วันที่ 14 กันยายน 2561
08.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.
วันที่ 17 กันยายน 2561

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบวันที่ 14, 17 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
ม.6/1-2
ม.6/3
ม.6/4-5
ฝรั่งเศส (ฝ33205) / จีน (จ 33205)
สถิติ (ค33201)
สถิติ (ค33201)
(90 นาที)
พัก 30 นาที
ภาษาอังกฤษ (อ33101)
ภาษาอังกฤษ (อ33101)
ภาษาอังกฤษ (อ33101)
พักกลางวัน
ภาษาไทย (ท33101)
ภาษาไทย (ท33101)
ภาษาไทย (ท33101)
จริยะ / คาสอน
จริยะ / คาสอน
จริยะ / คาสอน
คริสตศาสนา
คริสตศาสนา
คริสตศาสนา
ม.6/1-2
ม.6/3
ม.6/4-5
ฟิสิกส์ (ว30205)

อังกฤษในชีวติ ประจาวัน (อ33201)
(08.00 - 09.00 น.)

อังกฤษในชีวติ ประจาวัน (อ33201)
(08.00 - 09.00 น.)

(08-00 - 10.00 น.)

ภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง (ท33201)
(09.00 - 10.00 น.)

ภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง (ท33201)
(09.00 - 10.00 น.)

08.00 – 10.00 น.

10.00 - 10.30 น.
พัก 30 นาที
10.30 - 12.00 น.
อังกฤษวิเคราะห์ (อ33203)
อังกฤษวิเคราะห์ (อ33203)
อังกฤษวิเคราะห์ (อ33203)
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ชีววิทยา (ว30245)
วิทย์กับชีวิตประจาวัน (ว30285) วิทย์กับชีวิตประจาวัน (ว30285)
14.30 - 15.30 น.
ศิลปะ (ศ33101)
ศิลปะ (ศ33101)
ศิลปะ (ศ33101)
15.30 - 16.30 น.
สังคมศึกษา (ส33101)
สังคมศึกษา (ส33101)
สังคมศึกษา (ส33101)
วันที่ 19 กันยายน 2561
ม.6/1-2
ม.6/3
ม.6/4-5
08.00 - 09.30 น.
คณิตศาสตร์ (ค33101)
คณิตศาสตร์ (ค33101)
คณิตศาสตร์ (ค33101)
09.30 – 10.00 น.
พัก 30 นาที
10.00 – 11.30 น.
เคมี (ว30225)
อังกฤษเพือ่ การพัฒนา (อ33205) อังกฤษเพือ่ การพัฒนา (อ33205)
11.30 – 12.30 น.
สุขศึกษา (พ33101)
สุขศึกษา (พ33101)
สุขศึกษา (พ33101)
12.30 – 13.30 น.
พักกลางวัน
13.30 – 15.00 น.
วิทยาศาสตร์ (ว33101)
วิทยาศาสตร์ (ว33101)
วิทยาศาสตร์ (ว33101)
15.00 – 16.30 น. การงานและเทคโนโลยี (ว33101) การงานและเทคโนโลยี (ว33101) การงานและเทคโนโลยี (ว33101)
หมายเหตุ : 1) นักเรียน ม.6 มาเรียนวันสุดท้ายวันพุธที่ 12 ก.ย. 61 2) วันพุธที่ 13, อังคารที่ 18 ก.ย. 61 นักเรียนหยุดอ่านหนังสือ
3) สอบเสร็จในแต่ละวันอนุญาตให้กลับบ้านได้
4) วันที่ 20, 21, 24 - 28 ติว GAT เชื่อมโยงและ O - NET
5) วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 เรียนตามปกติ

........................................................
(นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม
........................................................
(นางสาวสายอรุณ ผิวเกลี้ยง)
ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

