


 กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

            หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

(รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ)

     1.1 ระดับประถมศึกษา
วัน  /  เวลา 08.30–10.00 น.             10.10–11.40 น. 11.50–12.30 น. 12.40–13.20 น. 13.30–14.10 น. 14.20–15.00 น. 15.10–15.50 น. 16.00-16.40 น.

การเงินเพื่อชีวิต 1

วันเสารที่ คณิตศาสตร (สค12021) สังคมศึกษา สุขศึกษา ศาสนา และ การพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ

21 (พค11001) วัสดุศาสตร 1 (สค11001) พลศึกษา หนาที่พลเมือง ชุมชน สังคม ใหมีอยูมีกิน

กันยายน (พว12011) (ทช11002) (สค11002) (สค11003) (อช11003)

2562 ลูกเสือ กศน.

(สค12025)

10.10-10.50 น. 11.00-11.40 น.

การใชพลังงานไฟฟา

วันอาทิตยที่ ในชีวิตประจําวัน 1

22 ทักษะการเรียนรู วิทยาศาสตร ภาษาไทย  (พว12010) ชองทาง  เศรษฐกิจ ศิลปศึกษา ภาษาอังกฤษ

กันยายน (ทร11001) (พว11001) (พท11001) การเรียนรู การเขาสูอาชีพ พอเพียง (ทช11003) พื้นฐาน

2562 สูภัยธรรมชาติ 1 (อช11001) (ทช11001) (พต11001)

(สค12022)

ประวัติศาสตรชาติไทย

 (สค12024)

(อช11002)

ทักษะการประกอบอาชีพ



             กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

       หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

           (รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ)

   1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วัน  /  เวลา 08.30–10.00 น. 10.10-11.40 น. 11.50–12.30 น. 12.40–13.20 น. 13.30–15.00 น. 15.10–15.50 น. 16.00–16.40 น. 16.50-17.30 น.

วัสดุศาสตร 2

วันเสารที่ คณิตศาสตร ทักษะ (พว22003) สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ ชองทาง สังคมศึกษา เศรษฐกิจ

21 (พค21001) การพัฒนาอาชีพ การเงินเพื่อชีวิต 2 พลศึกษา ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาอาชีพ (สค21001) พอเพียง

กันยายน (อช21002) (สค22016) (ทช21002) (พต21001) (อช21001) (ทช21001)

2562 ลูกเสือ กศน.

(สค22021)

การเรียนรู

วันอาทิตยที่ วิทยาศาสตร ภาษาไทย สูภัยธรรมชาติ 2 พัฒนาอาชีพ ทักษะการเรียนรู ศาสนา และ การพัฒนาตนเอง ศิลปศึกษา

22 (พว21001) (พท21001) (สค22019) ใหมีความเขมแข็ง (ทร21001) หนาที่พลเมือง ชุมชน สังคม (ทช21003)

กันยายน การใชพลังงานไฟฟา (อช21003) (สค21002) (สค21003)

2562 ในชีวิตประจําวัน 2

(พว22002)

ประวัติศาสตรชาติไทย

(สค22020)



             กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

       หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

         (รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ)

   1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน  / เวลา 08.30–10.00 น. 10.10-11.40 น. 11.50–12.30 น. 12.40–13.20 น. 13.30–14.10 น. 14.20–15.50 น. 16.00-16.40 น. 16.50-17.30 น.

การเรียนรู

วันเสารที่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร การพัฒนาตนเอง ชองทาง สูภัยธรรมชาติ 3 ทักษะการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ

21 (พท31001) (พว31001) ชุมชน สังคม การขยายอาชีพ (สค32032) (ทร31001) (ทช31001) ใหมีความม่ันคง

กันยายน (สค31003) (อช31001) การใชพลังงานไฟฟา (อช31003)

2562
การใชพลังงานไฟฟา
ในชีวิตประจําวัน 3

(พว32023)

ลูกเสือ กศน.

(สค32035)  

วัสดุศาสตร 3

วันอาทิตยที่ คณิตศาสตร ทักษะ สุขศึกษา สังคมศึกษา (พว32024) ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ศาสนา และ

22 (พค31001) การขยายอาชีพ พลศึกษา (สค31001) การเงินเพื่อชีวิต 3 เพื่อชีวิตและสังคม (ทช31003) หนาที่พลเมือง

กันยายน (อช31002) (ทช31002) (สค32029) (พต31001) (สค31002)

2562 ประวัติศาสตรชาติไทย

(สค32034)

1.4 กรณีสอบซอม   ใหสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการ แตตองมีกระบวนการและดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด โดยดําเนินการซอมใหแลวเสร็จ

  กอนเปดภาคเรียนใหม ไมนอยกวา 1 สัปดาห รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.03/97 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552


