. 30
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 (ปกติ)
คณิต Math(I.P.)
พัก
สุขศึกษา
ไทยเพิ่ม
พักรับประทานอาหาร

อังกฤษเพิ่ม
ประวัติศาสตร์
พัก
คอมพิวเตอร์
เรขาคณิต

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
7 15.30 – 16.10 น. 40

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

ที่
1

2
3

พักรับประทานอาหาร

คณิตเพิ่ม
พละ 2
พัก
ภาษาจีน
ปฏิบัติการวิทย์

4
5
6
7
8

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561
เวลา
นาที
วิชา
08.30-09.30 น. 60 อังกฤษ (ปกติ)
08.30 -10.00 น. 90 อังกฤษ 2English(I.P.)
10.00 -10.30 น. 30 พัก
10.30 -11.00 น. 30 การงานฯ
11.00-12.00 น. 60 ไทย
12.00-13.00 น. 60 พักรับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. 60 สังคมเพิ่ม
14.00-14.30 น. 30 นาฏศิลป์
14.30-14.40 น. 10 พัก
14.40 -15.20 น. 40 ทัศนศิลป์
15.20-15.50 น. 30 วิทย์เพิ่ม
15.50 -16.20 น. 30 เชื้อเพลิงฯ

รายละเอียดเนื้อหา ในรายวิชาที่สอบ
วิทย์เพิ่ม
ความงามที่สมวัย โครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงาม เครื่องสาอางในชีวิตประจาวัน
การงาน
งานประดิษฐ์ไทย 4 ภาค
คณิต
อัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิรูปวงกลม
อังกฤษ
Plural , Pronouns , Possessive, Activity ,housework, present simple ,present continuous, Vocabulary
นาฏศิลป์
ประวัติราวงมาตรฐาน การแต่งกาย เพลงคืนเดือนหงาย ศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง
ไทย
ภาพพจน์ สัมผัสสระ/อักษร กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ประโยค ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
สุขะ
วัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
พละ
ประวัติแบดมินตัน
สังคมเพิ่ม
หน่วยที่ 1-3
คณิตเพิ่ม
การบวก ลบ คูณ หาร พหุนาม และการแยกตัวประกอบ
คอมพิวเตอร์
บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล บทที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทย์
อาหารกับการดารงชีวิต กลไกของสิ่งมีชีวิต
สังคม
ทวีปแอฟริกา
ไทยเพิ่ม
การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนอธิบาย การเขียนบทความ การเขียนบันทึก การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ประวัติศาสตร์
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
จีน
บทที่ 1-3 คาศัพท์ วลี เขียนคาตรงข้าม การแต่งประโยคและการแปล
อังกฤษเพิ่ม
Vocabulary , How to guess for word Meaning, Conversation, Reading for Topic, Main idea , Writing
ทัศนศิลป์
ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ ทัศนศิลป์งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
ดนตรี
ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
ปฏิบัติการทางวิทย์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เชื้อเพลิง
การสารวจและการผลิตปิโตรเลียม
เรขาคณิต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ การถักทอรูปต่างๆ รูปประกอบจากลูกบาศก์
Mathematic (I.P)ครูไทย อัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิรูปวงกลม
English (I.P)ครูไทย
Teenage life, do the housework, present simple ,present continuous, Vocabulary
Science (I.P)ครูไทย
อาหารกับการดารงชีวิต กลไกของสิ่งมีชีวิต

หมายเหตุ..

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

หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

