
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  

วนั  เดอืน  ปี

08.30-10.00 น.  90 นาที ค21101 คณิตศาสตร์  
10.05-11.05 น. 60 นาที
10.10-11.40 น. 30 นาที ส21102  ประวติัศาสตร์

13.00-14.00 น. 60 นาที อ21204 องักฤษเพ่ือใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั14.05-14.35 น. 30 นาที

14.40 -15.10 น. 30 นาที ว21201  ทกัษะกระบวนการฯ

08.30-09.30 น.  60 นาที
09.35-10.35 น. 60 นาที
10.40-11.10 น. 30 นาที
11.15-11.45 น. 30 นาที

13.00-14.00 น. 60 นาที
14.05-14.35 น. 30 นาที   พ21101  สุขศึกษา
14.40-15.20 น. 40 นาที จ20201  ภาษาจีน

 ท21201 หอ้งสมุดและการคน้ควา้

พกักลางวนั

 ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม

พกักลางวนั

 ง21101  การงานอาชีพฯ

วนัองัคาร  ที ่ 30  กนัยายน   2557

อ21101  ภาษาองักฤษ
 ว21101 วิทยาศาสตร์
ศ21101  ศิลปะ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

เวลา ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1 ระหว่างเวลา

วนัจันทร์  ที ่ 29    กนัยายน  2557

ท21101 ภาษาไทย



ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา  2557 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   2    

วนั  เดอืน  ปี

08.30-09.30 น.  60 นาที
09.35-10.35 น. 60 นาที
10.40-11.40 น. 60  นาที

13.00-14.00 น. 60  นาที
14.05-14.45 น. 40 นาที
14.50-15.20 น. 30 นาที  ศ22101  ศิลปะ

08.30-09.30 น.  60 นาที
09.35-10.35 น. 60 นาที
10.40-11.40 น. 60 นาที พ22101 สุขศึกษา

13.00-14.00 น. 60 นาที
14.05-14.45 40 นาที จ20203  ภาษาจีน
14.50 -15.20 น. 30  นาที ง20242  ผลิตกลา้ไม้

ง22101  การงานอาชีพฯ

วนัองัคาร  ที ่ 30  กนัยายน   2557

ว22101 วิทยาศาสตร์
ส22101  สงัคมศึกษา

พกักลางวนั

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม

วนัจันทร์ ที ่ 29    กนัยายน  2557

ค22101 คณิตศาสตร์
ท22101 ภาษาไทย
 ส22102  ประวติัศาสตร์

พกักลางวนั

อ22101 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

เวลา ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2ระหว่างเวลา



วัน  เดือน  ปี

08.30-10.00 น. 90 นาที
10.05- 11.05 น. 60 นาที  ท23101 ภาษาไทย
11.10-11.50 น.  40 นาที ง23101 การงานอาชีพฯ

13.00-14.00 น. 60  นาที
14.05-15.05 น. 60 นาที
15.10-15.40 น. 30 นาที

08.30-09.30 น.  60 นาที
09.35-10.35 น. 60 นาที
10.40-11.40 น. 60 นาที พ 23101  สุขศึกษา
11.45-12.05 น. 30 นาที

13.00-13.40 น. 40  นาที
13.45-14.45น. 60 นาที ค23201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม ยกเว้น 3/5
14.50-15.20 น. 30 นาที ง20222   ประดิษฐ์ของช าร่วย ยกเว้น 3/5

วันอังคาร  ที ่ 30  กันยายน   2557
 ส23101  สังคมศึกษา
ว23101 วิทยาศาสตร์

ศ 23101 ศิลปะ
พักกลางวัน

จ 20205  ภาษาจีน

วันจันทร์ ที ่ 29    กันยายน  2557
 ค23101 คณิตศาสตร์

พักกลางวัน
 อ23101 ภาษาอังกฤษ
ส23102 ประวัติศาสตร์
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์   ยกเว้น 3/5

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1    ปีการศึกษา 2557  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  3
โรงเรยีนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

เวลา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3ระหว่างเวลา



ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2557 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4    

วัน  เดอืน  ปี

08.30-09.30  น.  60 นาที ค31101 คณิตศาสตร์  ค31101 คณิตศาสตร์
09.35-10.35 น. 60 นาที  ท31101  ภาษาไทย  ท31101  ภาษาไทย
10.40-11.40 น. 60 นาที ส31102 ประวติัศาสตร์ ส31102 ประวติัศาสตร์

13.00-14.00 น. 60 นาที ว30141 ชีววิทยา ว30141 ชีววิทยา
14.05-15.35 น. 90  นาที ว30121 เคมี …………………………………..
14.05-15.05 น. 60  นาที ………………………….. อ31205 องักฤษเพ่ิมเติม

08.30-09.30 น.  60 นาที อ31101  ภาษาองักฤษ อ31101  ภาษาองักฤษ
09.35-10.35 น. 60 นาที  ส31101 สงัคมศึกษา  ส31101 สงัคมศึกษา
 10.40-11.10 น. 30 นาที พ31101   สุขศึกษา  พ31101   สุขศึกษา
11.15-11.45 น. 30 นาที ศ31101  ศิลปะ ศ31101  ศิลปะ

13.00-13.40 น. 40 นาที จ30201 ภาษาจีน จ30201 ภาษาจีน
13.45-15.15 น. 90 นาที ว30101  ฟิสิกส์ ...........................................
13.45-14.15 น. 40 นาที .......................................... ง31101 การงานอาชีพ

08.30-09.30น  60 นาที ส30287 ประเทศอาเชียน ส30287 ประเทศอาเชียน
09.35-10.35น  60 นาที ว30161 โลก ดาราศาสตร์ฯ ว30161 โลก ดาราศาสตร์ฯ
10.40-12.00น  80 นาที ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม .........................................
10.40-11.10น  30 นาที ..................................... ง30241 การปลูกพืชผกัฯ

วัน พุธ  ที ่   24   กันยายน   2557

พกักลางวนั

วนั พฤหสับดี  ท่ี    25   กนัยายน   2557

พกักลางวนั

วนัศุกร์ ท่ี   26   กนัยายน   2557

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

เวลา ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1-2 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3ระหว่างเวลา



วัน  เดอืน  ปี

08.30-10.00 น.  90 นาที ค32101 คณิตศาสตร์  ค32101 คณิตศาสตร์
10.05 -11.05 น. 60 นาที ท32101 ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย
11.10-11.50น. 40 นาที จ30203 ภาษาจีน  จ30203 ภาษาจีน

13.00-14.00 น. 60 นาที ว32241  ชีววิทยา อ32205  องักฤษเพ่ิมเติม
14.05-15.35 น. 90 นาที ว32201 ฟิสิกส์ .............................................

08.30-09.30 น. 60 นาที อ32101 ภาษาองักฤษ  อ32101 ภาษาองักฤษ
09.35-10.35 น. 60 นาที ส32101 สงัคมศึกษา ส32101 สงัคมศึกษา
10.40-11.10 น. 30 นาที ศ32101  ศิลปะ ศ32101  ศิลปะ
11.15-11.55 น. 40 นาที ง32101 การงานอาชีพฯ ..............................................

13.00-14.30 น. 90 นาที ว32221 เคมี .................................................
13.00-14.00 น. 60 นาที ........................................ ว30101  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน
14.05-15.05 น. 60 นาที ............................................. ส30241 เศรษศาสตร์

08.30-09.30 น. 60 นาที ส32102 ประวติัศาสตร์ ส32102 ประวติัศาสตร์ 
09.35-10.05 น. 30 นาที พ32101 สุขศึกษา พ32101 สุขศึกษา 
10.10-11.40 น.  90 นาที ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ..............................................

พกักลางวนั

วนั พฤหสับดี  ท่ี    25   กนัยายน   2557

พกักลางวนั

วนัศุกร์ ท่ี   26   กนัยายน   2557

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

เวลา ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/1-2 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3ระหว่างเวลา

วัน พุธ  ที่    24   กันยายน   2557

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   5



วัน  เดอืน  ปี

08.30-09.30 น.  90 นาที ค33101 คณิตศาสตร์   ค33101 คณิตศาสตร์  
09.35-10.05 น. 30 นาที ท33101 ภาษาไทย    ท33101 ภาษาไทย 
10.10-11.50น. 40 นาที จ30205 ภาษาจีน จ30205 ภาษาจีน

13.00-14.00 น. 60 นาที อ33201 องักฤษเพ่ิมเติม อ33205  องักฤษเพ่ิมเติม  
14.05-15.35 น. 60 นาที ว33221 เคมี  ......................................
14.05-15.05 น. 40 นาที .............................................. ส30224กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้

09.35-10.35น. 60 นาที ส33101 สงัคมศึกษา  ส33101 สงัคมศึกษา 
09.35-10.05น. 30 นาที พ33101 สุขศึกษา พ33101 สุขศึกษา
10.10-11.40น. 90 นาที ว33201 ฟิสิกส์ ...........................................

ท30208  ประวติัวรรณคดี  6/3
10.10-11.40น. 60 นาที ............................................ ง30207โปรแกรมประมวลค า  6/4

13.00-13.30 น. 30  นาที ศ33101  ศิลปะ ศ33101  ศิลปะ 
13.35-14.35 น. 60 นาที ว33241 ชีววิทยา .................................................
13.40-15.40 น. 60  นาที ท30206 หลกัภาษา .................................................

08.30-09.30 น. 60 นาที อ33101 ภาษาองักฤษ อ33101 ภาษาองักฤษ
9.35-10.05น 30 นาที ง33101 การงานอาชีพฯ ง33101 การงานอาชีพฯ
10.10-11.40น 90 นาที ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ............................................

หมายเหตุ รายวิชานอกจากท่ีก าหนดในตารางน้ี ครูประจ าวิชาจะด าเนินการสอบเอง 

วนัพฤหสับดี  ท่ี    25   กนัยายน   2557

พกักลางวนั

วนัศุกร์ ท่ี    26   กนัยายน   2557

สอบนอกตารางสอบระหว่างวนัท่ี 17-23   กนัยายน   2557

เวลา ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/1-2 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6/4ระหว่างเวลา

วัน พุธ  ที่    24   กันยายน   2557

พกักลางวนั

ตารางสอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   6

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)







ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1    ปีการศึกษา 2557  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  3


