ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต และห้องเรียน Gifted
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ที่
เวลา
1 08.30 - 10.30 น.
10.30 -11.00 น.
2 11.00-12.00 น.
12.00 -13.00 น.
3 13.00 -14.00 น.
4
5

14.00 -14.20 น.
14.20 -15.20 น.
15.20 -16.20

นาที
120
30
60
60
60
20
60
60

วิชา
ฟิสิกส์

พัก

อังกฤษพื้น
รับประทานอาหาร

สังคม

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่
เวลา
1 08.30 - 10.30 น.
10.30 -11.00 น.
2 11.00-12.00 น.
12.00 -13.00 น.
3 13.00 -14.00 น.

พัก
ประวัติศาสตร์
คณิตเสริม 6/1

4
5

14.00 -14.20 น.
14.20 -15.40 น.
15.40 -16.10

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561

นาที
120
30
60
60
60

วิชา
คณิตพื้น

ที่
1

ภาษาไทย

2
3

20
80
30

พัก

4

ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์

5

พัก

รับประทานอาหาร

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

เวลา
08.30 - 10.10 น.
10.10 -10.40 น.
10.40-11.10 น.
11.10 -12.00 น.
12.00 -13.00 น.

นาที
100
30
30
50
60

วิชา
คณิตเพิ่ม

13.10 -14.20 น.
14.20 -14.30 น.
14.30 – 16.10 น.

60
10
100

บัญชี

รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาที่สอบ
เคมี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชั่น
ฟิสิกส์
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส
ชีววิทยา
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
คณิตเสริม 6/1
ข้อสอบเก่า O-net
คณิตเพิ่มเติม
หน่วยที่ 1 ลิมิตของลาดับ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
อังกฤษพื้นฐาน
Reading , Conversation , Non-finite verbs , Phrasal verbs , Writing
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Conversation , Reading , Comprehension , Vocabulary , Writing
ทัศนศิลป์
องค์ประกอบศิลป์
ไทย
กาพย์เห่เรือ , ขุนช้างขุนแผน , ภาพพจน์เปรียบเทียบ
พลศึกษา
ประวัติกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยและต่างประเทศ
สังคมศึกษา
พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธสาวก-สาวิกา วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
บัญชี
การวิเคราะห์รายการค้า , งานแสดงฐานะทางการเงิน , สมุดรายวันทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ , ยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่

หมายเหตุ..

วันอังคาร ที่ 17 ก.ค.
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค.
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
วันจันทร์ ที่ 23 อังคาร 24 ก.ค. สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

พัก

สุขศึกษา
ทัศนศิลป์
รับประทานอาหาร

พัก

เคมี

ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์ – คณิต และ ศิลป์-จีน
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ที่
เวลา
1 08.30 - 10.30 น.

นาที
วิชา
120 จีนอ่านเขียน

คณิตเสริม 6/5

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่
1

เวลา
08.30 - 10.30 น.

นาที
วิชา
120 คณิตพื้น

3

10.30 -11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00 -13.00 น.
13.00 -14.00 น.

30
60
60
60
20
60
50

30
60
60
60

พัก
อังกฤษพื้น

3

10.30 -11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00 -13.00 น.
13.00 -14.00 น.

4

14.00 -14.20 น.
14.20 -15.20 น.

20
60

พัก
ประวัติศาสตร์

4

14.00 -14.20 น.
14.20 -15.20 น.

5

15.20 -16.20 น

60

อังกฤษอ่านเขียน

5

15.40 -16.10

2

2

รับประทานอาหาร

สังคม

พัก
ภาษาไทย
รับประทานอาหาร

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
พัก
จีน ฟัง พูด/

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ที่
1

เวลา
08.30 - 10.10 น.

นาที
100

วิชา

2
3

10.10 -10.40 น.
10.40-11.10 น.
11.10 -12.00 น.
12.00 -13.00 น.

30
30
50
60

พัก
สุขศึกษา
ทัศนศิลป์

4

13.10 -14.20 น.
14.20 -14.30 น.

60
10

บัญชี
พัก

5
6

14.30 – 15.20 น.
15.20-16.10 น.

50
50

สังคมเพิ่ม
วิทย์กายภาพ

จีนพื้น/คณิตเพิ่ม

รับประทานอาหาร

ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ

คอมพิวเตอร์4

รายละเอียดเนือ้ หา ในรายวิชาทีส่ อบ
จีนพื้นฐาน
บทที่ 1-8 คาศัพท์ ประโยค การใช้ประโยค ไวยากรณ์
จีนฟัง-พูด
บทที่ 4-5 บทสนทนา ประโยค
จีนอ่าน-เขียน
บทที่ 1-3 ตอบคาถามตามบทเรียน คาศัพท์ ประโยค
อังกฤษอ่านเขียน
Reading , Conversation , Vocabulary , Writing , Phrase and clause
อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
Conversation , Reading comprehension , Giving the direction , Vocabulary , Writing
สังคมเพิ่มเติม
ทวีปยุโรป ทวีปอเมริการใต้
วิทย์กายภาพ
โลกและการเปลี่ยนแปลงทางดาราศาสตร์
คณิตเสริม 6/5
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง เซต , สถิติ และ ความน่าจะเป็น
คณิตเพิ่มเติม
หน่วยที่ 1 ลิมิตของลาดับ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
อังกฤษพื้นฐาน
Reading , Conversation , Non-finite verbs , Phrasal verbs , Writing
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Conversation , Reading , Comprehension , Vocabulary , Writing
ทัศนศิลป์
องค์ประกอบศิลป์
ไทย
กาพย์เห่เรือ , ขุนช้างขุนแผน , ภาพพจน์เปรียบเทียบ
พลศึกษา
ประวัติกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยและต่างประเทศ
สังคมศึกษา
พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธสาวก-สาวิกา วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
บัญชี
การวิเคราะห์รายการค้า , งานแสดงฐานะทางการเงิน , สมุดรายวันทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ , ยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่

หมายเหตุ..

วันอังคาร ที่ 17 ก.ค
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค
หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ
วันจันทร์ ที่ 23 อังคาร 24 ก.ค สอบนักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐานการขาดสอบ

