
 
 
 

ตารางสอบแก้ตัว ( หลักสูตรสามัญ )   
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 - 5 

ภาคเรียนที่ 2 / 2563 
 

วัน/เดือน/ ปี เวลา วิชา สถานที่ 

อังคารที่ 16  
มีนาคม 2564 

08.00 – 11.00  คณิตศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบีซีซี 150 ปี 

12.00 – 15.00 วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 3 อาคารบีซีซี 150 ปี 

พุธที่ 17 
มีนาคม 2564 

08.00 – 11.00 ภาษาต่างประเทศ ชั้น 7 อาคารบีซีซี 150 ปี 

12.00 – 15.00 สังคมศึกษาฯ ชั้น 8 อาคารบีซีซี 150 ปี 

พฤหัสบดีที่ 18  
มีนาคม 2564 

08.00 – 11.00 ภาษาไทย ชั้น 6 อาคารบีซีซี 150 ปี 

12.00 – 15.00  

การงานอาชีพ   ชั้น 5  อาคารบีซีซี 150 ปี 

ศิลปะ ชั้น 10 อาคารบีซีซี 150 ปี 

สุขศึกษาฯ โรงยิม 2 อาคารสิรินาถ 
 

หมายเหตุ   การสอบแก้ตวั 0 ร มผ เป็นการสอบแก้ตัวแบบออนไลน์  หากมีครูท่านใดต้องการนัดนักเรียน
เข้ามาโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ  ใหน้ักเรียนมาพบอาจารย์ตามสถานท่ีท่ีระบุไว้ในตารางสอบแก้ตัว 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรยีนที่มาด าเนินการสอบแก้ตัว 0 , ร , มผ. 
1. นักเรียนที่มาติดต่อขอสอบแก้ตัวต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น 
2. นักเรียนต้องมาสอบแก้ตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดในตารางสอบแก้ตัว  และต้องอยู่จนหมดเวลาสอบหรือจนกว่า

จะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ   หากมาสายเกินกว่า 15  นาทีจากเวลาเริ่มสอบ  นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวใน
รายวิชานั้น ๆ 

3.  นักเรียนต้องอ่านในช่องหมายเหตุของแต่ละวิชาอย่างละเอียดว่าครูผู้สอนให้นักเรียนน าอุปกรณ์การเรียนใดมาบ้าง 
4.  เวลาที่ก าหนดใช้ส าหรับนักเรียนที่ได้ผลการเรียนทั้ง 0 , ร , มผ.  ส าหรับนักเรียนที่ได้ผลการเรียน   “ร”  หากรับ

งานที่ครูประจ าวิชามอบหมายไปแล้ว  จะต้องน ามาส่งตามวันเวลาที่ครูประจ าวิชาก าหนดเท่านั้น  



 

. 

    BCC English Immersion Program 

 Final Exam Regrading Schedule for Grade 7 – Grade 11 

 Semester 2 / 2020 

 

 

 

 

Date Time Subject Venue 

 

 

Tuesday 16th 

March 2021 

08.00 – 10.30 Mathematics T. Andrew’s, 6th Floor, Sirinart 

 

10.30-12.00 Social Stidies T.Collen’s 6th Floor, Sirinart 

 

13.00 – 15.00 Science T. Nick’s, 10th Floor, Sirinart 

 

 

Wednesday 17th  

March 2021 

08.00 – 09.30 English T. Bryan’s, 7th  Floor, Sirinart 

 

09.30 – 11.00 Chinese 7th Floor, 150 Years Building 

 

12.00 – 15.00 Thai Social 

Studies 

8th Floor, 150 Years Building 

 

 

Thursday 18st 

March 2021 

08.00 – 11.00  Thai 6th Floor, 150 Years Building 

12.00 – 15.00 

 

Home Economy  5th Floor, 150 Years Building 

 

Art  10th Floor, 150 Years Building 

 

Health and 

Physical 

Education 

Gymnasium, 2nd Floor, Sirinart 



 
 
 
 

 
ข้อปฏิบัติส ำหรับนักเรียนที่มำด ำเนินกำรสอบแก้ตัว 0 , ร , มผ. 

 
1. นักเรียนท่ีมาติดต่อขอสอบแก้ตัวต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน

เท่านั้น 
2. นักเรียนต้องมาสอบแก้ตัวตามวันและเวลาท่ีก าหนดในตารางสอบแก้ตัว  และต้องอยู่จน

หมดเวลาสอบหรือจนกว่าจะด าเนินการสอบแก้ตัวเสร็จ   หากมาสายเกินกว่า 15  นาที
จากเวลาเริ่มสอบ  นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวในรายวิชานั้น ๆ 

3. นักเรียนต้องอ่านในช่องหมายเหตุของแต่ละวิชาอย่างละเอียดว่าครูผู้สอนให้นักเรียนน า
อุปกรณ์การเรียนใดมาบ้าง 

4. เวลาที่ก าหนดใช้ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนท้ัง 0 , ร , มผ.  ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผล
การเรียน   “ร”  หากรับงานท่ีครูประจ าวิชามอบหมายไปแล้ว  จะต้องน ามาส่งตามวัน
เวลาที่ครูประจ าวิชาก าหนดเท่านั้น  

 

 

 



รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

ว 30202 ฟิสิกส์ 2 เข้าไปในmicrosoft team ห้องซ่อมฟิสิกส์  เพ่ือสอบซ่อม เร่ืองสมดุลกลและโมเมนตัม

ว 30242 ชีววิทยา2 ท าไฟล์โปสเตอร์แผนภาพสรุปอาณาจักรท้ัง 5 อาณาจักร  โดย ท าสรุปแยกอาณาจักรละ 1 แผ่น

ขนาดโปสเตอร์ A3 ส่งผ่าน team  ใน assignment ท่ีครูส่ังในห้อง team   

ว 30222 เคมี 2 เข้าไปในmicrosoft team อ่านค าส่ังซ่อมของเคมี ในน้ัน 

ว 31121 เคมีพ้ืนฐาน เข้าไปในmicrosoft team อ่านค าส่ังซ่อมของเคมี ในน้ัน 

ว 31104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ให้ส่งค าถามและค าตอบเร่ืองปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียม โพลิเมอร์ โครงสร้างอะตอม และ ตารางธาตุ

ว 21110 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 ให้นักเรียนอ่านหนังสือหน่วยท่ี 1 - 4 ในหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 และในวันสอบแก้

ให้น าหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 มาด้วย  (เล่มส้ม) ปากกา กระดาษรายงาน 

อุปกรณ์การเรียน

ว 22110 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 ให้นักเรียนอ่านหนังสือหน่วยท่ี 1 - 4 ในหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 และในวันสอบแก้ 

ให้น าหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 มาด้วย (เล่มส้ม) ปากกา กระดาษรายงาน 

อุปกรณ์การเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ว 23110 ออกแบบและเทคโนโลยี 3 ให้นักเรียนอ่านหนังสือหน่วยท่ี 1 - 3 ในหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 และในวันสอบแก้ 

ให้น าหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 มาด้วย (เล่มม่วง) ปากกา กระดาษรายงาน

อุปกรณ์การเรียน

ว 31108 ออกแบบและเทคโนโลยี ให้นักเรียนอ่านหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 - 5 และในวันสอบแก้ 

ให้น าหนังสือออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 - 5 มาด้วย ปากกา กระดาษรายงาน

อุปกรณ์การเรียน

ว 21106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ห้อง 11 เลขท่ี 18 เลขประจ าตัว 39417 

ครูวนิดา: สมุดและหนังสือในassignment จ านวน 8 คร้ัง /ส่งศรลม/ส่งงานเมฆ/สอบซ่อมคร้ังท่ี 1/  

สอบซ่อมคร้ังท่ี 2/ สรุปคลิปปริมาณเมฆ/สรุปคลิปพายุ

ว 30261 วิทยาศาสตร์รักษ์โลก ท างานท่ีค้างให้ครบ และท าข้อสอบ 30 ข้อ

ว 22106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 อ.ณัธพล  

ใช้ข้อมูลในหนังสือวิทยาศาสตร์เล่ม 2 หน้า 137-138 ท า mapping   1 หน้า กระดาษ  

อ.จารุตา

ให้นักเรียนโหลดเอกสารประกอบการเรียนใน Microsoft team โฟล์เดอร์ วิทยาศาสตร์ (ครูจารุตา) 

ท าส่งเพ่ือซ่อมคะแนน

งานท่ี 1 แบบฝึกหัดการแยกสารเน้ือผสม

งานท่ี 2 กิจกรรมผลึกคริสตัล 

(นักเรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการเกิดผลึกของสารเคมี ท่ีนักเรียนสนใจ ข้ันตอนการทดลอง 
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และรูปผลึกของสาร ท าลงในกระดาษ A4)

งานท่ี 3 แบบบันทึกกิจกรรมการทดสอบองค์ประกอบท่ีอยู่ในสารสีแต่ละชนิด 

งานท่ี 4 เอกสารประกอบการเรียนหน้า 9-10

งานท่ี 5 แบบฝึกหัดหน้า 113-119 (เว้น116)

งานท่ี 6 เอกสารประกอบการเรียนหน้า 12

อ.นิยม 

ให้นักเรียนท าppt งานท่ีนักเรียนน าเสนองานรายงานคร้ังหลังสุด ตามกลุ่มท่ีตัวเองรายงานมาส่งให้

เป็น pdf

Page 3 of 13



รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

ค 31204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ให้นักเรียนท างาน assignment ท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง และส่งในวันเวลาท่ีก าหนดสอบซ่อม

ใน MS Teams

ค 32104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 ให้นักเรียนท างานท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง 

ค 31104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ให้นักเรียนท างานท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง 

ค20210 คณิตศาสตร์4 (ติด ร.) ให้นักเรียนท างานท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง มาส่งในวันและเวลาท่ีก าหนด

ค 21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ให้นักเรียนท างานท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง มาส่งในวันและเวลาท่ีก าหนด

ค 22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ให้นักเรียนท างานท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง มาส่งในวันและเวลาท่ีก าหนด

ค 31104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ให้นักเรียนท างานท้ังหมดท่ียังไม่ได้ส่ง โดยส่งในวันและเวลาท่ีก าหนดสอบซ่อม 

ใน MS Teams กับครูผู้สอนโดยตรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

จ 23206 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 6 ท าLinkข้อสอบ ส่งไปท่ีE-mail : natnicha.so@bcc1852.com 

และถ่ายข้อสอบทุกหน้าส่งใน Microsoft Teams Chat ครูผู้สอน

จ23206 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 6 ท าLinkข้อสอบ ส่งไปท่ีE-mail : natnicha.so@bcc1852.com

และถ่ายข้อสอบทุกหน้าส่งใน Microsoft Teams Chat ครูผู้สอน

จ 21204 ทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้น 4 1.）คัดค าศัพท์ภาษาจีนบทท่ี 5-8 ค าละ 10 คร้ัง และส่งใน Microsoft Teams Chat ครูผู้สอน    

2.）ท าใบงานเพ่ิมคะแนน （Download File และส่งใน Teams Chat ครูผู้สอน）

จ21204 ทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้น 4 1.）คัดค าศัพท์ภาษาจีนบทท่ี 5-8 ค าละ 10 คร้ัง และส่งใน Microsoft Teams Chat ครูผู้สอน   

2.）ท าใบงานเพ่ิมคะแนน （Download File และส่งใน Teams Chat ครูผู้สอน）

จ 21202 ทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 ท าใบงานบทท่ี 7,8 และใบงานเพ่ิมคะแนน （Download File และส่งใน Teams Chat ครูผู้สอน）

จ21202 ทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 ท าใบงานบทท่ี 7,8 และใบงานเพ่ิมคะแนน （Download File และส่งใน Teams Chat ครูผู้สอน）

จ 20294 สร้างเสริมประสบการณ์ภาษาจีน 5 ถ่ายวิดีโอท าอาหารเมนู มะเขือเทศผัดไข่ 

อ 20202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 ห้อง 11 เลขท่ี 28   เตรียมเคร่ืองเขียนมา  (นัดหมายนักเรียนมาสอบซ่อม โรงเรียนตามวันเวลา

และสถานท่ี ท่ีประกาศ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
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ห้อง 11 เลขท่ี 51   น าช้ินงาน My name มาส่ง 4 ช้ิน /เตรียมเคร่ืองเขียนมา 

(นัดหมายนักเรียนมาสอบซ่อม โรงเรียนตามวันเวลา และสถานท่ี ท่ีประกาศ)

อ 32104 ภาษาอังกฤษ 4 Download เอกสารประกอบการเรียนเร่ิอง Subject-Verb Agreement (Quiz) ท่ีอยู่ใน 

Microsoft Teams แบบฝึกหัดหน้า 7,9,10（ส่งงานในMicrosoft Teams Chat ครูจินดา）

อ 30228 เทคนิคการน าเสนอผลงาน Download เอกสารประกอบการเรียนเร่ิอง Describing jobs ท่ีอยู่ใน Microsoft Teams

ภาษาอังกฤษ 1 ท าแบบฝึกหัดหน้า 3-8  ส่งงานในMicrosoft Teams Chat ครูจินดา）

อ 32202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 DownloadและPrint งานท่ี 8, 9, 10, 11, 12 ท าแบบฝึกหัดท้ังหมด และแปลเน้ือหาทุกเร่ือง (8-12)

โดยเขียนด้วยลายมือของนักเรียนเองท้ังหมดลงกระดาษขนาด A4 Saveเป็นPDF 

หรือ นักเรียนDownloadไฟล์ท าในไอแพดหรือ แท๊บเลต เป็นPDF 

ส่ง E-mail : areewan.no@bcc1852.com ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2546

จ 31204 ภาษาจีน 2 ถ่ายวิดีโอบทสนทนาบทท่ี 11-15 ส่งเข้ากลุ่มไลน์

จ 30220 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 1.)เขียนค าศัพท์เร่ือง อวัยวะ การเดินทาง และสี ประเภทละ10 ค าศัพท์ วาดรูปหรือใช้รูปภาพประกอบ

พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

2.) แต่งประโยคแนะน าตัวเอง 10 ประโยค

3.)เขียนบันทึกเร่ือง 1 วันของฉัน 6 บรรทัด

***น างานข้อ 1-3 ส่งเข้ากลุ่มไลน์***
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จ 32206 ภาษาจีน 4 1.) คัดค าศัพท์บทท่ี 7 และ 8 ค าละ 5 คร้ัง

2.)คัดบทสนทนาพร้อมค าแปลภาษาไทย บทท่ี 7 และ 8

3.)ท าแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 7 และ 8 

***น างานข้อ 1-3 ส่งเข้ากลุ่มไลน์***

จ 30236 การฟังและการพูดภาษาจีน 4 1.)ท าตารางสอนของนักเรียนเป็นภาษาจีน

2.)แปลบทความ หน้า 122

3.)แนะน าภูมิอากาศของประเทศไทยและงานอดิเรกของฉัน เป็นภาษาจีน หัวข้อละ 10 ประโยค 

***น างานข้อ 1-3 ส่งเข้ากลุ่มไลน์***

จ 30222 ภาษาจีนธุรกิจเบ้ืองต้น 2 1.) สรุปเน้ือหาเร่ือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมท้ังคิดธุรกิจท่ีต้องการน าไปท า

 ***น างานส่งTeams Chat ครูผู้สอน***

2.) ถ่ายวิดีโอการใช้ Taobaoไม่ต่ ากว่า 5 นาที ***น างานส่งTeams Chat ครูผู้สอน***

3. )นักเรียนLive ขายของใน Facebook หรือ IG โดยมีคนดูไม่ต่ ากว่า 10 คน

จ 30237 ภาษาจีนธุรกิจเบืองต้น 3 1.)สรุปBitcoin

2.)สรุปการหายตัวไปของ แจ๊ค หม่า

3.)สรุปการเข้ามาตีตลาดของ Great Wall Motors

4.)อัดคลิปแนะน าตัวเองเป็นภาษาจีนอย่างน้อย 10 ประโยค

5.)แนะน าเว็บไซต์ท่ีสามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ 3 เว็บไซต์ 

เช่น Youtube Podcasts หรือ Clubhouse ก็ได้ พร้อมสรุปหัวข้อและเน้ือหาท่ีได้อย่างละ 1 ย่อหน้า

งานท้ังหมดส่งใน Microsoft Teams Chat ครูผู้สอน
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ญ 30207 วัฒนธรรมญ่ีปุ่น ท า PPT เก่ียวกับวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3 เร่ือง งานท้ังหมดส่งในMicrosoft Teams Chat ครูผู้สอน

ญ 30212 ความรู้ท่ัวไปประเทศญ่ีปุ่น 2 ติดต่อ Microsoft Teams Chat ครูผู้สอน

ญ 30220 ญ่ีปุ่นศึกษา 2 ตามงานใน Microsoft Teams และส่งให้เรียบร้อย
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

ท 22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 1. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 (ท 22102)

2. สรุปเน้ือหาในกระดาษรายงานเร่ืองบทเสภาสามัคคีเสวก

3. สรุปเน้ือหาในกระดาษรายงานเร่ือง ค าสมาส สนธิ

ท 31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1. ส านวนไทยและการส่ือสาร สร้างFile .jpg ตามค าสังใน

หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร หน้า 99

2.คลิปอ่านออกเสียงบทอาขยานจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ หน้า53

คลิปแนะน าหนังสือตามหัวข้อท่ีก าหนด

ท 30221 ภาษาไทยไอที 1. อัดคลิปแนะน า APP ท่ีน่าสนใจ

2. อัดคลิปน าเท่ียว 1 day trip 

ท 32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 1. เรียงความ หัวข้อ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2. คลิปพูดอธิบาย ความยาว 2 นาที เร่ืองท่ีเป็นสาระประโยชน์

ในชีวิตประจ าวันโดยมีส่ือประกอบการพูด 

3. สรุปเร่ืองประโยคในภาษาไทย

ท 30233 ทักษะการน าเสนอ 1.คลิปขายสินค้าออนไลน์

2.อธิบายภาพของดีประจ าจังหวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
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ท 23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 1. มาพบครูผู้สอน ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม 2564

2.น าหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ และเคร่ืองเขียน

3. ศึกษาเร่ือง พระบรมราโชวาท
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

ส 21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 ให้เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนและกระดาษรายงาน

ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 ให้เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนและกระดาษรายงาน

ส 30238 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนและกระดาษรายงาน

ส 21103 สังคมศึกษา 2 1.ใบงาน   2.สอบเก็บคร้ังท่ี 1    3.สอบเก็บคะแนน 2 

(พระพุทธศาสนา) 4.ท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนและท าแบบทดสอบ

ส 22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 1.บันทึกความดี  2.งานกลุ่ม

3.ท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนและท าแบบทดสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

ศ 22102 ศิลปะ 4 ส่งงานท่ีติดค้างทาง e-mail  chirapan.si@bcc1852.com

ศ 32204 ปฏิบัติดนตรี 4 ติดต่อ SCA

ศ 32206 ปฏิบัติรวมวง 3 ติดต่อ SCA

ศ 32208 โสตทักษะ 4 ติดต่อ SCA

ศ 32210 ทักษะคีย์บอร์ด 3 ติดต่อ SCA

ศ 32212 การเต้น 3 ติดต่อ SCA

ศ 32216 ธุรกิจบันเทิง ติดต่อ SCA

ศ 32215 จรรยาบรรณศิลปิน ติดต่อ SCA

ศ 33208 โครงงาน 2 ติดต่อ SCA

ศ 33210 กระบวนการผลิตฯ 2 ติดต่อ SCA

ศ 33212 สัมมนาวงการบันเทิง 2 ติดต่อ SCA

ศ 33216 การส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อ SCA

ศ 33220 ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ฯ 2 ติดต่อ SCA

ศ 33218 การขับร้องเพ่ือการส่ือสาร 6 ติดต่อ SCA

ศ 33223 ส่ือการแสดงละครเพลง ติดต่อ SCA

ศ 21102 ศิลปะ วาดภาพตัวการ์ตูนเต็มตัว 4 ด้าน ตกแต่งลงสีให้สมบูรณ์

ศ 30233 การแสดงข้ันพ้ืนฐาน ส่งงานท่ีติดค้างผ่านทางไลน์ (line id : imnutt13) หรือติดต่อ 094-614-6366

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
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ศ 31236 การแสดงส าหรับภาพยนตร์ ส่งงานท่ีติดค้างผ่านทางไลน์ (line id : imnutt13) หรือติดต่อ 094-614-6366

ศ 20295 การแสดงเชิงสร้างสรรค์ ส่งงานท่ีติดค้างผ่านทางไลน์ (line id : golfgaff) หรือติดต่อ 061-5641956

ศ 30229 การแสดงเชิงสร้างสรรค์ ส่งงานท่ีติดค้างผ่านทางไลน์ (line id : golfgaff) หรือติดต่อ 061-5641956

ศ32202 ศิลปะ ท างานค้างในคาบเรียนให้ครบ แล้วส่งทาง  Microsoft Team เท่าน้ัน

ศ 30208 เทคนิคสร้างภาพ 2 ท างานค้างในคาบเรียนให้ครบ แล้วส่งทาง  Microsoft Team เท่าน้ัน

ศ 31102 ศิลปะ 2 1.ลายกระจังตาอ้อย 2. ลายประจ ายาม 3. ท่ีทอยลูกเต๋า 4. Character Food

รหัสวิชา ช่ือวิชา ค าส่ัง/ภาระงานท่ีให้นักเรียนท าเพ่ือสอบแก้ตัว

พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.รายงานวิชาว่ายน้ า เร่ือง ประวัติและกฎกติกามารยาทในการแข่งขันว่ายน้ า

ใบงาน  อธิบายการว่ายน้ า ท่าฟรีสไตล์

ใบงาน  อธิบายการว่ายน้ า ท่ากรรเชียง

ใบงาน  อธิบายการว่ายน้ า ท่ากบ

ใบงาน  อธิบายการว่ายน้ า ท่าผีเสือ

2.ข้อสอบ  ปรนัย 20 ข้อ

3.ใบงาน  อธิบายวิธีและข้ันตอนการช่วยฟ้ืนคินชีพ (CPR)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
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