ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา
08.30-10.00
10.10-11.10
13.00-14.00
14.10-15.10

วัน

08.30-09.30
คณิตเพิม่ เติม ม.1
คณิตเพิม่ เติม ม.2
คณิตเพิม่ เติม ม.3

วันอังคารที่ 31
กรกฎาคม 2561

วันอังคาร ที่ 7
สิงหาคม 2561

วิทยาศาสตร์ ม.1
วิทยาศาสตร์ ม.2
วิทยาศาสตร์ ม.3
08.30-10.00
คณิตพื้นฐาน ม.1
คณิตพื้นฐาน ม.2
คณิตพื้นฐาน ม.3

13.00-14.00
14.10-15.10
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 หน้าที่ พลเมือง (เพิ่มเติม) ม.1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2
หน้าที่ พลเมือง ม.2
ภาษาอังกฤษ พื้นฐานม.3
หน้าที่ พลเมือง ม. 3

พักกลางวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 2
สิงหาคม 2561

09.40-11.10
คอมพิวเตอร์ การช่าง
งานเกษตร ม.1
คอมพิวเตอร์ การช่าง ม.2
คอมพิวเตอร์ งานเกษตร
งานธุรกิจ ม.3
ประวัติศาสตร์ไทย ม.1
ประวัติศาสตร์ไทย ม.2
ประวัติศาสตร์ไทย ม.3
10.10-11.10
สุขศึกษา ม.1
สุขศึกษา ม.2
สุขศึกษา ม.3

ภาษาไทย ม.1
ภาษาไทย ม.2
ภาษาไทย ม.3
13.00-14.00
สังคมศึกษา ม.1
สังคมศึกษา ม.2
สังคมศึกษา ม.3

ดนตรีนาฎศิลป์ ม.1
ดนตรีนาฎศิลป์ ม.2
ดนตรีนาฎศิลป์ ม.3
14.10-15.10
วิทย์เพิ่มเติม ม.1
วิทย์เพิ่มเติม ม.2
วิทย์เพิ่มเติม ม.3

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา
วัน
วันพุธ ที่ 1
สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 3
สิงหาคม 2561

วันพุธ ที่ 8
สิงหาคม 2561

10.40-11.40

เคมีพื้นฐาน ม.4/1,4/5
เคมี1 ม.4/2-4/4
เคมีประยุกต์ ม.5/1,5/5
เคมี3 ม.5/2-5/4
เคมีประยุกต์ ม.6/1,6/5
เคมี5 ม. 6/2-4
08.30-10.30
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4/1 , 4/5
ฟิสิกส์1 ม.4/2-4/4
ฟิสิกส์ ประยุกต์ ม.5/1,5/5
ฟิสิกส์3 ม.5/2-5/4
ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.6/1,6/5
ฟิสิกส์5 ม.6/2-4
08.30-10.00
ชีววิทยาพื้นฐาน ม.4/1,4/5
ชีววิทยา1 4/2-4/4
ชีววิทยาประยุกต์ม.5/1,5/5
ชีววิทยา3 ม.5/2-5/4
ชีววิทยาประยุกต์ ม.6/1,6/5
ชีววิทยา5 ม. 6/2-6/4
08.30-10.30
คณิตพื้นฐาน ม.4/1,4/5
คณิตเพิม่ เติม 1 ม.4/2-4/4
คณิตพื้นฐาน ม.5/1,5/5
คณิตเพิม่ เติม 3 ม.5/2-5/4
คณิตศาสตร์ทั่วไป ม.6/1,6/5
คณิตเพิม่ เติม5 ม.6/2-6/4

สุขศึกษา ม.4
สุขศึกษา ม.5
สุขศึกษา ม.6

การงาน ม.4
การอ่านพิจารณาวรรณกรรม
การงาน ม.6
ม.4/2-4/4
ประวัติศาสตร์ไทย ม.5/2-4 ลักษณะบางประการของ
ภาษาไทย ม.5/2-5/4
ภาษาอังกฤษ 5 ม. 6/2-4

10.40-11.40
ภาษาไทย ม.4
ภาษาไทย ม.5
ภาษาไทย ม.6

13.00-14.00
อังกฤษพื้นฐาน 1 ม. 4/1,4/5
ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/2-4
อังกฤษพื้นฐาน 3 ม.5/1,5/5
ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/2-4
ภาษากับการเชื่อมโยง ม.6

10.10-11.10
สังคมศึกษา ม.4
สังคมศึกษา ม.5
สังคมศึกษา ม.6

10.40-11.40
ประวัติศาสตร์ไทย
ม.4/1,4/5
วิทย์พื้นฐาน ม.4/2-4
ศิลปศึกษา ม.5
ศิลปศึกษา ม.6

13.00-14.00

พักกลางวัน

วันจันทร์ ที่ 6
สิงหาคม 2561

08.30-10.30

13.00-14.00
คณิตศาสตร์ 1 ม.4/2-4/4
คณิตศาสตร์ 3 ม.5/2-5/4
คณิตศาสตร์ 5 ม.6/2-6/4
พุทธปรัชญา ม.5/5
อังกฤษเพิ่มเติม ม.6/5

14.10-15.10

14.10-15.10

อังกฤษเพิ่มเติม ม.4/2-4/4
อังกฤษเพิ่มเติม ม.5/2-5/4
อังกฤษเพิ่มเติม ม.6/2-6/4

13.00-14.00
พุทธปรัชญา ม.4/2-4
วิทย์พื้นฐาน ม.5/2-5/4
โลกดวงดาวอวกาศ ม.6/2-4
13.00-14.30
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4/1

