โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 วันที่ 9, 11 และ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา
08.00 – 09.30 น.
90 นาที
09.30 – 10.30 น.
60 นาที

ม. 1
คณิตศาสตร์ (ค21101)
ภาษาอังกฤษ (อ21101)

ม. 2
คณิตศาสตร์ (ค22101)
ภาษาอังกฤษ (อ22101)

ม. 3
คณิตศาสตร์ (ค23101)
ภาษาอังกฤษ (อ23101)

ภาษาจีน (จ22201)

ภาษาจีน (จ23101)

พัก 30 นาที
11.00 – 12.00 น.

60 นาที

13.30 – 14.30 น.

60 นาที

14.30 – 15.30 น.

60 นาที

วันพุธที่ 11 ก.ค. 2561

เวลา

08.00 – 09.00 น.

60 นาที

09.00 – 10.00 น.

60 นาที

10.30 – 11.30 น.

60 นาที

13.30 – 14.30น

60 นาที

14.30 – 15.30น.
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

60 นาที
เวลา
60 นาที
60 นาที

10.30 – 11.30 น.

60 นาที

13.30 –14.30 น.
14.30 – 15.30 น.

50 นาที
60 นาที

ภาษาจีน (จ21201)

พักกลางวัน
สุขศึกษาและพลศึกษา (พ21101) / สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 22101) / สุขศึกษาและพลศึกษา (พ23101)/
Health (SE)
Health (SE)
Health (SE)
ภูมิปัญญาไทย (ส21201) /
กฎหมายฯ (ส22201) /
เสริมทักษะภาษา (ท23101) /
Math (IE, SE)
Math (IE, SE)
Math (IE, SE)
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (ว21205)
คณิตเสริมปัญญา
คณิตก้าวไกล
(ค22101)
(ค23101)
ชีววิทยา 1 (ว21241)
วิทยาศาสตร์กับความงาม (ท22221) สนุกกับโครงงานวิทย์ (ว23281)
Science (IE, SE)
Science (IE, SE)
Science (IE, SE)
พัก 30 นาที
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ21201)
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ22201) อังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ23101)
พักกลางวัน
เทคโนโลยี1
คอมพิวเตอร์ (ง22101) /
คอมพิวเตอร์ (ง23101) /
Computer (SE)
Computer (SE)
Computer (SE)
การงานอาชีพฯ (ง21101)
การงานอาชีพฯ (ง22101)
การงานอาชีพฯ (ง23101)
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ภาษาไทย ( ท21101 )
ภาษาไทย ( ท22101 )
ภาษาไทย ( ท23101 )
ศิลปะ (ศ21101) / ART (SE)
ศิลปะ (ศ22101) / ART (SE)
ศิลปะ (ศ23101) / Art (SE)
พัก 30 นาที
สังคมศึกษา (ส21101) / Social (SE) สังคมศึกษา (ส22101) / Social (SE) สังคมศึกษา (ส23101) / Social (SE)
พักกลางวัน
ประวัติศาสตร์ (ส21102)
ประวัติศาสตร์ (ส22102)
ประวัติศาสตร์ (ส23102)
วิทยาศาสตร์ (ว21101)
วิทยาศาสตร์ (ว22101)
วิทยาศาสตร์ (ว23101)

หมายเหตุ : วันอังคารที่ 12 ก.ค. 61, วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 61 หยุดอ่านหนังสือ และสอบเสร็จอนุญาตให้กลับบ้านได้
ลงชื่อ……………………………………ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ……………………………………ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9, 11 และ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

เวลา
90 นาที
60 นาที

11.00 – 12.00 น.

60 นาที

13.30 – 14.30 น.

60 นาที

14.30 – 15.30 น.

60 นาที

15.30 – 16.30 น.

60 นาที

วันพุธที่ 11 ก.ค. 2561

เวลา

08.00 – 09.30 น.

90 นาที

09.30 – 10.30 น.

60 นาที

11.00 – 12.00 น.

60 นาที

13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

60 นาที
60 นาที
60 นาที
เวลา
90 นาที
60 นาที

11.00 – 12.00 น.

60 นาที

13.30 – 15.00 น.

90 นาที

ม. 4/1 – ม.4/2
ม. 4/3
ฟิสิกส์ ( ว30201 ) 90 นาที การอ่าน ( ท31201 ) 60 นาที
ศิลปะ (ศ31101)
ศิลปะ (ศ31101)
พัก 30 นาที
สังคมศึกษา ( ส31101 )
สังคมศึกษา ( ส31101 )
พักกลางวัน
ภาษาอังกฤษ ( อ31101 )
ภาษาอังกฤษ ( อ31101 )
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ31101)
(พ31101)
อังกฤษฟัง – พูด (อ31201)
-

ม. 4/4
การอ่าน ( ท31201 ) 60 นาที
ศิลปะ (ศ31101)
สังคมศึกษา ( ส31101 )
ภาษาอังกฤษ ( อ31101 )
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ31101)
อังกฤษฟัง – พูด (อ31201)

ม. 4/1 – ม.4/2
ม. 4/3
ม. 4/4
คณิตกับชีวิตประจาวัน
คณิตกับชีวิตประจาวัน
ฝรั่งเศส / จีน
(ค31201) 90 นาที
(ค31201) 90 นาที
( ฝ31201 ) (60 นาที)
อังกฤษอ่าน-เขียน ( อ31203 ) อังกฤษอ่าน-เขียน ( อ31203 ) อังกฤษอ่าน-เขียน ( อ31203 )
พัก 30 นาที
ภาษาไทย ( ท31101 )
ภาษาไทย ( ท31101 )
ภาษาไทย ( ท31101 )
พักกลางวัน
ชีววิทยา ( ว30241 )
Math
Math
เทคโนโลยี (ว31201)
เทคโนโลยี (ว31201)
เทคโนโลยี (ว31201)
การงานอาชีพฯ (ง31101)
การงานอาชีพฯ (ง31101)
การงานอาชีพฯ (ง31101)
ม. 4/1 – ม.4/2
ม. 4/3
ม. 4/4
คณิตศาสตร์ (ค31101)
คณิตศาสตร์ (ค31101)
คณิตศาสตร์ (ค31101)
ประวัติศาสตร์ (ส31102)
ประวัติศาสตร์ (ส31102)
ประวัติศาสตร์ (ส31102)
พัก 30 นาที
วิทยาศาสตร์ ( ว31101 )
วิทยาศาสตร์ ( ว31101 )
วิทยาศาสตร์ ( ว31101 )
พักกลางวัน
เคมี ( ว30221 )
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
(ส31201) (13.30 – 14.30 น.) (ส31201) (13.30 – 14.30 น.)

หมายเหตุ : วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61, วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 หยุดอ่านหนังสือ และสอบเสร็จอนุญาตให้กลับบ้านได้
ลงชื่อ……………………………………ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ……………………………………ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 9, 11 และ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561

เวลา

ม. 5/1-2

ม. 5/3

ม. 5/4

08.00 – 09.30 น.

90 นาที

คณิตศาสตร์ (ค32101)

คณิตศาสตร์ (ค32201)

คณิตศาสตร์ (ค32201)

09.30 – 10.30 น.

60 นาที

ประวัติศาสตร์ (ส32102)

ประวัติศาสตร์ (ส32102)

ประวัติศาสตร์ (ส32102)

วิทยาศาสตร์ ( ว32101 )

วิทยาศาสตร์ ( ว32101 )

พัก 30 นาที
11.00 – 12.00 น.

60 นาที

วิทยาศาสตร์ ( ว32101 )
พักกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

60 นาที

ชีววิทยา (ว30243)

วิทย์ฯ เพื่อชีวิต (ว30283)

วิทย์ฯ เพื่อชีวิต (ว30283)

14.30 – 15.30 น.

60 นาที

สังคมศึกษา ( ส32101 )

สังคมศึกษา ( ส32101 )

สังคมศึกษา ( ส32101 )

15.30 – 16.30 น.

60 นาที

โลกและดาราศาสตร์

อังกฤษฟัง-พูด (อ32205)

อังกฤษฟัง-พูด (อ32205)

วันพุธที่ 11 ก.ค. 2561

เวลา

ม. 5/1-2

ม. 5/3

ม. 5/4-5

08.00 – 09.30 น.

90 นาที

ฟิสิกส์
( ว30203 ) 90 นาที

ภาษาเพื่อการแสดง
( ท32201 ) 08.00 – 09.00 น.

ภาษาเพื่อการแสดง
( ท32201 ) 08.00 – 09.00 น.

09.30 – 10.30 น.

60 นาที

ศิลปะ (ศ32102)

ศิลปะ (ศ32102)

ศิลปะ (ศ32102)

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
( ส32201 ) 11.00 – 12.00 น.

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
( ส32201 ) 11.00 – 12.00 น.

พัก 30 นาที
11.00 – 12.30 น.

90 นาที

เคมี (ว30223)
พักกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

60 นาที

ภาษาอังกฤษ ( อ32101 )

ภาษาอังกฤษ ( อ32101 )

ภาษาอังกฤษ ( อ32101 )

14.30 – 15.30 น.

60 นาที

สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ32101)

สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ32101)

สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ32101)

วันพุธที่ 13 ก.ค. 2561

เวลา

ม. 5/1-2

ม. 5/3

ม. 5/4

08.00 – 09.30 น.

90 นาที

09.30 – 10.30 น.

60 นาที

คณิตกับเทคโนโลยี ( ค32201 ) คณิตกับเทคโนโลยี ( ค32201 )
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
( อ32203 )

ฝรั่งเศส/จีน ( ฝ32203 )

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
( อ32203 )

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
( อ32203 )

ภาษาไทย ( ท32101 )

ภาษาไทย ( ท32101 )

คอมพิวเตอร์ (ง32101)

คอมพิวเตอร์ (ง32101)

คอมพิวเตอร์ (ง32101)

การงานอาชีพฯ (ง32101)

การงานอาชีพฯ (ง32101)

การงานอาชีพฯ (ง32101)

พัก 30 นาที
11.00 – 12.00 น.

60 นาที

ภาษาไทย ( ท32101 )
พักกลางวัน

13.30 – 15.00 น.

90 นาที

หมายเหตุ : วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61, วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 หยุดอ่านหนังสือ และสอบเสร็จอนุญาตให้กลับบ้านได้
ลงชื่อ……………………………………ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ……………………………………ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

เวลา
90 นาที
60 นาที

11.00 – 12.00 น.

60 นาที

13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
วันพุธที่ 27 มิ.ย. 2561

60 นาที
60 นาที
เวลา

08.00 – 10.00 น.

120 นาที

10.30 – 12.00 น.

90 นาที

13.30 – 15.00 น.

90 นาที

15.00 – 16.00 น.

60 นาที

วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 2561
08.00 – 10.00 น.

เวลา
120 นาที

09.00 – 10.00 น.

60 นาที

10.30 – 11.30 น.

60 นาที

13.30 – 14.30 น.

60 นาที

14.30 – 15.30 น.

60 นาที

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25, 27 และ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ม. 6/1-2
ม. 6/3
คณิตศาสตร์ (ค33101)
คณิตศาสตร์ (ค33201)
ศิลปะ (ศ33101)
ศิลปะ (ศ33101)
พัก 30 นาที
อังกฤษอ่าน-เขียน ( อ33203 )
อังกฤษอ่าน-เขียน ( อ33203 )
พักกลางวัน
ภาษาไทย ( ท33101 )
ภาษาไทย ( ท33101 )
วิทยาศาสตร์ ( ว33101 )
วิทยาศาสตร์ ( ว33101 )
ม. 6/1-2
ม. 6/3
สถิติ
สถิติ
( ค33201 )
( ค33201 )
พัก 30 นาที
คอมพิวเตอร์ (ง33101)
คอมพิวเตอร์ (ง33101)
การงานอาชีพฯ (ง33101)
การงานอาชีพฯ (ง33101)
พักกลางวัน
เคมี (ว30225)
อังกฤษเพื่อการพัฒนา
(90 นาที)
(อ33205) 13.30 – 14.30 น.
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ33101)
(พ33101)
ม. 6/1-2
ม. 6/3
ฟิสิกส์
การพูด
( ว30205 ) 120 นาที
( ท33201 ) (08.00 – 09.00 น.)
อังกฤษในชีวิตประจาวัน (อ33201)
(09.00 – 10.00 น.)
พัก 30 นาที
สังคมศึกษา (ส33101)
สังคมศึกษา (ส33101)
พักกลางวัน
ภาษาอังกฤษ ( อ33101 )
ภาษาอังกฤษ ( อ33101 )
ชีววิทยา (ว30245)
วิทย์ฯ กับชีวิตประจาวัน (ว30285)

ม. 6/4
คณิตศาสตร์ (ค33201)
ศิลปะ (ศ33101)
อังกฤษอ่าน-เขียน ( อ33203 )
ภาษาไทย ( ท33101 )
วิทยาศาสตร์ ( ว33101 )
ม. 6/4
ฝรั่งเศส( ฝ32205 ) /
จีน (จ 33205) 90 นาที
คอมพิวเตอร์ (ง33101)
การงานอาชีพฯ (ง33101)
อังกฤษเพื่อการพัฒนา
(อ33205) 13.30 – 14.30 น.
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ33101)
ม. 6/4
การพูด
( ท33201 ) (08.00 – 09.00 น.)
อังกฤษในชีวิตประจาวัน (อ33201)
(09.00 – 10.00 น.)
สังคมศึกษา (ส33101)
ภาษาอังกฤษ ( อ33101 )
วิทย์ฯ กับชีวิตประจาวัน (ว30285)

หมายเหตุ : วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61, วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 61 หยุดอ่านหนังสือ และสอบเสร็จอนุญาตให้กลับบ้านได้ บ้านได้
ลงชื่อ……………………………………ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ……………………………………ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

