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

พุธ

ที่ 26

กันยายน

2561

ง33101 การงานอาชีพ (ครูสมควร)

  ว31181 ออกแบบและเทคโนโลย ี   (ครู
ศิวะ)

พักรับประทานอาหาร

      อ32203           
ภาษาองักฤษ      (ครู

Alexander)

ตารางสอบปลายภาค   ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561    (แผ่นที่ 1)
โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวดัขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา

08.40 - 09.40 60 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูอดิศร) ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูอดุร) ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูอดิศร)

รายวิชาที่สอบ
หมายเหตุ

10.40 - 11.40 60

09.40 - 10.40 60

ง31101 การงานอาชีพ (ครูวัฒนพงษ)์

ท31101 ภาษาไทย (ครูพงษ์พัฒน)์ ท32101 ภาษาไทย (ครูศิริศักด์ิ)

ง32101 การงานอาชีพ (ครูทัดเทพ)

ท33101 ภาษาไทย (ครูพงษ์พัฒน)์

พ33101 สุขศึกษา (ครูทนงศักด์ิ)

60

11.10 - 12.40 90

12.40-13.25 45 พ31101 สุขศึกษา (ครูทนงศักด์ิ)

13.25 - 14.25

พ32101 สุขศึกษา (ครูสารัช)

      ว32221 เคมี       
(ครูธีรพงษ)์



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

พฤหัสบดี 09.40 - 10.40 60

กันยายน

2561         ว31101 ฟสิิกส์        
   (4/1 ครูวิทยา              
 4/2 ครูสุพรรณี)

ว31143 ดุลยภาพ
ของส่ิงมีชีวิต (ครู

แคทรียา)
ว32201 ฟสิิกส์ (ครูวิทยา )

ว32103 แรงและการ
เคล่ือนที่ (ครูสุพรรณี)

ว31281 
คอมพิวเตอร์ 
(ครูศักดรินทร์)

ว33161 โลกดารา
ศาสตร์ (ครูวิทยา)

      ว31281 โปรแกรม 
 ภาษาซี  (ครูภัทร์ภูม)ิ

ว33201 ฟสิิกส์ (ครูวิทยา )

14.10 - 15.10 60

    ว31241 ชีววิทยา    
(ครูปัญชลิดา)

อ31203 
ภาษาองักฤษ 

(ครูภาสินี)

     ว32141 ชีววิทยา      
(ครูปัญชลิดา)

        ว33241 ชีววิทยา    
  (ครูปัญชลิดา)

ง32266 การงานอาชีพ   
  (ครูวัฒนพงษ)์

รายวชิาที่สอบ

ส31101 สังคมศึกษา (ครูรัชนีกร) ส33101 สังคมศึกษา (ครูอลงกต)

อ33205 ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม (ครูนันทนา)

อ31101 ภาษาองักฤษ (ครูนันทนา)

ที่ 27

10.40 - 11.40

08.40 - 09.40 60

11.40 - 12.40

หมายเหตุ

60

60

ตารางสอบปลายภาค   ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  (แผ่นที่ 2 )  
โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวดัขอนแก่น

วนั/เดือน/ปี ช่วงเวลา

ง32201 การงานอาชีพ (ครูศักดรินทร์)

ศ32101 ศิลปะ (ครูคคนปกรณ์)ศ31101 ดนตรี (ครูพัชรีภรณ์)

13.10 - 14.10 60

ศ33101 ศิลปะ (ครูคคนปกรณ์)12.40 - 13.10 30

อ33101 ภาษาองักฤษ (ครูภาสิน)ี

พักรับประทานอาหาร

อ32101 ภาษาองักฤษ (ครูภูวดล)

ส32101 สังคมศึกษา (ครูรัชนีกร)



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

ศุกร์

ที่ 28

กันยายน

2561

14.40- 15.10 30
พ31201 พลศึกษา  
(4/3 ครูสารัช)

       พ32201 พลศึกษา    
(5/3 ครูทนงศักด์ิ)

   พ33203 พลศึกษา         
 (6/3 ครูสารัช)

ตารางสอบปลายภาค   ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561    (แผ่นที่ 3)
โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม   อ าเภอหนองนาค า   จังหวดัขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา

60

จ33201 ภาษาจีน (ครู
อินทร์แปลง)

ง33201 การงานอาชีพ 
(ครูศักดรินทร์)

60

ส31203 
พระพทุธศาสนา 
(ครูนัฐนภสัสร)

   ท33201 ภาษาไทยเพื่อ      
      การศึกษาต่อ            
(6/1 ครูพชุณารินทร์            
 6/2 ครูจุฑารัตน)์

ท33209 วรรณกรรม
ปจัจุบนั (ครูจุฑารัตน)์

ว31221 เคมี (ครูเอกพล)

รายวิชาที่สอบ

09.40 - 10.40 60
          อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม       (ครู 

Alexander)
              อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม                

(5/1-5/2 ครู Alexander 5/3 ครูกิตติวัฒน)์

หมายเหตุ

08.40 - 09.40 60 ส31161 ประวัติศาสตร์ (ครูรัชนีกร) ส32201 พระพทุธศาสนา (ครูนัฐนภสัสร) ส33203 สังคมศึกษาเพิ่มเติม (ครูอลงกต)

            อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม               (6/1
 ครูสุธารัตน์  6/2 ครูกิตติวัฒน์ 6/3 ครูภาสิน)ี

13.40 - 14.40 ส32161 ประวัติศาสตร์สากล (ครูนัฐนภสัสร)

11.40 - 12.40 60

12.40-13.40 60 จ31201 ภาษาจีน (ครูอินทร์แปลง)

10.40 - 11.40

 ว33221 เคม ี(6/1 ครูธรีพงษ์  6/2
 ครูเอกพล)

    ค31201 คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม   (ครูนิภาพร)

ท31211 หลัก
ภาษาไทย     (ครู

พชุณารินทร์)

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(ครูอุดร)

    ท32219 การพดูต่อ    
    หน้าชุมชน         (ครู

ทวิานันท์)

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(ครูอดิศร)

พักรับประทานอาหาร

จ32201 ภาษาจีน (ครูอินทร์แปลง)


