โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันจันทร์ ที่ 09.00 – 10.30 น.
27
10.35 – 11.35 น.
กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
60
ส21102 สังคมศึกษา 2
พักกลางวัน
60
ง21252 การสร้างงานนาเสนอ
60
ศ21102 ศิลปะ 2

ผู้สอน
ครูจักรินทร์
ครูปัทมา
ครูสราลี
ครูกฤษณะ

วันอังคาร ที่ 09.00 – 10.00 น.
28
10.05 – 11.05 น.
กุมภาพันธ์ 11.10 – 12.10 น.
พ.ศ. 2560
13.00 - 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.
14.50 – 15.50 น.

60
60
60
60
40
60

ท21102 ภาษาไทย 2
ครูอรณี
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ครูนาฝน
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ครูพลรบ
พักกลางวัน
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ครูมานพ
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
ครูนารถลัดดา
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
ครูกันยา

วันพุธ ที่ 1
มีนาคม
พ.ศ. 2560

90

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

09.00 – 10.30 น.

ครูจักรินทร์
ครูจรุญลักษณ์
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หมาย
เหตุ

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.
15.10 – 16.10 น.

วันอังคาร ที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

วันพุธ ที่ 1
มีนาคม พ.ศ.
2560

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
ผู้สอน
(นาที)
90
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ครูจักรินทร์
60
ส22102 สังคมศึกษา 4
ครูนารถลัดดา
พักกลางวัน
60
ง22255 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูสราลี
60
ศ22102 ศิลปะ 4
ครูบษุ กร
60
ส20205 อาเซียนศึกษา
ครูปทั มา

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.

60
60
60

ครูวศิน
ครูประภาศรี
ครูเสกสรร

60
40
60

ท22102 ภาษาไทย 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
พักกลางวัน
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4

13.00 - 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.
14.50 – 15.50 น.
09.00 – 10.00 น.

60

ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ครูจักรินทร์
ครูชญานี

ครูสราลี
ครูปัทมา
ครูวิโรจน์
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หมายเหตุ

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.
15.10 – 16.10 น.

วันอังคาร ที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

วันพุธ ที่ 1
มีนาคม พ.ศ.
2560

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
60
ส23102 สังคมศึกษา 6
พักกลางวัน
60
ง23252 การสร้างเว็บเพจ
60
ศ23102 ศิลปะ 6
60
ง23252 ช่างแกะสลัก

ผู้สอน
ครูณัฐณิชาช์
ครูวิทยา
ครูสุเมธ
ครูบุษกร
ครูวัฒนา

09.00 – 10.00 น.

60

ท23102 ภาษาไทย 6

ครูนงนุช
ครูอรณี
ครูนาฝน
ครูพลรบ

10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.

60
60

13.00 - 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.
14.50 – 15.50 น.

60
40
60

ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
พักกลางวัน
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ครูภานุวัฒน์
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
ครูนารถลัดดา
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
ครูบังเอิญ

09.00 – 10.00 น.

60

ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ครูณัฐณิชาช์
ครูชญานี
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หมายเหตุ

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.

วันอังคาร ที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
60
ส31102 สังคมศึกษา 2

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูพุฒ
ครูนารถลัดดา

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

60

14.05 – 15.05 น.

60

อ30201 ภาษาอังกฤษฟังพูด
ง31251 การสร้างงานอนิเมชั่น
ศ31102 ศิลปะ 2

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.

60
60
60

ท31102 ภาษาไทย 2
ว31102 วิทยาศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2

ครูกันยา
ครูสราลี
ครูกฤษณะ

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2

ครูนงนุช
ครูจรุญลักษณ์
ครูพลรบ

พักกลางวัน

วันพุธ ที่ 1
มีนาคม พ.ศ.
2560

13.00 - 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.
14.50 -15.50 น.

60
40
60

ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
จ30211 การเขียนอักษรจีน
จ30204 ภาษาจีนพืนฐาน 4

ครูวัฒนา
ครูปัทมา

09.00 – 10.00 น.

60
60
60

ครูศรันย์
ครูมานพ
ครูกันยา
ครูรุ่งกิจ
ครูวศิน

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2

10.05 - 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.

ว31202 ฟิสิกส์ 2
ง31282 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
ว31222 เคมี 2
ท31202 ภาษาเพื่อการแสดง

ครูชญานี
ครูวัฒนา
ครูภานุวัฒน์

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2
ใช้ห้อง 4/2

ครูพุฒ
ครูบุษกร
ครูกฤษณะ

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2
ใช้ห้อง 4/2

ครูดลพร

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2

พักกลางวัน

13.00-14.00 น.

60

14.05 – 14.05 น.

60

ว31242 ชีววิทยา 2
ง31272 ช่างอบอาหาร
ง31261 การผลิตเห็ด

วันพฤหัสบดี ที่ 2 09.00 – 10.30 น.
มีนาคม พ.ศ. 09.00 – 10.00 น.
2560
10.05 -11.05 น.

90
60
60

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ศ30201 ศิลปะไทยเบืองต้น
ศ30268 ดนตรีปฏิบัติรวมวง
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โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
60
ส32102 สังคมศึกษา 4
พักกลางวัน
60
จ30204 ภาษาจีนพืนฐาน 4

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูณัฐณิชชา
ครูปัทมา
ครูดลพร
ครูบุษกร

ใช้ห้อง 5/2

14.05 – 15.05 น.

60

ศ32102 ศิลปะ 4

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.

60
60
60

ครูวศิน
ครูศรัณย์
ครูเสกสรร

13.00 - 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.
14.50 – 15.50 น.

60
40
60

ท32102 ภาษาไทย 4
ว32102 วิทยาศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
พักกลางวัน
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ศ30264 วาดเส้นสร้างสรรค์

09.00 – 10.00 น.

60
60

ครูศรัณย์
ครูวัฒนา
ครูบังเอิญ

ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2

10.05 - 11.05 น.
13.00 - 14.00 น.

60

10.35 – 11.35 น.
10.05 – 11.05 น.

60

ว32102 ฟิสิกส์ 4
ง30274 ช่างร้อยมาลัย
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
พักกลางวัน
ว32242 ชีววิทยา 4
ง32285 ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
ว32222 เคมี 4
ง32264 การบริการงานเกษตร

ครูชญานี
ครูมานพ
ครูรุ่งกิจ
ครูภานุวัฒน์

ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2
ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2

วันพฤหัสบดี ที่ 2 09.00 – 10.30 น.
มีนาคม พ.ศ. 09.00 – 10.00 น.
2560
10.05 -11.05 น.

90
60

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ส32208 อาเซียนศึกษา

ใช้ห้อง 5/1

60

ศ30267 ดนตรีปฏิบัติรวมวง 1

ครูณัฐณิชชา
ครูวิทยา
ครูดลพร
ครูกฤษณะ

วันอังคาร ที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

วันพุธ ที่ 1
มีนาคม พ.ศ.
2560

ครูสุเมธ
ครูวิทยา
ครูบังเอิญ
ครบุษกร

Thursday, October 20, 2016
www.huaikrot.ac.th

ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2

ใช้ห้อง 5/2

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน/เดือน/ปี

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

รหัสวิชา - รายวิชา

วันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.

90
60

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

ง302452 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ศ33102 ศิลปะ 6

วันอังคาร ที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.

60
60

ท33102 ภาษาไทย6
ว33102 วิทยาศาสตร์ 6

11.10 – 12.10 น.

60

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6

ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ส33102 สังคมศึกษา 6

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูพุฒ
ครูวิทยา

พักกลางวัน

ครูสุเมธ
ครูบุษกร
ครูวันทนา
ครูจรุญลักษณ์
ครูชญานี
ครูเสกสรร

พักกลางวัน

วันพุธ ที่ 1
มีนาคม พ.ศ.
2560

13.00 - 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.
14.50 – 15.50 น.

60
40
60

ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ครูมานพ
ส33104 ประวัติศาสตร์ 6
ครูนารถลัดดา
จ30215 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
ครูดลพร
ใช้ห้อง 6/1
จ30206 ภาษาจีนพืนฐาน 5
ใช้ห้อง 6/2

09.00 – 10.00 น.

60

10.05 - 11.05 น.

60

ว33102 ฟิสิกส์ 6
ศ30260 การเขียนภาพล้อเลียน
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

ครูศรันย์
ครูบุษกร
ครูวิโรจน์

ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

60

14.05 – 15.05 น.

60

วันพฤหัสบดี ที่ 2 09.00 – 10.30 น.
มีนาคม พ.ศ. 09.00 – 10.00 น.
10.35 – 11.35 น.
2560

90
60
60

ว33241 ชีววิทยา 6

ครูชญานี
ส33208 บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ไทย ครูนารถลัดดา
อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมการอ่าน
ครูวิโรจน์
ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน
ครูนงนุช

ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2
ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ศ30268 ดนตรีปฏิบัติรวมวง 2
ว33222 เคมี 6

ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2
ใช้ห้อง 6/1

ครูพุฒ
ครูกฤษณะ
ครูรุ่งกิจ
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