วัน-เดือน-ปี
10 มีนาคม 2563

11 มีนาคม 2563

12 มีนาคม 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2562 ระดับชั�น ม.1/1-4
กําหนดสอบ 10 - 12 มีนาคม 2563
ม.1/1 - 4
ห้ องสอบ
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรี ยนประจํา
08.30 - 09.30 น. ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
09.40 -10.40 น. ส21202 หน้าที�พลเมือง 2
ห้องเรี ยนประจํา
10.50 -11.50 น. ส20212 รักษ์เชียงใหม่ 2
ห้องเรี ยนประจํา
14.10 -15.10 น. พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ห้องเรี ยนประจํา
08.30 - 09.30 น. ท21102 ภาษาไทย 2
ห้องเรี ยนประจํา
09.40 -10.40 น. ส21103 ประวัติศาสตร์ 2
ห้องเรี ยนประจํา
10.50 -11.50 น. ศ21102 ศิลปศึกษา 2
ห้องเรี ยนประจํา
13.00 -14.00 น. อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
ห้องเรี ยนประจํา
08.30 - 09.30 น. ค21102 คณิ ตศาสตร์ 2
ห้องเรี ยนประจํา
09.40 -10.40 น. ส21102 สังคมศึกษา 2
ห้องเรี ยนประจํา
10.50 -11.50 น. ว21182 วิทยาการคํานวณ 1
ห้องเรี ยนประจํา
13.00 -14.00 น. จ21201 ภาษาอังกฤษเพือ� การสื�อสาร 2 ห้อง ม.1/1
ห้อง ม.1/1
13.00 -14.00 น. อ21203 ภาษาจีน กับชีวติ ประจําวัน 2
13.00 -14.00 น. ง20236 เขียนแบบ
ห้อง ม.1/2
13.00 -14.00 น. ง20271 การค้าขาย
ห้อง ม.1/3
ห้อง ม.1/4
13.00 -14.00 น. ศ21201 นาฏศิลป์ 2

หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี�สอบนอกตาราง รหัสวิชา รายวิชา
ค21202 คณิ ตศาสตร์เพิม� เติม 2
ศ21202 โยธวาทิต 2
ศ21206 ดนตรี พ�นื บ้าน 2
ศ20208 ช่างเขียนลายเส้น 2
ท21203 ห้องสมุดเพือ� การเรี ยนรู ้
ท21205 เสริ มทักษะภาษาไทย
ง20261 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 2

ครู ผสู ้ อน
ครู ศศิมาภรณ์
ครู รุ่งสุริยา
ครู ธนพล
ครู ธนากร
ครู วาสนา
ครู ชนัญชิดา
ครู ศุราภรณ์

ครู ผสู ้ อน
ครู พมิ พ์ไพรสณฑ์
ครู บรรจบ
ครู จิรัชญา
ครู ชนาธิป
ครู อรุ ณ
ครู บรรจบ
ครู รุ่งสุริยา
ครู สุมาลี
ครู ศศิมาภรณ์
ครู บรรจบ
ครู คงศักดิ�
ครู อรัญญาณี
ครู อติคุณ
ครู คงศักดิ�
ครู อรุ ณ
ครู กรวิภา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2562 ระดับชั�น ม.2/1-4
กําหนดสอบ 10 - 12 มีนาคม 2563
ครู ผสู ้ อน
ม.2/1 - 4
ห้ องสอบ
วัน-เดือน-ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรี ยนประจํา ครู วราลักษณ์
10 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
09.40 -10.40 น. ส22204 หน้าที�พลเมือง 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู ศิริกาญจน์
10.50 -11.50 น. อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู อรัญญาณี
13.00 -14.00 น. พ22102 สุขศึกษา 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู อุทยั
14.10 -15.10 น. ส20214 รักษ์เชียงใหม่ 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู จิรัชญา
11 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ท22102 ภาษาไทย 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู วาสนา
09.40 -10.40 น. ส22103 ประวัติศาสตร์ 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู ศิริกาญจน์
10.50 -11.50 น. ศ22102 ศิลปศึกษา 4 (ทัศนศิลป์ )
ห้องเรี ยนประจํา ครู ธนากร
13.00 -14.00 น. ค22202 คณิ ตศาสตร์เพิม� เติม 4
ห้อง ม.2/1
ครู ศศิมาภรณ์
13.00 -14.00 น. ศ22204 นาฏศิลป์ 4
ห้อง ม.2/2
ครู กรวิภา
ครู สุมาลี
13.00 -14.00 น. อ22204 ภาษาอังกฤษเพือ� การสื�อสาร 4 ห้อง ม.2/3
13.00 -14.00 น. ง20226 อาหารไทย 4
ห้อง ม.2/4
ครู บวั นริ นทร์
12 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ค22102 คณิ ตศาสตร์ 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู ธีร์ธวัช
09.40 -10.40 น. ส22102 สังคมศึกษา 4
ห้องเรี ยนประจํา ครู ศิริกาญจน์
10.50 -11.50 น. ว22184 วิทยาการคํานวณ
ห้องเรี ยนประจํา ครู ณัฐวรรธน์
13.00 -14.00 น. จ20204 ภาษาจีน กับชีวติ ประจําวัน 4 ห้อง ม.2/1
ครู อติคุณ
13.00 -14.00 น. ง20266 การเลี�ยงไก่
ห้อง ม.2/2
ครู วาสนา
13.00 -14.00 น. ท21206 เสริ มทักษะภาษาไทย 4
ห้อง ม.2/3
ครู อรุ ณ
13.00 -14.00 น. ว22201 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 4
ห้อง ม.2/4
ครู วราลักษณ์
หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี�สอบนอกตาราง

รหัสวิชา รายวิชา
ว20262 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 4
ศ22208 ช่างเขียนลายเส้น 4
ศ22202 โยธวาทิต 4
ศ22206 ดนตรี พ�นื บ้านฯ 4

ครู ผสู ้ อน
ครู ศุราภรณ์
ครู ธนากร
ครู รุ่งสุริยา
ครู ธนพล

ตารางสอบปลายภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2562 ระดับชั�น ม.3/1-4
กําหนดสอบ 2 - 4 มีนาคม 2563
ม.3/1 - 4
ครู ผสู ้ อน
ห้ องสอบ
วัน-เดือน-ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
ห้องเรี ยนประจํา ครู พมิ พ์ไพรสณฑ์/ครู พลากร
2 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
09.40 -10.40 น. ส23204 หน้าที�พลเมือง 6
ห้องเรี ยนประจํา ครู ธราพงษ์
10.50 -11.50 น. อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
ห้องเรี ยนประจํา ครู คนึงนิจ
13.00 -14.00 น. ศ23204 นาฏศิลป์ 6
ห้อง ม.3/2
ครู กรวิภา
13.00 -14.00 น. ว23202 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 6
ห้อง ม.3/3
ครู พลากร
ครู อติคุณ
13.00 -14.00 น. จ23204 ภาษาจีนกับชีวติ ประจําวัน 6
ห้อง ม.3/4
ห้องเรี ยนประจํา ครู ชนัญธิดา
3 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ท23102 ภาษาไทย 6
09.40 -10.40 น. ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
ห้องเรี ยนประจํา ครู ธราพงษ์
10.50 -11.50 น. ศ23102 ศิลปศึกษา 6
ห้องเรี ยนประจํา ครู กรวิภา
13.00 -14.00 น. พ23102 สุขศึกษา 6
ห้องเรี ยนประจํา ครู เกียรติชยั
ครู ศุราภรณ์
ห้อง ม.3/1
14.10 -15.10 น. ท20202 ภาษาล้านนา 2
4 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ค23102
09.40 -10.40 น. ส23102
10.50 -11.50 น. ง23102
13.00 -14.00 น. ส23204
14.10 -15.10 น. ง20264
14.10 -15.10 น. ง20229

คณิ ตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รักษ์เชียงใหม่ 6
การทําแผนธุระกิจเบื�องต้น
อาหารและขนม 6
14.10 -15.10 น. อ23204 ภาษาอังกฤษ เพือ� การสื�อสาร 6
14.10 -15.10 น. ค20202 คณิ ตศาสตร์เพิม� เติม 6

ห้องเรี ยนประจํา ครู พชั ริ นทร์
ห้องเรี ยนประจํา ครู ธราพงษ์
ห้องเรี ยนประจํา ครู วษิ า
ห้องเรี ยนประจํา ครู จิรัชญา
ครู รติพนั ธ์
ห้อง ม.3/1
ครู บวั นริ นทร์
ห้อง ม.3/2
ครู สุมาลี
ห้อง ม.3/3
ครู ศศิมาภรณ์
ห้อง ม.3/4

หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี� สอบนอกตาราง

ศ23206
ศ23202
ศ23208
ท21209

ดนตรี พ�นื บ้านฯ 6
โยธวาทิต 6
ช่างฉลุลาย 2
เสริ มทักษะภาษาไทย 6

ครู ธนพล
ครู รุ่งสุริยา
ครู ธนากร
ครู วาสนา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2562 ระดับชั�น ม.4
กําหนดสอบ 10 - 12 มีนาคม 2563
เวลา
วัน-เดือน-ปี

ม.4/1-2
ม.4/3
แผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั�งเศส
รายวิชา
รายวิชา

10 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ท 31102 ภาษาไทย 2

ม.4/4
แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
รายวิชา

ม.4/5
แผนภาษาไทย-สังคม
รายวิชา

ม.4/6
แผนดนตรีฯ-กีฬา
รายวิชา

แผนทวิศึกษา
รายวิชา

ท 31102 ภาษาไทย 2

ท 31102 ภาษาไทย 2

ท 31102 ภาษาไทย 2

ท 31102 ภาษาไทย 2

ท 31102 ภาษาไทย 2

09.40 -10.40 น. ส30202 หน้าที�พลเมือง 2

ส30202 หน้าที�พลเมือง 2

ส30202 หน้าที�พลเมือง 2

ส30202 หน้าที�พลเมือง 2

ส30202 หน้าที�พลเมือง 2

ส30202 หน้าที�พลเมือง 2

10.50 -11.50 น. ง31102 การงานอาชีพฯ 2

ง31102 การงานอาชีพฯ 2

ง31102 การงานอาชีพฯ 2

ง31102 การงานอาชีพฯ 2

ง31102 การงานอาชีพฯ 2

ง31102 การงานอาชีพฯ 2

13.00 -14.00 น.

ฝ31202 ภาษาฝรั�งเศส 2

จ31202 ภาษาจีน 2

ส31204 กฎหมาย 2

ฟุตบอล 2 + วอลเลย์บอล 2

อาหารเพื�อสุ ขภาพ

13.00 -14.30 น. ค 31202 คณิ ตศาสตร์เพิ�มเติม 2
14.10 -15.10 น.

ท31202 การอ่านในชีวิตฯ

11 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ค31102 คณิตศาสตร์ 2

ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2

ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2

ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2

ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2

ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2

09.40 -10.40 น. ศ 31102 ศิลปะ 2

ศ 31102 ศิลปะ 2

ศ 31102 ศิลปะ 2

ศ 31102 ศิลปะ 2

ศ 31102 ศิลปะ 2

ศ 31102 ศิลปะ 2

10.50 -11.50 น. อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

13.00 -14.00 น. พ31102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 2

พ31102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 2

พ31102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 2

พ31102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 2 พ31102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 2 พ31102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 2

14.10 -15.10 น.

อ31202

อ31202

ท31204 การเขียนในชีวิตฯ 2

ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร 2

ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร 2

14.10 -15.40 น. ว31242 ชีววิทยา 2

12 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ง30231 คอมพิวเตอร์พ�ืนฐาน 2 ง30231 คอมพิวเตอร์พ�นื ฐาน 2 ง30231 คอมพิวเตอร์พ�นื ฐาน 2 ง30231 คอมพิวเตอร์พ�ืนฐาน ง30231 คอมพิวเตอร์พ�ืนฐาน ง30231 คอมพิวเตอร์พ�ืนฐาน 2
09.40 -10.40 น. ว 31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ว 31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ว 31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ว 31102 วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1 ว 31102 วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1 ว 31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
10.50 -11.50 น. ส31102 สังคมศึกษา 2

ส31102 สังคมศึกษา 2

13.00 -14.00 น.

ส31102 สังคมศึกษา 2

ส31102 สังคมศึกษา 2

จ31204 ภาษาจี นเพื�อการสื� อสาร 2 ส31206 เศรษฐศาสตร์ 2

ง30212 การเขียนโปรแกรม 2

13.00 -14.30 น. ว31222 เคมี 2
หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี� สอบนอกตาราง ศ31208 ดนตรี ไทย 2
ง30233 เส้นทางกาแฟ

ศ31204 ดนตรี พ�ืนบ้านล้านนา 2 ง30225 ขนมจีบ ซาลาเปา
ง30254

การจีบผ้า

ง30242 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ศ30202 กีตาร์ 2

ส31102 สังคมศึกษา 2
พ31208 กรี ฑา 2

ส31102 สังคมศึกษา 2

ตารางสอบปลายภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2562 ระดับชั�น ม.5
กําหนดสอบ 10 - 12 มีนาคม 2563
ม.5/1
วัน-เดือน-ปี

เวลา

10 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ท32102

ม.5/2-3

ม.5/4

รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

ม.5/5
(แผนไทย-สั งคม)
รายวิชา
ท32102 ภาษาไทย 4

(แผนดนตรี)
รายวิชา
ท32102 ภาษาไทย 4

ม.5/6

(แผนกีฬา)
รายวิชา

ท32102 ภาษาไทย 4

ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
09.40 -10.40 น. ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
10.50 -11.50 น. ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี
ฝ 32202 ภาษาฝรั�งเศส 4
จ32102 ภาษาจีน 4
13.00 -14.00 น.
ส32204 กฎหมาย 4
พ32208 กรี ฑา 4
13.00 -14.30 น. ว30224 เคมี 4
14.10 -15.10 น.
ท32206 ภาษาแต่งคําประพันธ์

11 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ค32102

คณิตศาสตร์ 4

09.40 -10.40 น. ศ32102 ศิลปะ 4
10.50 -11.50 น. อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
13.00 -14.00 น. พ 32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4
14.10 -15.10 น.
14.10 -15.40 น. ว32204 ฟิ สิกส์ 4
15.20 -16.20 น.

12 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ง32274

ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

พ 32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ 32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ 32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ 32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ 32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

จ32203 ภาษาจีนเพือ� การสื� อสาร 3

พ32202 ฟุตบอล 4

ท32205 การเขียนเชิงฯ 2
ง32281 การออกแบภาพสามมิติ

การจัดการฐานข้อมูล ง32274 การจัดการฐานข้อมูล

ง32274 การจัดการฐานข้อมูล

ง32274 การจัดการฐานข้อมูล ง32274 การจัดการฐานข้อมูล ง32274 การจัดการฐานข้อมูล

09.40 -10.40 น. ว32102 โลกดาราศาสตร์ฯ

ว32102 โลกดาราศาสตร์ฯ

ว32102 โลกดาราศาสตร์ฯ

ว32102 โลกดาราศาสตร์ฯ

ว32102 โลกดาราศาสตร์ฯ

ว32102 โลกดาราศาสตร์ฯ

10.50 -11.50 น. ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

13.00 -14.00 น.

ส32202 อาเซียนศึกษา 4

ส32202 อาเซียนศึกษา 4

ส32202 อาเซียนศึกษา 4

ส32202 อาเซียนศึกษา 4

ส32202 อาเซียนศึกษา 4

13.00 -14.30 น. ว30244 ชีววิทยา 4
14.10 -15.10 น.

พ32204 วอลเลย์บอล 4
อ32202 ภาษาอังกฤษเพือ� อาชีพ 2 อ32202 ภาษาอังกฤษเพือ� อาชีพ 2 ส32206 เศรษฐศาสตร์ 4

14.40 -16.10 น. ค 32202 คณิตศาสตร์เพิม� เติม 4
หมายเหตุ: วิชาดังกล่าวสอบในคาบเรี ยนหรื อตามที�ครู ผูส้ อนนัดหมาย
ศ32204 ดนตรี พ�นื บ้านฯ 4

ศ32208 ดนตรี ไทย 4

ม.6/1-2

แผนวิทย์-คณิต

เวลา
รายวิชา
วัน-เดือน-ปี
2 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ภาษาไทย 6

ตารางสอบปลายภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2562 ระดับชั�น ม.6
กําหนดสอบ 2 - 4 มีนาคม 2563
ม.6/3
ม.6/4

แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั�งเศส

รายวิชา

แผนภาษาอังกฤษ-จีน

รายวิชา

แผนไทย-สังคม

รายวิชา

ภาษาไทย 6
ภาษาไทย 6
ภาษาไทย 6
10.00 - 11.00 น. การงานอาชีพฯ 6
การงานอาชีพฯ 6
การงานอาชีพฯ 6
การงานอาชีพฯ 6
11.10- 12.10 น. การผลิตสื� ออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื� ออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื� ออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื� ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษเพื�อการท่องเที�ยว2 ภาษาอังกฤษเพื�อการท่องเที�ยว2 การสร้างวีดิทศั น์
13.00 - 14.00 น. ฟิ สิ กส์ 6
14.10 -15.40 น. ชีววิทยา 6
ภาษาอังกฤษ 6
ภาษาอังกฤษ 6
ภาษาอังกฤษ 6
3 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. ภาษาอังกฤษ 6
ศิลปศึกษา 6
ศิลปศึกษา 6
ศิลปศึกษา 6
09.40- 10.40 น. ศิลปศึกษา 6
10.50 - 11.50 น. ประวัติศาสตร์ 2
ประวัติศาสตร์ 2
ประวัติศาสตร์ 2
ประวัติศาสตร์ 2
13.00 - 14.00 น. พลศึกษา/สุ ขศึกษา6
พลศึกษา/สุ ขศึกษา6
พลศึกษา/สุ ขศึกษา6
พลศึกษา/สุ ขศึกษา6
กฎหมาย 6
14.10 -15.10 น. คณิตศาสตร์เพิ�มเติม 6
ภาษาจีน 6

4 มีนาคม 2563 08.30 - 09.30 น. คณิตศาสตร์ 6

09.40- 10.40 น. สังคมศึกษา 6
10.50 - 11.50 น. รักษ์เชียงใหม่ 2
13.00 -14.00 น. เคมี 6

ม.6/5

แผนกีฬา

รายวิชา

รายวิชา

ภาษาไทย 6
ภาษาไทย 6
การงานอาชีพฯ 6
การงานอาชีพฯ 6
การผลิตสื� ออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื� ออิเล็กทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ 6
ศิลปศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 2
พลศึกษา/สุ ขศึกษา6

ภาษาอังกฤษ 6
ศิลปศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 2
พลศึกษา/สุ ขศึกษา6
คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
รักษ์เชียงใหม่ 2

คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
รักษ์เชียงใหม่ 2
ฝรั�งเศส 6

คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
รักษ์เชียงใหม่ 2
ภาษาจีนเพื�อการสื� อสาร 6

คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
รักษ์เชียงใหม่ 2
เศรษฐศาสตร์ 6

คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
รักษ์เชียงใหม่ 2

ฟุตบอล 6

วอลเลย์บอล 6

วรรณกรรมท้องถิ�น 2

การสื� อสารเชิงสร้างสรรค์ 2

หมายเหตุ: วิชาดังกล่าวสอบในคาบเรี ยนหรื อตามที�ครู ผูส้ อนนัดหมาย

แบตมินตัน 6

แผนดนตรี

