ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต/ห้องเรียน Gifted
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561

ที่

เวลา

นาที

วิชา

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561

ที่

เวลา

นาที

วิชา

ที่

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561
นาที
เวลา
วิชา

1 08.30 -09.40 น.
09.40 -10.10 น.
2 10.10 -11.10 น.

70
30
60

เคมี
พัก
อังกฤษพื้น

1 08.30 -10.00 น.
10.00 -10.30 น.
2 10.30 -11.30 น.

90
30
60

ฟิสิกส์
1
พัก
อังกฤษสื่อสาร 2

08.30 -10.00 น. 90
10.00 -10.30 น. 30
10.30 – 11.30 60

คณิตเพิ่ม
พัก

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 –16.00 น.

50
60
60
20
100

ออกแบบ

3 11.30 -12.00 น.
12.00- 13.00 น
4 13.00 -14.00 น.
14.00 -14.20 น.
5 14.20 -15.20 น.

30
60
40
20
60

นาฏศิลป์

11.30 -12.00 น.
12.00 - 13.00 น
13.00 -14.20 น.
14.20 -14.40 น.
14.40- 15.20 น
15.20-16.20

คอมพิวเตอร์

รับประทานอาหาร

สังคม
พัก
คณิตศาสตร์

3

รับประทานอาหาร

ภาษาไทย
พัก
ประวัติ

4
5
6

30
60
80
20
40
60

โครงงาน
ภาษาอังกฤษ
รับประทานอาหาร

ชีววิทยา
พัก
สุขะพลศึกษา
คณิตเสริม

รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาที่สอบ
Biology
Reproduction , Repiratory system , Excretion
Computer
เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟังก์ชันลอการิทึม
อังกฤษพื้น
up-stream unit 1-2 , the future tense , Non-finite verb stative-Verb
ภาษาเพื่อการสื่อสาร Describing fashion and feelings, word order of adjectives, identifying dynamic and stative
verbs, using prefixes and suffixes, past tense contrasts, writing narratives and formal letters.
โครงงานภาษาอังกฤษ Inquiry process ,Definition and types of project , project plan , Vocabulary
นาฏศิลป์
ระบา , รา , ฟ้อน
ไทย
มัทนะพาธา , ประโยค , คาศัพท์
พลศึกษา
กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ
สังคม
สิทธิมนุษยชน , วัฒนธรรมไทย ,รัฐธรรมนูญ
คณิตศาสตร์
ความน่าจะเป็น, แฟกทอเรียล , บท.ทวินาม
เคมี
กฎอัตรา , สมดุลเคมี
ฟิสิกส์
ของไหล (ความดัน แรงดัน กฎพาสคัล แรงพยุง แรงตึงผิว ฯลฯ)
ออกแบบ
ออกแบเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์
อารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ , อารยธรรมของโลกยุคโบราณ , มรดกโลก
คณิตเสริม 5/1
ฟังก์ชันเอกโปเนนเซียล
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 5 แผนการเรียน อังกฤษ – จีน ,อังกฤษ –คณิต
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561

ที่

เวลา

1 08.30 -09.40 น.

นาที

70

วิชา
จีน อ่าน
เขียน/

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561

ที่

นาที

เวลา

วิชา

ที่

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561
นาที
เวลา
วิชา

1 08.30 -10.00 น.

90

จีนฟัง พูด /
คณิตเสริม

1

08.30 -10.00 น. 90

คณิตเพิ่ม /
จีนพื้น

อังกฤษ
ท่องเที่ยว

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

พัก
อังกฤษสื่อสาร 2

10.00 -10.30 น. 30
10.30 – 11.30 60

พัก

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 –16.00 น.

50
60
60
20
100

ออกแบบ

3 11.30 -12.00 น.
12.00- 13.00 น
4 13.00 -14.00 น.
14.00 -14.20 น.
5 14.20 -15.20 น.
6 15.20 -16.10 น.

30
60
40
20
60
50

นาฏศิลป์

11.30 -12.00 น.
12.00 - 13.00 น
13.00 -14.20 น.
14.20 -14.40 น.
14.40- 15.20 น
15.20 -16.10 น.

คอมพิวเตอร์

รับประทานอาหาร

สังคม
พัก
คณิตพื้น

3

รับประทานอาหาร

ภาษาไทย
พัก
ประวัติ
อังกฤษอ่าน
เชิงวิเคราะห์

4
5
6

30
60
80
20
40
50

โครงงาน
ภาษาอังกฤษ
รับประทานอาหาร

เคมีพื้นฐาน
พัก
พลศึกษา
สังคมเพิ่มเติม

รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาที่สอบ
Computer
เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
จีนฟัง-พูด
บทที่ 16-21 คาศัพท์ บทสนทนา ประโยคต่างๆ
จีนอ่าน-เขียน
บทที่ 1-3 คาศัพท์ ตอบคาถามตามเนื้อเรื่อง
จีนพื้น
บทที่ 1-10 คาศัพท์ การใช้ประโยคต่างๆ บทสนทนา หลักไวยกรณ์
อังกฤษพื้น
up-stream unit 1-2 , the future tense , Non-finite verb stative-Verb
ภาษาเพื่อการสื่อสาร Describing fashion and feelings, word order of adjectives, identifying dynamic and stative
verbs, using prefixes and suffixes, past tense contrasts, writing narratives and formal letters.
โครงงานภาษาอังกฤษ Inquiry process ,Definition and types of project , project plan , Vocabulary
อังกฤษอ่านวิเคราะห์ Context clues , word form ation , synonym , antonym
นาฏศิลป์
ระบา , รา , ฟ้อน
ไทย
มัทนะพาธา , ประโยค , คาศัพท์
พลศึกษา
กระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพ
สังคม
สิทธิมนุษยชน , วัฒนธรรมไทย ,รัฐธรรมนูญ
คณิตศาสตร์
ความน่าจะเป็น, แฟกทอเรียล , บท.ทวินาม
ชีวะพื้นฐาน ศิลป์
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต , การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ , ระบบการรักษาสมดุลยภาพของร่างกาย
ประวัติศาสตร์
อารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ , อารยธรรมของโลกยุคโบราณ , มรดกโลก
ออกแบบ
ออกแบเบื้องต้น
สังคมเพิ่ม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , กฎหมายอาญา
อังกฤษท่องเที่ยว
Vocabulary (at the airport) , Conversation Check in , security and the airport information

หมายเหตุ..

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

หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

