โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ตารางประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันเดือนปี

3 มีนาคม
2563

วันเดือนปี

5 มีนาคม
2563

เวลา

นาที

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30

60
60
30

ม.4
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ท31102 ภาษาไทย 2
ศ31102 ทัศนศิลป์ 2

12.30-13.30

60

ส31104 ประวัติศาสตร์ 2

13.30-14.00

30

ง31102 การงานอาชีพ 2

14.00-15.00

60

อ30202 อังกฤษอ่านเขียน 2
ม.4/1-3,6-9

ระดับชั้น
ม.5
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ท32102 ภาษาไทย 4
ศ32102 ดนตรี นาฏศิลป์ 4
พัก
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
จ30204 ภาษาจีน4 ม.5/1-2
ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศส4 ม.5/1
(13.30-14.30น.)

ระดับชั้น
ม.5

นาที

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30

60
60
30

ว30111 วิทยาการคำนวณ 1

ว30113 วิทยาการคำนวณ 3

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
พ31102 สุขศึกษา 2

12.30-13.30

60

ส31102 สังคมศึกษา 2

13.30-14.30

60

ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
ม.4/1-4/5

ส32102 สังคมศึกษา 4
พัก
ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) ม.5/1-6
ว30204 ฟิสิกส์ 4 ม.5/7-5/8
(12.30-14.00น.)
จ30216 วัฒนธรรมจีน 4 ม.5/1-2
ฝ30222 วัฒนธรรมฝรั่งเศส
ม.5/1

13.30-15.00

90

ว30202 ฟิสิกส์2
ม.4/6-4/9

ง33102 การงานอาชีพ 6
(12.30-13.00 น.)
พ33102 สุขศึกษา
(13.00-13.30 น.)

จ30206 ภาษาจีน 6 ม.6/2
ฝ30206 ฝรั่งเศส 6 ม.6/1
(13.30-14.30 น.)

เวลา

ม.4

ม.6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ท33102 ภาษาไทย 6
ศ33102 ศิลปะ 6

จ30222 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร4
ม.5/1
(14.30-15.30น.)

ม.6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
ส33102 สังคมศึกษา 6

ว30282 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
ม.6/1 - 6/5
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ม.6/6 - 6/8
จ30224 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6
ม.6/2
ฝ30218 ฝรั่งเศสฟัง-พูด ม.6/1

วันเดือนปี

เวลา

นาที

09.00-10.00

60

09.00-10.30

90

10.00-11.00

60

ม.4
จ30214 วัฒนธรรมจีน ม.4/1
ฝ30220 วัฒนธรรมฝรั่งเศส ม.4/1

ส30225 การเมืองการปกครอง
ไทย ม.4/2
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่ม 2
ม.4/6 - 4/9

ระดับชั้น
ม.5

อ30215 อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ30220 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2
ม.5/1-2,7-9
ม.6/1-2,6-8
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่ม 4
ม.5/7 - 5/9
(10.00-11.30น.)

ว30242 ชีววิทยา2
ม.4/6-4/9

ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่ม 6
ม.6/6 – 6/8
(10.00-11.30น.)
จ30218 วัฒนธรรมจีน 6 ม.6/2
ฝ30224 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 6

ม.6/1
(10.00-11.00น.)

จ30202 ภาษาจีน 2 ม.4/1
ฝ30202 ฝรั่งเศส 2 ม.4/1

6 มี.ค. 63

ม.6

ส30226 สิ่งแวดล้อมศึกษา
ม.4/2
12.30-13.30

60

ว30222 เคมี 2
ม.4/6- 4/9
จ30208 จีนพิชิต HSK2 ม.4/1
ฝ30208 ฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 2
ม.4/1
ส30224 กฎหมายน่ารู้ ม.4/2

13.30-14.30

60

พัก
ว30224 เคมี 4
ม.5/7-5/9
จ30210 จีนพิชิต HSK4 ม.5/1-2
ฝ30210 ฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 4
ม.5/1

ว30225 เคมี 5
ม.6/6-6/8
จ30212 จีนพิชิต HSK6 ม.6/2
ฝ30212 ฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 6
ม.6/1

ว30244 ชีววิทยา 4
ม.5/7-5/9

ว30245 ชีววิทยา 5
ม.6/6-6/8

