วันที
2 ตุลาคม 2561

3 ตุลาคม 2561

4 ตุลาคม 2561

5 ตุลาคม 2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2561
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 6 สอบวันที 2 - 5 ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
มัธยมศึกษาปี ที 6/1 - 6/2 มัธยมศึกษาปี ที 6/3 มัธยมศึกษาปี ที 6/4
8.00 น. – 9.40 น. 100 นาที คณิ ตศาสตร์เพิมเติม
พลังงาน
พลังงาน
(ค33201)
(ว33181)
(ว33181)
9.40 น. – 10.00 น. 20 นาที
พัก
พัก
พัก
10.00 น. - 11.00 น. 60 นาที
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
(อ33203)
11.00 น. – 12.00 น. 60 นาที
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
(จ33201)
(จ33201)
(จ33201)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. – 12.50 น. 50 นาที
12.50 น. – 14.20 น. 90 นาที
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
(ส33101)
(ส33101)
(ส33101)
14.20 น. - 14.30 น. 10 นาที
พัก
พัก
พัก
14.30 น. – 16.00 น. 90 นาที
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
(ท33101)
(ท33101)
(ท33101)
8.00 น. – 9.40 น. 100 นาที
เคมี
โลกศึกษา
(ว33221)
(ส33281) (60 นาที)
9.40 น. – 10.40 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษสื อสาร ภาษาอังกฤษสื อสาร ภาษาอังกฤษสื อสาร
(อ33201)
(อ33201)
(อ33201)
10.40 น. – 11.40 น. 60 นาที
พัก 20 นาที
ปัญหาสังคม
ชีววิทยา
(ส33221)
11.40 น. – 12.40 น. 60 นาที (ว33241) (100 นาที)
การพูด 1
(11.00 น. - 12.40 น.)
(ท33203)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.40 น. – 13.30 น. 50 นาที
13.30 น. – 15.00 น. 90 นาที
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
(อ33101)
(อ33101)
(อ33101)
15.00 น. – 16.00 น. 60 นาที
ประวัติวรรณคดี
(ท33201)
Pre - ONET
8.00 น. – 10.00 น. 120 นาที
สังคมศึกษา
พัก
10.00 น. – 10.30 น. 30 นาที
Pre - ONET
10.30 น. – 12.30 น. 120 นาที
คณิ ตศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. – 13.20 น. 50 นาที
Pre - ONET
13.20 น. – 15.20 น. 120 นาที
ภาษาอังกฤษ
Pre - ONET
8.00 น. – 10.00 น. 120 นาที
ภาษาไทย
พัก
10.00 น. – 10.30 น. 30 นาที
Pre - ONET
10.30 น. – 12.30 น. 120 นาที
วิทยาศาสตร์

