ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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 11.00-11.40 น. 40
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
อังกฤษเพิ่ม
พักรับประทานอาหาร

ไทยเพิ่ม
ประวัติศาสตร์
พัก
คอมพิวเตอร์
พลังงานทดแทน

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
กิจกรรม GSP

4
5
6
7

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
13.00-13.40 น. 40 สังคมเพิ่ม
13.50-14.20 น. 30 นาฏศิลป์
14.20-14.30 น. 10 พัก
14.30 -15.10 น. 40 ทัศนศิลป์
15.10-15.50 น. 40 วิทย์เพิ่ม

รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาที่สอบ
วิทยาศาสตร์
พันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
การงาน
อาหารสารับสาหรับครอบครัว
คณิต
พื้นที่ผิว และปริมาตร , กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
อังกฤษ
Present Tense , Past Tense , Active-Passive voice , Question-tag
นาฏศิลป์
พื้นฐานการแสดงนาฏศิลป์ไทย , ราเดี่ยว , ราหมู่ , ราคู่
ภาษาไทย
คาไทยแท้ คาภาษาต่างประเทศ บทละครพูดเห็นแก่ลูก พระบรมราโชวาท
สุขศึกษา
ช่วงวัย
พละ
ประวัติวอลเล่ย์บอล
สังคมเพิ่ม
ความเป็นพลเมืองโลก , สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก
คณิตเพิ่ม
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
คอมพิวเตอร์
โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน การใช้โปรแกรม Adobe flash
วิทย์เพิ่ม
คาน , รอก , พื้นเอียง
พลังงานทดแทน ความสาคัญของพลังงานทดแทน , ประโยชน์ของพลังงานน้า , ข้อดีและข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และ
แนวทางการพัฒนาพลังงานน้า
GSP
ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม GSP , การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า , การสุ่มตัวเลข , การสร้างชิงช้าสวรรค์
การแปลงทางเรขาคณิต , แผนภูมิรูปวงกลม , ต้นไม้เคลื่อนไหวได้
สังคมศึกษา
กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา , สิทธิมนุษยชน
ภาษาไทยเพิ่ม หลักทั่วไปของการพูดและวิธีการพูดที่ถูกต้อง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง และปฏิรูปประเทศ
ภาษาจีน
คาศัพท์ คาตรงข้าม รูปประโยค บทสนทนา บทที่ 1 - 4
อังกฤษเพิ่ม
Introduce oneself , resume
ทัศนศิลป์
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานทัศนศิลป์ สาขาสื่อผสม
ดนตรี
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ , ยุคสมัยของดนตรีไทย
Mathematic (I.P)ครูไทย พื้นที่ผิวและปริมาตร , กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
English (I.P)ครูไทย
Present Tense , Past Tense , Active Passive voice , Question-tag
Science (I.P)ครูไทย
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

หมายเหตุ..

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

หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

