ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต/ ห้องเรียน Gifted
วันจันทร์ ที่ 16
1 08.30 -09.40 น.
09.40 -10.10 น.
2 10.10 -11.10 น.
3 11.10 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น
4 13.00 - 14.00 น.
14.00 -14.20 น.
5 14.20 –14.50 น.
6 14.50 –16.10 น.

กรกฏาคม 2561
70 คณิตศาสตร์
30 พัก
60 อังกฤษพื้น
50
60
60
20
30
80

ไทย
พักรับประทานอาหาร

สังคม
พัก
กอท
เคมี

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561
1 08.30 -10.00 น. 90 ฟิสิกส์
1
10.00 -10.30 น. 30 พัก
2 10.30 -11.30 น. 60 อังกฤษอ่านเขียน 2
3 11.30 -12.00 น.
12.00- 13.00 น
4 13.00 -13.50 น.
13.50 -14.10 น.
5 14.10 -15.30 น.

30
60
50
20
80

คอม+วิทยาการ

3

พักรับประทานอาหาร

อาเซียน
พัก
ชีวะ

4
5

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561

08.30 -10.00 น. 90
10.00 -10.30 น. 30
10.30 – 11.30 60
11.30 -12.00 น.
12.00 - 13.00 น
13.00 -14.00 น.
14.00 -14.20 น.
14.20- 15.00 น

30
60
60
20
40

คณิตเพิ่ม
พัก
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสาร
ดนตรี
พักรับประทานอาหาร

ประวัติศาสตร์
พัก
สุขะ/พละ

*รายวิชา วิทย์เสริม ม.4/1 สอบนอกตาราง
รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาที่สอบ
ชีวะ
เคมี
ฟิสิกส์
คอม
คณิตเพิ่ม
อังกฤษพื้น
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
คณิตเสริม
อาเซียน
ดนตรี
ไทย
สุขะ พละ
สังคม
คณิตศาสตร์
ประวัติ
การงาน
อังกฤษอ่านเขียน

Cell structure & transport, Cell division, Microscope
สมบัติธาตุและสารประกอบ
บทนา บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง, บทที่ 3 มวลแรงและการเคลื่อนที่
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์, ผังงาน, ประเภทข้อมูล, วิทยาการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
เรขาคณิตวิเคราะห์, วงกลม
Tenses, Prefixes, Conversation, Reading, Writing
Personalities, infinitive/ - ing sentenes, sports and past tense
พัฒนาการอาเซียน, ประชาคมอาเซียน
ประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง
บทนมัสการคุณานุคุณ, อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง, ธรรมชาติของภาษา
ประวัติ กติกาบาสเกตบอล
ศาสนาพุทธ
เซต
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ วิธีการทางประวัติศาสตร์
ผ้าและการแต่งกาย
Paraphrase, Context Clues, Reading Comprehension, Writing

หมายเหตุ..

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

หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน อังกฤษ – คณิต,อังกฤษ - จีน
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561

ที่

เวลา

วิชา

นาที

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561

ที่

เวลา

นาที

วิชา

ที่

จีนพื้น /คณิต
เสริม
พัก

1

08.30 -10.00 น. 90

อังกฤษอ่านเขียน

2

10.00 -10.30 น. 30
10.30 – 11.30 60

คอม+วิทยาการ

3

1 08.30 -09.40 น.

70

คณิตศาสตร์

1 08.30 -10.00 น.

90

09.40 -10.10 น.
2 10.10 -11.10 น.

30
60

พัก
อังกฤษพื้น

10.00 -10.30 น.
2 10.30 -11.30 น.

30
60

3 11.10 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น
4 13.00 - 14.00 น.
14.00 -14.20 น.
5 14.20 –14.50 น.

50
60
60
20
30

ไทย

3 11.30 -12.00 น.
12.00- 13.00 น
4 13.00 -13.50 น.
13.50 -14.10 น.
5 14.10 -15.10 น.

30
60
50
20
60

6 15.10 -16.10 น.

60

6 14.50 –15.50 น. 60
7 15.50- 16.30 น.

50

พักรับประทานอาหาร

สังคม
พัก
กอท
จีนฟังพูด/
อังกฤษธุรกิจ
การเขียน

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561
นาที
เวลา
วิชา

อาเซียน
พัก

4

อังกฤษเพื่อการ
รับส่งข่าวสาร
สังคมเพิ่มเติม

5

11.30 -12.00 น.
12.00 - 13.00 น
13.00 -14.00 น.
14.00 -14.20 น.
14.20- 15.00 น

6

15.00- 16.00 น. 60

พักรับประทานอาหาร

30
60
60
20
40

จีนอ่านเขียน/
คณิตเพิ่ม
พัก
ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร

ดนตรี
พักรับประทานอาหาร

ประวัติศาสตร์
พัก
สุขะ/พละ
ฟิสิกส์พื้นฐาน

รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาที่สอบ
คอม
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ & transport, Cell division, Microscope , วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
คณิตเพิ่ม
เรชาคณิตวิเคราะห์, วงกลม
คณิตเสริม
พหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนาม และการแก้สมการกาลังสอง
อังกฤษพื้น
Tenses, Prefixes, Conversation, Reading, Writing
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Personalities, infinitive/ - ing sentenes, sports and past tense
อังกฤษอ่านเขียน
Paraphrase, Context Clues, Reading Comprehension, Writing
อังกฤษรับส่งข่าวสาร
Cinversation, Prefix-Suffix, Reading Comprehension, Writing
อังกฤษธุรกิจ
Vocabulary, Idioms, Reading, Writing
อาเซียน
พัฒนาการอาเซียน, ประชาคมอาเซียน
ดนตรี
ประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง
ไทย
บทนมัสการคุณานุคุณ, อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง, ธรรมชาติของภาษา
สุขะ พละ
ประวัติ กติกา บาสเกตบอล
สังคม
ศานาพุทธ
คณิตศาสตร์
เซต
ฟิสิกส์พื้นฐาน
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ บทที่ 2 สนามของแรง
ประวัติ
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ วิธีการทางประวัติศาสตร์
การงาน
ผ้าและการแต่งกาย
ไทยเพิ่ม
การเขียน
สังคมเพิ่ม
การเมืองการปกครองไทย
ภาษาจีนพื้น
คาศัพท์ รูปประโยค เนื้อหา บทสนทนาในบทที่ 8-18
ภาษาจีนฟังพูด
คาศัพท์ รูปประโยค เนื้อเรื่องในบทที่ 4-6 และเสียงของคาศัพท์บทที่ 1-3
ภาษาจีนอ่านเขียน
คาศัพท์ รูปประโยค บทสนทนาในบทที่ 1-7
หมายเหตุ..
วันอังคาร ที่ 17 ก.ค
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค
วันจันทร์ ที่ 23 อังคาร 24 ก.ค

หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

