ที่ ปส ๐๒๐๗/๑๘๔

สํานักงานกลุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๗
วัดศรีนวล อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๗ ทุกโรง

สิ่งทีส่ งมาดวย - ประกาศกลุม โรงเรียนฯ

จํานวน ๒ ฉบับ

ตามที่ สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗ ไดแจง
กําหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกระดับชั้น ระหวางวันที่ ๓-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ความละเอียดแจงแลวนั้น
สํานักงานกลุมที่ ๗ จึงแจงใหทกุ โรงเรียนในสังกัดกลุมที่ ๗ ไดดําเนินการจัดสอบวัดผลปลาย
ภาคที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามประกาศกลุมโรงเรียน อยางเครงครัด เพื่อใหพัฒนารูปแบบเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และสะดวกกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบสงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

เรียนมาดวยความนับถือ
(พระครูสริ ิธรรมนิเทศก)
ประธานกลุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗

สํานักงานกลุมที่ ๗
โทร. ๐-๔๓๒๒-๘๕๘๘, ๐๘-๑๐๕๒-๘๔๘๖, ๐๘๑-๐๕๒๘๔๘๖
โทรสาร. ๐–๔๓๒๒-๕๔๗๐, www.debseven.org, E-mail : debseven@hotmail.co.th

ประกาศกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
เรื่อง กําหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
วัน/เดือน/ป

เวลา

จํานวน/นาที

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

วันจันทรที่
๓ ตุลาคม
๒๕๕๙

ขอสอบ

คะแนน

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๔๐
๒๐
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร (พฐ)
๔๐
๒๐
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น
๕๐ นาที
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร
๔๐
๒๐
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ส๒๑๑๐๑ พุทธประวัติและศาสนพิธี ส๒๒๑๐๑ พุทธประวัติและศาสนพิธี ส๒๓๑๐๑ พุทธประวัติและธรรมวินัย
๔๐
๒๐
วันอังคารที่
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๔๐
๒๐
๔ ตุลาคม
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
๔๐
๒๐
๒๕๕๙
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
ส๒๑๒๐๑ กระทูธรรม
ส๒๒๒๐๑ กระทูธรรม
ส๒๓๒๐๑ กระทูธรรม
๔๐
๒๐
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ
๔๐
๒๐
วันพุธที่
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๐
๒๐
๕ ตุลาคม
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
ส๒๑๑๐๒ ธรรมวินัย
ส๒๒๑๐๒ ธรรมวินัย
ส๒๓๑๐๒ ศาสนปฏิบัติ
๔๐
๒๐
๒๕๕๙
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
ส๒๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง
ส๒๒๒๐๒ หนาที่พลเมือง
๔๐
๒๐
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๔๐
๒๐
วันพฤหัสบดีที่
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษาฯ
ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษาฯ
ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษาฯ
๔๐
๒๐
๖ ตุลาคม
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
บ๒๑๒๐๑ ภาษาบาลี
บ๒๒๒๐๑ ภาษาบาลี
บ๒๓๒๐๑ ภาษาบาลี
๔๐
๒๐
๒๕๕๙
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร (พต)
๔๐
๒๐
ขอปฏิบัติในการสอบ ๑. รหัสรายวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเปดสอน สามารถปรับเปลี่ยนได ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. จํานวนขอสอบ เวลา และคะแนน
ปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน ๓. โรงเรียนออกขอสอบเองทุกระดับชั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

(พระครูสิริธรรมนิเทศก)
ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗

ประกาศกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
เรื่อง กําหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
วัน/เดือน/ป

เวลา

จํานวน/นาที

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

ขอสอบ

คะแนน

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร (พฐ)
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร (พฐ)
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร (พฐ)
๔๐
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
ส๓๑๑๐๑ พุทธประวัตแิ ละศาสนพิธี
ส๓๒๑๐๑ พุทธประวัตแิ ละศาสนพิธี
ส๓๓๑๐๑ พุทธประวัติและธรรมวินัย
๔๐
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ
๔๐
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
ส๓๑๒๐๑ กระทูธรรม
ส๓๒๒๐๑ กระทูธรรม
ส๓๓๒๐๑ กระทูธรรม
๔๐
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ว๓๐๒๐๑ ฟสิกส
ว๓๐๒๐๓ ฟสิกส
ว๓๐๒๐๕ ฟสิกส
๔๐
วันอังคารที่
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
ส๓๑๑๐๒ ธรรมวินัย
ส๓๒๑๐๒ ธรรมวินัย
ส๓๓๑๐๒ ศาสนปฏิบัติ
๔๐
๔ ตุลาคม
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
บ๓๑๒๐๑ ภาษาบาลี
บ๓๒๒๐๑ ภาษาบาลี
บ๓๓๒๐๑ ภาษาบาลี
๔๐
๒๕๕๙
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ
๔๐
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ว๓๐๒๒๑ เคมี
ว๓๐๒๒๓ เคมี
ว๓๐๒๒๕ เคมี
๔๐
วันพุธที่
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ (พต)
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษ (พต)
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ (พต)
๔๐
๕ ตุลาคม
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร (พต)
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร (พต)
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร (พต)
๔๐
๒๕๕๙
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร (พฐ)
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร (พฐ)
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
๔๐
๑๖.๓๐-๑๗.๒๐ น.
๕๐ นาที
ส๓๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง
ส๓๒๒๐๒ หนาที่พลเมือง
๔๐
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.
๕๐ นาที
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
๔๐
วันพฤหัสบดีที่
๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น.
๕๐ นาที
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา
๔๐
๖ ตุลาคม
๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.
๕๐ นาที
ว๓๐๒๖๑ โลกและอวกาศ
ว๓๐๒๖๓ โลกและอวกาศ
ว๓๐๒๖๕ โลกและอวกาศ
๔๐
๒๕๕๙
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
๕๐ นาที
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ (พฐ)
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ (พฐ)
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ (พฐ)
๔๐
๑๖.๓๐-๑๗.๒๐ น.
๕๐ นาที
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร
๔๐
ขอปฏิบัติในการสอบ ๑. รหัสรายวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเปดสอน สามารถปรับเปลี่ยนได ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. จํานวนขอสอบ เวลา และคะแนน
ปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน ๓. โรงเรียนออกขอสอบเองทุกระดับชั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันจันทรที่
๓ ตุลาคม
๒๕๕๙

(พระครูสิริธรรมนิเทศก)
ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

