
วัน/เดือน/ปี เวลา นาที ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๖
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 (4/1-4) ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 (5/1-4) ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 (6/1-3)
ค31103 คณิตศาสตร์GP1 (4/5) ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมGP1 (5/5) ค30209 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม9 (6/4)

 -  - ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมGP3 (6/5)
10.10-11.10 น. 60 ท31101 ภาษาไทย1 ท32101 ภาษาไทย3 ท33101 ภาษาไทย5

ว31102 เคมีพื้นฐาน (4/1-2,5) ว30222 เคมีเพิ่มเติม2 (5/1-2) ว30224 เคมีเพิ่มเติม4 (6/1-2)
ว30102 สารและสมบติัของสาร (4/3-4) ว30227 เคมี2 (5/5) ว30229 เคม4ี (6/5)

 - ว30103 ส่ิงมีชีวติฯ (5/3-4)  -
13.00-13.40 น. 40 ส32241 เศรษฐกิจพอเพยีง (6/3-4)

ญ33221 ภาษาญี่ปุ่น5 (6/4)
จ33221 ภาษาจีน5 (6/4)
ญ33210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น5 (6/3)
จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น5 (6/3)

14.40-15.40 น. 60 อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน3
15.00-16.00 น. 60 อ33203 อังกฤษอ่าน-เขียน5 (6/3-5)
08.30-09.30 น. 60 ส31101 สังคมศึกษา ส32101 สังคมศึกษา ส33101 สังคมศึกษา
09.40-10.10 น 30 ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน1 ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน3 ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน5
10.20-11.00 น. 30 พ31101 สุขศึกษาและพละ พ32101 สุขศึกษาและพละ พ33101 สุขศึกษาและพละ

ว31101 ฟสิิกส์พื้นฐาน (4/1-2,5) ว30202 ฟสิิกส์เพิ่มเติม2 (5/1-2) ว30204 ฟสิิกส์เพิ่มเติม4 (6/1-2)
 - ว30207 ฟสิิกส์2 (5/5) ว30209 ฟสิิกส์4 (6/5)

13.00-14.00 น. 60 อ31201 อังกฤษฟงั-พดู (4/3-4) อ32201 อังกฤษฟงั-พดู3 (5/3-4) อ33201 อังกฤษฟงั-พดู5 (6/3-4)
ญ31210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1 (4/3) ญ32210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น3 (5/3) ญ33210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น5 (6/3)
จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น1 (4/3) จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น3 (5/3) จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น5 (6/3)

ญ33207 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม5 (6/4)
จ33207 ภาษาจีนเพิ่มเติม5 (6/4)

08.30-09.30 น. 60 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 ภาษาอังกฤษ5
ค31101 คณิตศาสตร์1 (4/1-4) ค32101 คณิตศาสตร์3 (5/1-4) ค33201 คณิตศาสตร์5 (6/1-4)
ว30104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (4/5)  -

09.40-10.10 น. 30  - ส30101 ประวติัศาสตร์ (5/5)
10.50-11.20 น. 30 ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ1 ส30103 ประวติัศาสตร์3 (5/1-3) ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (6/1-4)
11.30-12.00 น. 30  -  - ส30103 ประวติัศาสตร์3 (6/4-5)

ว30242 ชีววทิยาเพิ่มเติม2 (5/1-2) ว30244 ชีววทิยาเพิ่มเติม4 (6/1-2)
ว30247 ชีววทิยา2 (5/5) ว30249 ชีววทิยา4 (6/5)

ญ31221 ภาษาญี่ปุ่น1 (4/4) ญ32221 ภาษาญี่ปุ่น3 (5/4) ญ33221 ภาษาญี่ปุ่น5 (6/4)
จ31221 ภาษาจีน1 (4/4) จ32221 ภาษาจีน3 (5/4) จ33221 ภาษาจีน5 (6/4)
ญ31210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1 (4/3) ญ32210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น3 (5/3) ญ33210 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น5 (6/3)
จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น1 (4/3) จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น3 (5/3) จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น5 (6/3)

13.35-14.35 น. 60  - ส30201 ศาสนาสากล (5/3)
13.50-14.20 น. 30 ส30261 เหตุการณ์โลกปจัจุบนั (4/3)  -

ญ31207 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม1 (4/4) ญ32207 ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม5 (5/4)
จ31207 ภาษาจีนเพิ่มเติม1 (4/4) จ32207 ภาษาจีนเพิ่มเติม3 (5/4)

14.40-15.25 น. 45  -  - ฝ33210 ภาษาฝร่ังเศส (6/1-2,4-5)
ญ31231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร1 (4/1-2,5) ญ32231 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร3 (5/1-2,5)
จ31231 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 (4/1-2,5) จ32231 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 (5/1-2,5)
ฝ31231 ภาษาฝร่ังเศส (4/1-2,4-5) ฝ31233 ภาษาฝร่ังเศส (5/1-2,4-5)

15.20-16.05 น. 45 ฝ31231 ภาษาฝร่ังเศส (4/4) ฝ31233 ภาษาฝร่ังเศส (5/4)

 -  -

  25 ก.ย. 57

ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา ๒๕๕7  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบรุี

60

45

60

 22 ก.ย. 57

 23 ก.ย. 57

13.50- 14.35 น.

13.00-14.00 น.

13.00-13.45 น.

90

13.00-14.30น.

45

08.30-10.00 น.

90

60

45

13.50-14.50 น.

14.10-14.55 น.

9013.00-14.30 น.

 - -

 -

 -

13.00-14.30 น. 90 ว31103 ชีววทิยาพื้นฐาน (4/1-2,5)

 -
6009.40-10.40 น.

14.40-15.25 น. 45

14.10-15.10 น.  -

14.10-15.10 น. 60


