
ตารางสอบกลางภาค 1/2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ครูผู้สอน 

พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูจีรารัตน์ 
09:40-10:10 น. 30 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูสุวลักษณ์ 
10:20-10:50 น. 30 อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูอรญา 
11:00-12:00 น. 60 ศ21101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณี 
14:10-14:40 น. 30 ว21201 คอมพิวเตอร์ ครูกัญญาภัค 
14:50-15:20 น. 30 ส21102 ประวัติศาสตร์ ครูรัญธญา 

     
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูวิชุดา 
09:40-10:10 น. 30 ส21105 ภูมิศาสตร์ ครูธนาภรณ์ 
10:20-10:50 น. 30 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ ครูเสาวลักษณ์ 
11.00-11.30 น. 30 ว21103 วิทยาการค านวณ (ม.1/1-1/3) ครูอรรถพงษ,์ครูกัญญาภัค 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-13:30 น. 30 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพวรรณ 
13:40-14:10 น. 30 ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 ครูสันติ 
14:20-14:50 น. 30 ง20241 การปลูกดอกไม้ประดับ ครูสุวลักษณ์ 
15:00-15:30 น. 30 พ21101 สุขศึกษา ครูกฤษณพงศ์ 

 
 

 ห้องสอบ ม.1/1   ห้องประชุมอุ่นใจ  อาคาร เสมา 100 ปี 
   ม.1/2   ห้อง   123   อาคาร เสมา 100 ปี 
   ม.1/3  ห้อง   124   อาคาร เสมา 100 ปี 
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ตารางสอบกลางภาค 1/2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2   
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา หมายเหตุ 

พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูอนุวัฒน ์
09:40-10:10 น. 30 ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูรัฐพงศ์ 
10:20-10:50 น. 30 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูนฤมล 
11:00-12:00 น. 60 ศ22101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณี 
14:10-14:40 น. 30 ส22102 ประวัติศาสตร์ ครูสันติ 

     
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูอนุธิดา 
09:40-10:10 น. 30 ส22105 ภูมิศาสตร์ ครูเสาวลักษณ์ 
10:20-10:50 น. 30 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ ครูธนาภรณ์ 
11:00-11:30 น. 30 ว22103 วิทยาการค านวณ ครูอรรถพงษ ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูฐิติพร 
14:10-14:40น. 30 ส20233 หน้าท่ีพลเมือง ครูรัญธญา 
14:50-15:20น. 30 พ22101 สุขศึกษา ครูกฤษณพงศ์ 

 
 

 ห้องสอบ ม.2/1   ห้อง   125   อาคาร เสมา 100 ปี 
   ม.2/2   ห้อง   126   อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 1/2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา หมายเหตุ 

พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูธนากร 
09:40-10:10 น. 30 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูรัฐพงศ์ 
10:20-10:50 น. 30 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูฐิติพร 
11:00-12:00 น. 60 ศ23101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณินี 
14:10-14:40 น. 30 ส23102 ประวัติศาสตร์ ครูเสาวลักษณ์ 

     
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูอนุธิดา 
09:40-10:10 น. 30 ง20245 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ครูสุวลักษณ์ 
10:20-10:50 น. 30 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ ครูสันติ 
11:00-11:30 น. 30 พ23101 สุขศึกษา ครูกฤษณพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูนฤมล 
14:10-14:40น. 30 ส20235 หน้าท่ีพลเมือง5 ครูธนาภรณ์ 

 
 

 ห้องสอบ ม.3/1   ห้อง   211   อาคารพระอุทัยประกาศ 
   ม.3/2   ห้อง   212   อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 1/2562  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู้สอน 

พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูธนากร 
09:40-10:10 น. 30 ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ ครูรัญธญา 
10:20-11:20 น. 60 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูอรญา 
11:30-12:00 น. 30 ศ31101 ศิลปะ ครูพาณินี 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 ว31105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครูศศิธร 
14:10-14:40 น. 30 ส31102 ประวัติศาสตร์ ครูสันติ 
14:50-15:20 น. 30 พ31101 สุขศึกษา ครูแก้วสัมฤทธิ์ 

     
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 
08:30-09:00 น. 

 
09:00-09:30 น. 

60 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (4/1) ครูธนากร 

30 
ว30293 วิทยาศาสตร์เพ่ือการเกษตร

สมัยใหม่(4/2,4/3) 
ครูสุวลักษณ์ 

30 ส30201 พลวัตทางสังคม(4/2,4/3) ครูธนาภรณ์ 
09:40-10:40 น. 60 ว31103 วิทยาการค านวณ ครูอรรถพงษ ์
10:50-11:20 น. 30 พ30221 การเสริมสร้างสมรรถนะ ครูกฤษณพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณินี 
14:10-14:40 น. 30 อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ครูฐิติพร 
14:50-15:20 น.  30 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 ครูเสาวลักษณ์ 

 
 

 ห้องสอบ 4/1 ห้องนาฏศิลป์ อาคาร เสมา 100 ปี 
   4/2, 4/3  ห้อง   213   อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 1/2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู้สอน 

พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูจีรารัตน์ 
09:40-10:10 น. 30 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ ครูสันติ 
10:20-11:20 น. 60 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูฐิติพร 
11:30-12:00 น. 30 ว32201 การสร้าง Web Page(5/2,5/3) ครูกัญญาภัค 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณินี 
14:10-14:40 น. 30 ส32102 ประวัติศาสตร์ ครูธนาภรณ์ 
14:50-15:20 น. 30 พ32101 สุขศึกษา ครูแก้วสัมฤทธิ์ 

     
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (5/1) ครูจีรารัตน์ 

 ค30203 การจัดการองคค์วามรู้(5/2,5/3) ครูจีรารัตน์ 
09:40-10:40 น. 60 ว32103 วิทยาการค านวณ ครูอรรถพงษ ์
10:50-11:50 น. 60 ศ32101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 60 

 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ครูวิชุดา 

14:10-14:40 น.  30 ส30233 หน้าท่ีพลเมือง  ครูรัญธญา 
14:50-15:20 น. 30 อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูอรญา  

 
 ห้องสอบ ห้อง   214   อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 1/2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู้สอน 

พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูอนุวัฒน ์
09:40-10:10 น. 30 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูรัฐพงศ์ 
10:20-11:20 น. 60 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูนฤมล 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 
13:00-13:30 น. 
13:30-14:00 น. 

60 ว30204 ฟิสิกส์(6/1) ครูสภัทรา 
30 ว30297 อุตสาหกรรมเกษตร (6/2,6/3) ครูสุวลักษณ์ 
30 ส30205 เศรษฐศาสตร์ 1 (6/2,6/3) ครูเสาวลักษณ์ 

14:10-15:10 น. 60 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณี 
     

ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
08:30-09:30 น. 60 ว30161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูสุภัทรา 
09:40-10:10 น. 30 ส33101 สังคมศึกษา ครูธนาภรณ์ 
10:20-10:50 น. 30 อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูทิพวรรณ 
11:00-11:30 น. 30 พ33101 สุขศึกษา ครูแก้วสัมฤทธิ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. 
13:00-13:30 น. 

60 ว30224 เคมี(6/1) ครูวิชุดา 

30 ว30285 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 1(6/3) 

ครูจริยา 

14:10-15:10 น. 60 ว30225 ชีววิทยา(6/1) ครูศศิธร 
 

 ห้องสอบ ห้อง   215   อาคารพระอุทัยประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 


