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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   1 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ครูผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค21102 คณิตศาสตรcพื้นฐาน ครูจีรารัตนc 

09.40-10.10 น. 30 ส21103 สังคมศึกษา ครูเสาวลักษณc 

10.20-10.50 น. 30 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณ ี

11.00-11.30 น. 30 ง21102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 ว21282 คอมพิวเตอรc ครูสหธรณc 

13.40-14.10 น. 30 ส21106 ภูมิศาสตรc ครูธนาภรณc 

14.20-14.50 น. 30 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร 
 

    
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว21102 วิทยาศาสตรcพื้นฐาน ครูวิชุดา 

09.40-10.10 น. 30 ส21104 ประวัติศาสตรc ครูสันต ิ

10.20-10.50 น. 30 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณc 

11.00-11.30 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(1/1) ครูสาฐิตา 
 

 พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

ห8องสอบ ม.1/1   ห8อง  124   อาคาร เสมา 100 ป?    

   ม.1/2   ห8อง  125   อาคาร เสมา 100 ป? 

ศุกรB 6 มกราคม 2566 

 ห8องสอบ ม.1/1   ห8อง   323   อาคารใหมE 

   ม.1/2   ห8อง   325   อาคารใหมE 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   2   

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา หมายเหต ุ

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค22102 คณิตศาสตรcพื้นฐาน ครอูนุวัฒนc 

09.40-10.10 น. 30 ส22103 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณc 

10.20-10.50 น. 30 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณิน ี

11.00-11.30 น. 30 ง22102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูภัสราภา 

14.10-14.40 น. 30 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร 

14.50-15.20 น. 30 ส22106 ภูมิศาสตรc เสาวลักษณc 
 

    
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตรcพื้นฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 ว22282 คอมพิวเตอรc ครูภัสราภา 

10.20-10.50 น. 30 ส22104 ประวัติศาสตรc ครูสันต ิ

11.00-11.30 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(2/1) ครูทิพยcอักษร 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 ห8องสอบ ม.2/1   ห8อง   211   อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.2/2   ห8อง   212  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   3 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา หมายเหต ุ

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค23102 คณิตศาสตรcพื้นฐาน ครูธนากร 

09.40-10.10 น. 30 ส23103 สังคมศึกษา ครูสันต ิ

10.20-10.50 น. 30 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณิน ี

11.00-11.30 น. 30 ส20236 หนNาที่พลเมือง ครูธนาภรณc 

11.40-12.10 น. 30 ง23102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณc 

13.40-14.10 น. 30 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร, ครูสาฐิตา 

14.20-14.50 น. 30 ส23106 ภูมิศาสตรc ครูสันต ิ

15.00-15.30 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(3/1) ครูสาฐิตา 
 

    
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตรcพื้นฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 ว23282 คอมพิวเตอรc ครูภัสราภา 

10.20-10.50 น. 30 ส23104 ประวัติศาสตรc ครูเสาวลักษณc 

11.00-12.00 น. 60 ค23102 คณิตศาสตรcเพิ่มเติม(3/1) ครูจีรารัตนc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 ห8องสอบ ม.3/1   ห8อง   213  อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.3/2   ห8อง   214  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   4 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว31202 ฟuสิกสc(4/1) ครูสุริยันตc 

ค31104 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(4/2-3) ครูจีรารัตนc 

09.40-10.10 น. 30 ส31103 สังคมศึกษา  ครูเสาวลักษณc 

10.20-10.50 น. 30 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณิน ี

11.00-11.30 น. 30 ส31104 ประวัติศาสตรc ครูสันต ิ

11.30-12.00 น. 30 ว30282 วิทยาศาสตร;เพื่อสุขภาพ(4/3) ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31108 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูภัสราภา 

14.10-14.40 น. 30 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร 

14.50-15.20 น. 30 ว31242 ชีววิทยา(4/1) ครูณัฐชา 

30 ว31282 การออกแบบบรรจุภัณฑ;(4/2-3) ครูสหธรณc,ครูภัสราภา 
    

 
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว31222 เคมี(4/1) ครูวิชุดา 

09.40-10.10 น. 30 อ31102 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(4/1) ครูสาฐิตา 

 10.20-11.20 น. 60 ว31262 โลก ดาราศาสตรc (4/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  

ห8องสอบ 4/1 ห8อง 322 อาคารใหมE 

   4/2 ห8อง 323 อาคารใหมE  

   4/3 ห8อง 215  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   5 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค32103 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(5/1) ครูธนากร 

ค32104 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(5/2) ครูธนากร 

09.40-10.10 น. 30 ส32103 สังคมศึกษา ครูสันต ิ

10.20-10.50 น. 30 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณ ี

11.00-11.30 น. 30 ว32108 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูสาฐิตา 

13.40-14.40 น. 

13.40-14.10 น. 

60 ว32221 เคมี(5/1) ครูวิชุดา 

30 ว32282 การสร3างกราฟeก(5/2) ครูสหธรณc 
    

 
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว32202 ฟuสิกสc(5/1) ครูสุริยันตc 

09.40-10.40 น. 60 ว32262 โลก ดาราศาสตรcฯ(5/1) ครูสุริยันตc 

10.50-11.20 น. 30 ว31242 ชีววิทยา(5/1) ครูณัฐชา 

11.30-12.00 น. 30 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(5/1) ครูสาฐิตา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 ห8องสอบ 5/1 ห8อง 324 อาคารใหมE 

   5/2 ห8อง 325 อาคารใหมE 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   6 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค33103 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(6/1) ครูอนุวัฒนc 

ค33104 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(6/2-3) ครูอนุวัฒนc 

09.40-10.10 น. 30 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณ ี

10.20-10.50 น.  30 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(6/1) ครูสาฐิตา 

30 ว33282 การสร3างสื่อมัลติมิเดีย(6/2-3) ครูภัสราภา 

11.00-11.30 น 30 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(6/1) ครูสาฐิตา 

30 ว33104 วิทยาศาสตรcโลกฯ(6/2-3) ครูวิชุดา, ครูจริยา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว33222 เคมี(6/1) ครูวิชุดา 

14.00-15.00 น. 60 ว33282 การสรNางสื่อมัลติมิเดีย(6/1) ครูสหธรณc 
    

 
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว33201 ฟuสิกสc(6/1) ครูสุริยันตc 

09.40-10.40 น. 60 ว31242 ชีววิทยา(6/1) ครูณัฐชา 

10.50-11.50 น. 60 ว33262 โลก ดาราศาสตรc(6/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ห8องสอบ 6/1 ห8อง 326 อาคารใหมE 

   6/2 ห8อง 327 อาคารใหมE 

6/3 ห8อง 328 อาคารใหมE  




