ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2561 ของสถาบันการศึกษาทางไกล
สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561
วัน/เวลา

วันเสาร์ที่
15 กันยายน
2561

วัน/เวลา

วันอาทิตย์ที่
16 กันยายน
2561

08.30 - 09.10

09.20 - 10.00

คณิตศาสตร์
พค 21001

10.10 - 10.50

11.00 - 11.40

ทักษะการพัฒนาอาชีพ
อช 21002

คณิตศาสตร์ 1
พค23006

08.30 - 09.10

11.50 - 12.30

12.40 - 13.20

วัสดุศาสตร์ 2
พว22003

สุขศึกษา - พลศึกษา

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน

ทช 21002

พต21001
ภาษาไทยเพื่อการ
สือ่ สารและสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์ 1
พท 23008

การเงินเพื่อชีวติ 2
สค22016

09.20 - 10.00

10.10 - 10.50

วิทยาศาสตร์
พว 21001

วิทยาศาสตร์ 2
พว 23008

11.00 - 11.40
ภาษาไทย
พท 21001

คณิตศาสตร์ 2
พค 23007

สังคมศึกษา 1
สค 23003

13.30 - 14.10

11.50 - 12.30

12.40 - 13.20

การเรียนรู้สภู้ ัย
ธรรมชาติ 2
สค22019

พัฒนาอาชีพให้มี
ความเข็มแข็ง
อช 21003

13.30 - 14.10

14.20 - 15.00

16.00 - 16.40

16.50 - 17.30

ช่องทางการพัฒนา
อาชีพ
อช 21001

สังคมศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง

สค21001

ทช 21001

15.10 - 15.50

16.00 - 16.40

16.50 - 17.30

ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง

การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม
สค 21003

ศิลปศึกษา
ทช 21003

ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยูร่ ่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน
สค23098

14.20 - 15.00

ทักษะการเรียนรู้
ทร 21001

การใช้พลังงานไฟฟ้า ภาษาไทยเสริมทักษะ
ในชีวติ ประจาวัน 2
การรับสาร 1
พว22002
พท 23007

15.10 - 15.50

สค 21002

ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง 2
สค 23005

หมายเหตุ 1. สนามสอบกรุงเทพฯ หมายถึง นักศึกษาที่อาศัยอยู่ใน (1) กรุงเทพมหานคร (2) นนทบุรี (3) สมุทรปราการ (4) ปทุมธานี
1) โรงเรียนมักกะสันพิทยา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
2) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (เฉพาะนักศึกษาในหน่วยทหาร)
3) สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี (เฉพาะนักศึกษาที่เป็นผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน)ี
2. สนามสอบต่างจังหวัด กาหนดให้สอบที่ กศน.อาเภอที่นักศึกษามีภูมิลาเนา (สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนก่อนภาคเรียนที่ 2/2559)
ติดต่อสอบถามที่งานวัดผล 02 381 6650 อ.พิชญา นัยนิตย์ 087 812 9411 คุณทานทัศน์ 086 367 1900 คุณดุฤฏี 086 906 2356
3. วิธีดูตารางสอบ ให้ดูและเข้าสอบเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 เท่านั้น

ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561 ของสถาบันการศึกษาทางไกล
สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561
วัน/เวลา

08.30 - 09.10

09.20 - 10.00

10.10 - 10.50

ภาษาไทย
พท31001

วันเสาร์ที่
15 กันยายน
2561

คณิตศาสตร์ 1
พค33010

วิทยาศาสตร์
พว31001
สังคมศึกษา 1
สค33004

คลืน่ และพลังงาน
นิวเคลียร์

11.50 - 12.30

12.40 - 13.20

13.30 - 14.10

การพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม
สค31003

ช่องทางการขยาย
อาชีพ
อช31001

การเรียนรู้สภู้ ัย

โลกและดาราศาสตร์

หลักไทย

พว33030

พท33015

พว33029
คณิตศาสตร์เพื่อศึกษา
ต่อ 2
พค33012

วัน/เวลา

11.00 - 11.40

08.30 - 09.10

ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง 3
สค33009
เลขดัชนี
พค33013

09.20 - 10.00

คณิตศาสตร์
พค31001
วันอาทิตย์ที่
16 กันยายน
English for Survival
2561
พต33002
คณิตศาสตร์เพื่อศึกษา
ต่อ 1
พค33011

เส้นสร้างสรรค์ :
ทุกคนทาได้

สุนทรียศาสตร์
ทางดนตรี

ภาษาไทยเสริมทักษะ
การรับสาร 2

ทช33023

ทช33030

พท33012

ขยับกายสบายชีวี
ทช33019

15.10 - 15.50

ทักษะการเรียนรู้
ทร31001

16.00 - 16.40

16.50 - 17.30

เศรษฐกิจพอเพียง
ทช31001

พัฒนาอาชีพให้มีความ
มัน่ คง
อช31003

เคมีเพื่อศึกษาต่อ 3

Extended Essay

พว33070

พต33005

ภาษาอังกฤษ

ฟิสกิ ส์เพื่อศึกษาต่อ 3

เพื่อการเดินทาง

พว33072

ดนตรีไทยในแผ่นดิน
สยาม
ทช33026

15.10 - 15.50

16.00 - 16.40

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวติ ประจาวัน 3
พว32023

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
และสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 2

ภาษาร้อยกรอง
พท33017

พท33013

พต33007
English
Edutainment
พต33003

10.10 - 10.50

11.00 - 11.40

ทักษะการขยายอาชีพ
อช31002
ชีววิทยา 1
พว33031

ธรรมชาติ 3
สค32032

14.20 - 15.00

ขีววิทยาเพื่อศึกษาต่อ 2
พว33067
ฟิสกิ ส์ 1
พว33033

ขีววิทยาเพื่อศึกษาต่อ 3
พว33068
ฟิสกิ ส์เพื่อศึกษาต่อ 2
พว33071

11.50 - 12.30

12.40 - 13.20

13.30 - 14.10

สุขศึกษา - พลศึกษา
ทช31002

สังคมศึกษา
สค31001

วัสดุศาสตร์ 3
พว32024

เคมีเพื่อศึกษาต่อ 2
พว33069

เคมี 1
พว33032

การเงินเพื่อชีวติ 3
สค32029

วรรณกรรมล้าค่า
สืบสานภาษาไทย
พท33018

สร้างสรรค์ภาษาไทย
ในบทเพลง
พท33019

14.20 - 15.00

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม
พต31001
พืชสมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ
ทช33017

ทาบัญชีมีพอใช้
ให้พอเพียง
ทช33014

ศิลปศึกษา
ทช31003

16.50 - 17.30
ศาสนาและหน้าทีพ่ ลเมือง
สค31002

เรียนรู้อยูอ่ ย่างไทย
ทช33015

หมายเหตุ 1. สนามสอบกรุงเทพฯ หมายถึง นักศึกษาที่อาศัยอยู่ใน (1) กรุงเทพมหานคร (2) นนทบุรี (3) สมุทรปราการ (4) ปทุมธานี
1) โรงเรียนมักกะสันพิทยา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
2) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (เฉพาะนักศึกษาในหน่วยทหาร)
3) สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี (เฉพาะนักศึกษาที่เป็นผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน)ี
2. สนามสอบต่างจังหวัด กาหนดให้สอบที่ กศน.อาเภอที่นักศึกษามีภูมิลาเนา (สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนก่อนภาคเรียนที่ 2/2559)
ติดต่อสอบถามที่งานวัดผล 02 381 6650 อ.พิชญา นัยนิตย์ 087 812 9411 คุณทานทัศน์ 086 367 1900 คุณดุฤฏี 086 906 2356
3. วิธีดูตารางสอบ ให้ดูและเข้าสอบเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 เท่านั้น

