ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนเลยพิทยาคม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
วันศุกร ที่ 24 ธันวาคม 2564
ชั้น/เวลา

ม.4

ชั้น/เวลา

ม.5

ชั้น/เวลา

ม.6

08.30 - 09.30 น.
ค31102
(ม.4/1,3-14)
ค31104
(ม.4/2)
08.30 - 10.00 น.
ค32102
(ม.5/1,3-14)
ค32104
(ม.5/2)
08.30 - 09.30 น.
ค33102
(ม.6/1,3-14)

09.30-10.30 น.
ส31104
(ม.4/1-14)

10.30-11.10 น.
ศ31102
(ม.4/1-14)

10.00 - 11.00 น.
ส32103
(ม.5/1-14)

11.00 - 11.40 น.
ศ32102
(ม.5/1-14)

09.30 - 10.30 น.
ส30205
(ม.6/4-14)
จ33234 (ม.6/3)**
(09.30 - 10.10 น.)

10.30-11.00 น.
จ30226
(ม.6/5-14)

13.00 - 14.00 น.
ว31192
(ม.4/1,3,5,7,9,11,13)
ว31191
(ม.4/2,4,6,8,10,12,14)
13.00 - 14.30 น.
พัก
ว32224 (ม.5/1)
กลาง ว30224 (ม.5/2,7-14)
วัน จ32236 (ม.5/3)**
(13.00 - 13.40 น.)
13.00 - 14.00 น.
ว33245
(ม.6/1)
ว30245
(ม.6/7-14)

14.00 - 15.00 น.
ว31241
(ม.4/1)
ว30241
(ม.4/2,7-14)

หมายเหตุ เครื่องหมาย ** หมายถึง ใชเวลาในการสอบไมตรงกับหัวตาราง ใหดูเวลาที่บรรทัดดานลาง
วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564
ชั้น/เวลา

ม.4

ชั้น/เวลา

ม.5

ชั้น/เวลา

ม.6

08.30 - 09.30 น.
อ31102
(ม.4/1-14)

09.30 - 10.30 น.
ส31103
(ม.4/1-14)

08.30 - 09.30 น.
อ32102
(ม.5/1-14)

09.30 - 10.30 น.
ว32192
(ม.5/1,3,5,7,9,11,13)
ว32191
(ม.5/2,4,6,8,10,12,14)
09.30 - 10.30 น.
ท33102
(ม.6/1-14)

08.30 - 09.30 น.
ว33103
(ม.6/1-14)

10.30 - 12.00 น.
ค31202
(ม.4/1-2,5-14)

10.30 - 12.00 น.
พัก
ค32202
กลาง
(ม.5/1,2,5-14)
จ32230 (ม.5/3)** วัน
(10.30 - 11.10 น.)
10.30 - 11.30 น.
อ33209 (ม.6/1,2)
อ33203 (ม.6/5-14)
จ33236 (ม.6/3)**
(10.30 - 11.10 น.)

13.00 - 14.30 น.
ว31222
(ม.4/1)
ว30222
(ม.4/2,7-14)
13.00 - 14.00 น.
ว32243
(ม.5/1)
ว30243
(ม.5/2,7-14)
13.00 - 13.50 น.
พ33102
(ม.6/1-14)

13.50 - 14.50 น.
ส33102
(ม.6/4-6,8-10,13-14)

หมายเหตุ เครื่องหมาย ** หมายถึง ใชเวลาในการสอบไมตรงกับหัวตาราง ใหดูเวลาที่บรรทัดดานลาง
ลงชื่อ...........................................................
(นายสุวิทย สุทธิแพทย)
หัวหนาฝายบริหารวิชาการ

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนเลยพิทยาคม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564
ชั้น/เวลา

ม.4

ชั้น/เวลา

ม.5

ชั้น/เวลา

ม.6

08.30 - 09.30 น.
ท31102
(ม.4/1-14)

08.30 - 09.30 น.
ท32102
(ม.5/1-14)
08.30 - 09.30 น.
ว33102
(ม.6/1-14)

09.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
13.00 - 13.30 น.
อ31212 (ม.4/1,2)
ว31202
จ30222
อ31203 (ม.4/4-14)
(ม.4/1)
(ม.4/5-14)
จ31225 (ม.4/3)**
ว30202
(09.30 - 10.10 น.)
(ม.4/2,7-14)
พัก
09.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
13.00 - 13.30 น.
กลาง
อ32214 (ม.5/1,2)
ว32204 (ม.5/1)
จ30224 (ม.5/5-14)
วัน
อ32203 (ม.5/3-14) ว30204 (ม.5/2,7-14)
ว30225 (ม.5/2)**
(13.00 - 14.30 น.)
09.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
13.00 - 14.00 น.
อ33102
ค33202
ว33191
(ม.6/1-14)
(ม.6/1,5-14)
(ม.6/2,4,6,8,10,12,14)

หมายเหตุ เครื่องหมาย ** หมายถึง ใชเวลาในการสอบไมตรงกับหัวตาราง ใหดูเวลาที่บรรทัดดานลาง
ลงชื่อ...........................................................
(นายสุวิทย สุทธิแพทย)
หัวหนาฝายบริหารวิชาการ

