
เวลา
นาที 4/1 4/2 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4

(ครูนนัทพร)

จ 33202 ภาษาจนี ง 33283
ครูอนิทร์แปลง ครูวิลัดดา

อ 32204 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

(ครูอญัชลี)

ตารางสอบปลายภาค   ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2559    (แผนที่ 1)
โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดอืน/ปี ชว่งเวลา

09.00-10.00 60

11.00-12.00 60

10.00-11.00 60 ส 31102 สังคมศึกษา 2  (ครูรัชนกีร) ส 32102 สังคมศึกษา 4  (ครูรัชนกีร)

4/3
รายวิชาที่สอบ

ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 (ครูฟา้สาง)

ส 33102 สังคมศึกษา 6 (ครูอลงกต)

ค 33102 คณิตศาสตร์ 6
 (ครูอดิศร)

ง 33202  การงานอาชีพ  (ครูวัฒนพงษ)์จ 31202 ภาษาจีน (ครูอนิทร์แปลง)

ว 32162 โลก ดาราศาสตร์ฯ
(ครูแคทรียา)

วันพุธ ที่ 1
 มนีาคม 

2560

15.00-16.00 60

12.00-13.00

13.00-14.00

ค 31102 คณิตศาสตร์  2 (ครูนนัทพร)

จ32202 ภาษาจีน (ครูอนิทร์แปลง)

อ 33102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน (ครูภาสิน)ีอ 31102 องักฤษพื้นฐาน (ครูนนัทนา)

60

60

14.00-15.00

พักรับประทานอาหาร

60

อ 32102 องักฤษพื้นฐาน (ครูรัชดานศุร)

ง 32202  การงานเพิ่มเติม (ครูสมควร)ง 31241  สารสนเทศ  (ครูศิวะ)

ลงชื่อ .....................................................ผู้ตรวจทาน 
                  (นางนันทนา  ภาโนชิต) 
                   งานวัดและประเมินผล 

          ลงชื่อ .....................................................ผู้จัดท า 
        (นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์) 

      งานวัดและประเมินผล 



เวลา
นาที 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4

ว 32144 ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม 
(ครูสุพรรณี)

ท 32216 การแต่งค าประพนัธ์
(ครูพชุณารินทร์)

14.00-15.00 60
(ครูนฐันภสัสร)

09.00-10.00 60

11.30-13.00 90

11.00-11.30

วัน/เดอืน/ปี ชว่งเวลา
รายวิชาที่สอบ

ตารางสอบปลายภาค   ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2559    (แผนที่ 2)
โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น

ท 33221 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร2

(ครูพงษพ์ฒัน)์

(ครูชลาสิทธิ)์
ว 31202 ฟสิิกส์ 2

(ครูนฐันภสัสร)

พักรับประทานอาหาร

30 ศ 31102 ดนตรี  (ครูพชัรีภรณ์)

10.00-11.00 60

ว 32202 ฟสิิกส์ 3
(ครูชลาสิทธิ)์

ท 33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 (ครูพงษพ์ฒัน)์
ท 31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ท 32102 ภาษาไทยพื้นฐาน4

ว 33202 ฟสิิกส์ 5
(ครูชลาสิทธิ)์

ว 33108 พลังงาน

(ครูภทัรียา)

ศ 32102 ศิลปะ 4  (ครูคคนปกรณ์)

ว 31102 เคมพีื้นฐาน
(ครูธีรพงษ)์

ท 31202 วรรณกรรมท้องถิ่น
  (ครูจุฑารัตน)์

ศ 33102 ดนตรี

ส 31162 ประวัติศาสตร์ ส 32162 ประวัติศาสตร์

วัน
พฤหสับดี

 ที่ 2 
มนีาคม 
2560

6013.00-14.00

(ครูพศิมยั,ครูอญัชลี,ครูจุฑารัตน)์ (ครูพงษพ์ฒัน,์ครูพชุณารินทร์)

 (ครูกติติยา)
ว 31124 สารและฯ


(ครูพชัรีภรณ์,ครูคคนปกรณ์,ครูพชัรีภรณ์)

ว 33222 เคม ี6ว 32222 เคม ี4
(ครูกติติยา) (ครูธีรพงษ)์

ลงชื่อ .....................................................ผู้ตรวจทาน 
                  (นางนันทนา  ภาโนชิต) 

 งานวัดและประเมินผล 

          ลงชื่อ .....................................................ผู้จัดท า 
        (นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ)์ 

      งานวัดและประเมินผล 



เวลา
นาที 4/1 4/2 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4

ง33279
ครูวิลัดดา

ง 32246 โปรแกรมฐานข้อมลู อ 33204 เสริมทกัษะฯ ง 33261 การปลูกผัก

(ครูภทัรภมูิ) (ครูภาสิน)ี (ครูสมควร)

ศ 32202 ศิลปส์ร้างสรรค์

(ครูคคนปกรณ์)

10.00-11.00 60

12.00-13.00 60

14.00-15.00 60

พ 31102 สุขศึกษา
(ครูทนงศักด์ิ)

ว 31242 ชีววิทยา 2

 (ครูปญัชลิดา)

ตารางสอบปลายภาค   ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2559    (แผนที่ 3)

13.00-14.00

(ครู Emmauel)
อ 32202 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ

ส 32201 พระพทุธศาสนา  (ครูนฐันภสัสร)

09.00-10.00

ว 32242 ชีววิทยา 3

โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดอืน/ปี ชว่งเวลา

60

14.30-15.30 60

60

ส 31204 เหตุการณ์โลกปจัจุบนั  (ครูนฐันภสัสร) 

อ 31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

(ครูภวูดล)

ส 33204 สังคมเพิ่มเติม  (ครูอลงกต)

พ 32102 สุขศึกษา

รายวิชาที่สอบ

 (ครูปญัชลิดา)

ว 33242 ชีววิทยา 5
 (ครูปญัชลิดา)(ครูสายันต์)

ศ 33202 ดนตรีเพิม่เติม

(ครูพชัรีภรณ์)

ค 32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4

(ครูนภิาพร)

ค 33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6

(ครูอดิศร)

อ 31202 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ
(ครู Emmauel)

11.00-12.00 60

4/3

วันศุกร์ ที่
 3 มนีาคม

 2560

(ครูสุธารัตน,์ครูนนัทนา)

13.00-14.30 90
ค 31202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2

(ครูจันทนา)

อ 33206 องักฤษเพื่อการศึกษา2

พักรับประทานอาหาร

ศ 31205 วาดเส้น

(ครูคคนปกรณ์)

ลงชื่อ .....................................................ผู้ตรวจทาน 
                  (นางนันทนา  ภาโนชิต) 
                  งานวัดและประเมินผล 

          ลงชื่อ .....................................................ผู้จัดท า 
        (นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ)์ 

      งานวัดและประเมินผล 


