
วันสอบ เวลา นาที กลุ่มสาระ

08.30-09.15  น. 45 คณิตศาสตร์ ฉ.2 (ความเข้าใจ)

09.15-10.30 น. 45 ภาษาอังกฤษ ฉ.1 (ค าศัพท)์  

10.30-10.15  น. 15 ***** พัก ****

10.15-11.00  น. 45 สังคมศึกษา ฉ.1 

11.00-11.45  น. 45 คอมพิวเตอร์

11.45-13.00  น. 75 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****

13.00-13.50 50 สุขศึกษาและพลศึกษา

13.50-14.40  น. 50 ภาษาไทย ฉ.1 (ค าศัพท)์ 

14.40-15.30 50 หน้าที่พลเมือง 

08.30-09.15  น. 45 คณิตศาสตร์ ฉ.3 (โจทย์ปญัหา)

09.15-10.00 น. 45 ภาษาไทย ฉ.2 (การใช้ภาษา) 

10.00-10.15  น. 15 ***** พัก ****

10.15-11.00  น. 45 ภาษาอังกฤษ  ฉ.2 (การใช้ภาษา)

11.00-11.45  น. 45 ประวัติศาสตร์

11.45-13.00  น. 90 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****

13.00-13.45  น. 45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

13.45-14.30  น. 45 ศิลปะ

14.30-15.15  น. 46 ภาษาจีน

08.30-09.20  น. 50 คณิตศาสตร์  ฉ.1  (ทกัษะ)

09.20-10.10 น. 50 ภาษาอังกฤษ  ฉ.3  (ความเข้าใจ)

10.10-10.25  น. 15 ***** พัก ****

10.30-11.30  น. 60 วิทยาศาสตร์

11.30-13.00  น. 90 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****

13.00-13.50 40 สังคมศึกษา ฉ.3 ( พระพุทธ) 

13.50-14.40  น. 50 ภาษาไทย  ฉ.3 (อ่านจับใจความ)

14.40-15.30 50 คิดวิเคราะห์

ลงชื่อ........................................ผู้อ านวยการ

     ( นางสาวฤทธิพร    ไชยแสง )

ประกาศ ณ  วันที ่11   มกราคม  2560

ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรยีนที่   2    ปีการศึกษา   2559

โรงเรยีนเซนต์ยอแซฟมกุดาหาร

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3

พุธ ที่ 25    มกราคม  2560

พฤหสับดี ที่ 26   มกราคม  2560

ศุกร์ ที่ 27   มกราคม  2560



ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6
วันสอบ เวลา นาที กลุม่สาระ

08.30-09.30  น. 60 สอบ  IEP  ภาษาอังกฤษ
09.30-10.00  น. 60 สอบ  IEP  วิทยาศาสตร์
10.30-11.30  น. 60 สอบ  IEP  คณิตศาสตร์
11.30-13.00  น. 90 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****
13.00-13.30  น. 30 ภาษาอังกฤษส่ือสาร
13.30-14.00  น. 30 ภาษาจีนส่ือสาร

ลงชือ่........................................ผู้อ านวยการ
     ( นางสาวฤทธิพร    ไชยแสง )

หมายเหตุ...วันที ่17 - 19  มกราคม 2560  สอบภาคปฏิบัติระดับประถมศึกษาปีที ่1 - 6

ประกาศ ณ  วันที ่11   มกราคม  2560

อังคาร ที ่24  มกราคม  2560อังคาร ที ่24  มกราคม  2560

ประกาศ ตารางสอบนอกตาราง  ( หอ้ง  IEP)     กลางภาคเรียนที ่  2   ปีการศึกษา   2559
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร



วันสอบ เวลา นาที กลุ่มสาระ
08.30-09.15  น. 45 คณิตศาสตร์ ฉ.2 (ความเข้าใจ)
09.15-10.30 น. 45 ภาษาอังกฤษ ฉ.1 (ค าศัพท)์  
10.30-10.15  น. 15 ***** พัก ****
10.15-11.00  น. 45 สังคมศึกษา ฉ.1 
11.00-11.45  น. 45 คอมพิวเตอร์
11.45-13.00  น. 75 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****

13.00-13.50 50 สุขศึกษาและพลศึกษา
13.50-14.40  น. 50 ภาษาไทย ฉ.1 (ค าศัพท)์ 

14.40-15.30 50 หน้าที่พลเมือง 
08.30-09.15  น. 45 คณิตศาสตร์ ฉ.3 (โจทย์ปญัหา)
09.15-10.30 น. 45 ภาษาไทย ฉ.2 (การใช้ภาษา) 
10.30-10.15  น. 15 ***** พัก ****
10.15-11.00  น. 45 ภาษาอังกฤษ  ฉ.2 (การใช้ภาษา)

11.00-11.45 45 ประวัติศาสตร์
11.45-13.00  น. 75 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****
13.00-13.40  น. 40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13.40-14.20  น. 40 ศิลปะ
14.20-15.00  น. 40 SL.

15.00-15.30  น. 30 ภาษาจีน
08.30-09.20  น. 50 คณิตศาสตร์  ฉ.1  (ทกัษะ)
09.20-10.10 น. 50 ภาษาอังกฤษ  ฉ.3  (ความเข้าใจ)
10.10-10.25  น. 15 ***** พัก ****
10.30-11.30  น. 60 วิทยาศาสตร์
11.30-13.00  น. 90 ***** พักทานอาหารกลางวัน ****

13.00-13.50 40 สังคมศึกษา ฉ.3 ( พระพุทธ) 
13.50-14.40  น. 50 ภาษาไทย  ฉ.3 (อ่านจับใจความ)

14.40-15.30 50 คิดวิเคราะห์

ลงชื่อ........................................ผู้อ านวยการ
     ( นางสาวฤทธิพร    ไชยแสง )

ประกาศ ณ  วันที่  11   มกราคม  2560

ช้ันประถมศึกษาปีที่   4-6

พุธ ที่ 25   มกราคม  2560

พฤหสับดี ที่ 26   มกราคม  2560

ศุกร์ ที่  27   มกราคม  2560

ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรยีนที่   2   ปีการศึกษา   2559
โรงเรยีนเซนต์ยอแซฟมกุดาหาร


