
เวลา
นาที

พุธ

ที ่26

กันยายน

2561
ง23101 การงานอาชีพ (ครูสมควร)ง22101 การงานอาชีพ (ครูวัฒนพงษ)์

ท21101 ภาษาไทย (ครูทวิานันท์)

ส21103 ประวัติศาสตร์ (ครูมานิตา) ส22103 ประวัติศาสตร์ (ครูมานิตา)

ค23101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน (ครูนิภาพร)

ส23103 ประวัติศาสตร์ (ครูนัฐนภสัสร)

พ21101 สุขศึกษา (ครูสารัช)

ง21101 การงานอาชีพ (ครูทดัเทพ)

11.40 - 12.40 60 พกัรับประทานอาหาร

08.40 - 09.40 60 ค21101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน (ครูทศัพร)           ค22101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน         (2/1 
ครูอุดร 2/2ครูทัศพร 2/3 ครูนิภาพร)

09.40 - 10.40 60

10.40 -  11.40 60

ท22101 ภาษาไทย (ครูพชุณารินทร์) ท23101 ภาษาไทย (ครูจุฑารัตน์)

พ23101 สุขศึกษา (ครูสารัช)

ตารางสอบปลายภาค   ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ประจ าภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561   (แผ่นที่ 1)
โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา
รายวิชาทีส่อบ

หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปทีี ่1 มัธยมศึกษาปทีี ่2 มัธยมศึกษาปทีี ่3

12.40 - 13.25 45

60

พ22101 สุขศึกษา (ครูทนงศักด์ิ)

13.25 - 14.25



เวลา หมายเหตุ

นาที

พฤหสับดี

ที ่27

กันยายน 11.40 -12.40 60

2561

30

30

พ22103 กรีฑา (ครูสารัช)

อ21101 ภาษาอังกฤษ (ครูสุธารัตน์)

มัธยมศึกษาปทีี ่3

อ23101 ภาษาอังกฤษ (ครูอัญชลี))

พกัรับประทานอาหาร

อ22101 ภาษาอังกฤษ (ครูกิตติวัฒน)์

มัธยมศึกษาปทีี ่2

รายวิชาทีส่อบ

30

60

60

12.40 - 13.10

09.40 - 10.40

13.10 - 14.10

ช่วงเวลา

10.40 - 11.40

08.40 - 09.40

ตารางสอบปลายภาค   ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ประจ าภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561   (แผ่นที่ 2)
โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี

ว21101 วิทยาศาสตร์ (ครูแคทรียา)60

มัธยมศึกษาปทีี ่1

จ21201 ภาษาจีน (ครูอินทร์แปลง) จ22201 ภาษาจีน (ครูภวูดล) จ23201 ภาษาจีน (ครูภวูดล)

ศ22101 ดนตรี (ครูธนาผล)

ว22101 วิทยาศาสตร์ (ครูภทัรียา) ว23101 วิทยาศาสตร์ (ครูสุพรรณี)

ศ21101 ดนตรี (ครูพชัรีภรณ์) ศ23101 ดนตรี (ครูธนาผล)

ว21281 คอมพวิเตอร์ (ครูศิวะ)



เวลา
นาที

ศุกร์

ที ่28

กันยายน

2561

มัธยมศึกษาปทีี ่2 มัธยมศึกษาปทีี ่3

ตารางสอบปลายภาค   ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ประจ าภาคเรยีนที่ 1   ปีการศึกษา 2561   (แผ่นที่ 3)
โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา
รายวิชาทีส่อบ

หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปทีี ่1

10.40 -  11.40 60 ส21101 สังคมศึกษา (ครูตฤณวัฒน์)
                  ส22101 สังคมศึกษา                 

(2/1 ครูตฤณวัฒน์ 2/2-2/3 ครูรัศมี)
ส23101 สังคมศึกษา (ครูรัศมี)

09.40 - 10.40 60
         ค21201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม             

(1/1-1/2 ครูทศัพร  1/3-1/4 ครูภทัร์ภมูิ)
ค22201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม (ครูภทัร์ภมูิ) ค23201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม (ครูอุดร)

08.40 - 09.40 60
อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (1/1 ครู Alexander 1/2 

ครูอัญชลี 1/3-1/4 ครูนันทนา)
           อ22201 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม        

(2/1 ครู Alexander 2/2-2/3 ครูอัญชลี
               อ23201 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม         (3/1 

ครู Alexander 2/2-2/3 ครูภวูดล)

 พ21103 พลศึกษา ( ครูทนงศักด์ิ)3013.40-14.10 พ23103 พลศึกษา (ครูทนงศักด์ิ)

11.40 - 12.40 60 พักรับประทานอาหาร

12.40 - 13.40 60 ส22203 อาเซียนศึกษา (ครูนัฐนภสัสร) ท23201 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร (ครูศิริศักด์ิ)
      ว21181 ออกแบบและเทคโนโลยี          

(ครูศักดรินทร์)


