
ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

วัน/เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ(นาที) หมายเหตุ 

1-ก.ย.-63 

09.00-10.30 ค21101 คณิตศาสตร ์ 90 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีกุล 

10.30-11.30 ส21101 สังคมศึกษาฯ 60 นางนิภา  จันทร์ละออ 

13.00-14.00 อ21101 ภาษาอังกฤษ 60 นางวรรณา สาระ 

14.00-15.00 ง21101 การงานอาชีพ 60 นางสาวสุธิตา  สุคะตะ 

2-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ว21101 วิทยาศาสตร ์ 60 นางสาวนครินทร์  คำผง 

10.00-11.00 ส21103 ประวัติศาสตร ์ 60 นางนิภา  จันทร์ละออ 

11.00-12.00 พ21101 สขุศึกษาและพลศึกษา 60 นายจรสั  สุขตะ 

13.00-14.00 ว21103 วิทยาการคำนวณ 60 นางสาวภรภัทร มักสัน 

14.00-15.00 ศ21101 ศิลปะ 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่

3-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ท21101 ภาษาไทย 60 นายอารักษ ์ ภูลสวัสดิ ์

10.00-11.00 ว21201 คอมพิวเตอร ์ 60 นางสาวภรภัทร มักสัน 

11.00-11.30 ส21201 การป้องกันการทุจริต 1 30 ภรภัทร  มกัสนั/สุธิตา  สุคะตะ 

13.00-14.00 

พ21201 ตะกร้อ 60 นายจรสั  สุขตะ 

ง21241 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 60 นางสาวสุธิตา  สุคะตะ 

อ21201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 60 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
วัน/เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ(นาที) หมายเหตุ 

1-ก.ย.-63 

09.00-10.30 ค22101 คณิตศาสตร ์ 90 นางสุภาพ  สุทธิสน 

10.30-11.30 ง22201 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 60 นางสาวภรภัทร มักสัน 

13.00-14.00 ท22101 ภาษาไทย 60 นางณีรวรรณ์  สดีาว 

14.00-15.00 ศ22101 ศิลปะ 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่

2-ก.ย.-63 

09.00-10.00 อ22101 ภาษาอังกฤษ 60 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 

10.00-11.00 ส22103 ประวัติศาสตร ์ 60 นายอลงกรณ์  อาษา 

11.00-12.00 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นายถิรวรรษวริทธิ ์ ชิณวงษ ์

13.00-14.00 ง22101 การงานอาชีพ 60 นางสาวสุธิตา  สุคะตะ 

14.00-15.00 ว22103 วิทยาการคำนวณ 60 นางสาวภรภัทร  มักสัน 

3-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ว22101 วิทยาศาสตร ์ 60 นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 

10.00-11.00 ส22101 สังคมศึกษาฯ 60 นายอลงกรณ์  อาษา 

11.00-11.30 ส22203 การป้องกันการทุจริต 3 30 เสาวลักษณ์  ศรีกุล/อารักษ ์ ภูลสวัสดิ ์

13.00-14.00 

พ22201 บาสเกตบอล 60 นายถิรวรรษวริทธิ ์ ชิณวงษ ์

ง22243 การปลูกพืชผักท่ัวไป 60 นางสาวสุธิตา  สุคะตะ 

อ22203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 60 นางวรรณา  สาระ 
 

 
 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
วัน/เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ(นาที) หมายเหตุ 

1-ก.ย.-63 

09.00-10.30 ค23101 คณิตศาสตร ์ 90 นางวิรัลพัชร  เลิศจริาพัฒน ์

10.30-11.30 ท23101 ภาษาไทย 60 นายอารักษ ์ ภูลสวัสดิ ์

13.00-14.00 ส23101 สังคมศึกษาฯ 60 นายอลงกรณ์  อาษา 

14.00-15.00 ว23103 วิทยาการคำนวณ 60 นางสาวภรภัทร  มักสัน 

2-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ว23101 วิทยาศาสตร ์ 60 ว่าท่ี ร.อ.ไพรัตน ์ ทองละมุล 

10.00-11.00 ส23103 ประวัติศาสตร ์ 60 นายอลงกรณ์  อาษา 

11.00-12.00 ง23101 การงานอาชีพ 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

13.00-14.00 ศ23101 ศิลปะ 5 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่

14.00-14.30 ส23205 การป้องกันการทุจริต 5 30 สุภาพ  สุทธิสน/จารุวรรณ  บญุช่วย 

3-ก.ย.-63 

09.00-10.00 อ23101 ภาษาอังกฤษ 60 นางสาวธุมา  บัวจันทร ์

10.00-11.00 ง23201 คอมพิวเตอร ์ 60 นางสาวภรภัทร  มักสัน 

11.00-12.00 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นายจรสั  สุขตะ 

  

พ23201 มวยไทย 60 นายจรสั  สุขตะ 

ง23245 การผลิตปุ่ยอินทรยี ์ 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

อ23203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 60 นางสาวธุมา  บัวจันทร ์

 
 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วัน/เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ(นาที) หมายเหตุ 

1-ก.ย.-63 

09.00-10.30 ค31101 คณิตศาสตร ์ 90 นายสมศักดิ์  บุญมา 

10.30-12.00 ว31221 เคม ี 90 นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 

10.30-11.20 พ31201 แบดมินตัน 50 นายจรสั  สุขตะ 

11.20-12.10 ว31251 พฤกษศาสตร ์ 50 นางกมลพรรณ  คำขันธ์ 

13.00-14.00 ง31101 การงานอาชีพ 60 นางสาวสินทว ี บุญสมศร ี

14.00-15.00 อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 

15.00-15.30 ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 30 นางนิภา  จันทร์ละออ 

15.30-16.00 สl31201 การป้องกันการทุจริต 1 30 นางกมลพรรณ  คำขันธ์ 

2-ก.ย.-63 

09.00-10.00 อ31101 ภาษาองักฤษ 60 นางวรรณา สาระ 

10.00-11.00 ส31103 ประวัติศาสตร ์ 60 นางนิภา  จันทร์ละออ 

11.00-12.00 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นายจรสั  สุขตะ 

13.00-14.00 ว31281 คอมพิวเตอร ์ 60 นางสาวภรภัทร มักสัน 

14.00-15.00 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 60 ว่าท่ี ร.อ.ไพรัตน ์ ทองละมุล 

15.00-16.30 ว31201 ฟิสิกส ์ 90 นางกมลพรรณ  คำขันธ์ 

15.00-16.00 ว31261 โลก อวกาศ ดวงดาว 60 นางสาวนครินทร์  คำผง 

3-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ท31101 ภาษาไทย 60 นางณีรวรรณ์  สดีาว 

10.00-11.30 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 90 นางสุภาพ  สุทธิสน 

10.00-11.00 อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 60 นางวรรณา สาระ 

11.00-12.00 ง31241 การปลูกพืชผักท่ัวไป 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

13.00-14.00 ส31101 สังคมศึกษาฯ 60 นายอลงกรณ์  อาษา 

14.00-15.00 ศ31101 ศิลปะ 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่

15.00-16.30 ว31241 ชีววิทยา 90 ว่าท่ี ร.อ.ไพรัตน์  ทองละมุล 

15.00-16.00 ศ31203 ทัศนศิลป ์ 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่



ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วัน/เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ(นาที) หมายเหตุ 

1-ก.ย.-63 

09.00-10.30 ค32101 คณิตศาสตร ์ 90 นายสมศักดิ์  บุญมา 

10.30-12.00 ว32203 ฟิสิกส ์ 90 นางกมลพรรณ  คำขันธ์ 

10.30-11.30 ง32243 การปลูกพีชผักท่ัวไป 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

13.00-14.00 ส32101 สังคมศึกษาฯ 60 นางนิภา  จันทร์ละออ 

14.00-15.00 ง32101 การงานอาชีพ 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

15.00-16.00 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 นางวรรณา  สาระ 

16.00-16.30 ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 60 นางนิภา  จันทร์ละออ 

2-ก.ย.-63 

09.00-10.00 อ32101 ภาษาอังกฤษ 60 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 

10.00-11.00 ส32103 ประวัติศาสตร ์ 60 นายอลงกรณ์  อาษา 

11.00-12.00 ง32101 การงานอาชีพ 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

13.00-13.30 ส32203 การป้องกันการทุจริต 3 30 นางณีรวรรณ์  สดีาว 

13.30-14.30 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นายถิรวรรษวริทธิ ์ ชิณวงษ ์

14.30-16.00 ว32223 เคมี  90 นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 

14.30-15.20 ว32253 กล้าไม ้ 50 นางกมลพรรณ  คำขันธ์ 

15.20-16.00 ท32201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 3 40 นายอารักษ ์ ภูลสวัสดิ ์

3-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ท32101 ภาษาไทย 60 นางณีรวรรณ์  สดีาว 

10.00-11.30 ค32201 คณิตศาสตร ์ 90 นางสุภาพ  สุทธิสน 

10.00-11.00 ว32263 โลก อวกาศ ดวงดาว 60 นางสาวนครินทร์  คำผง 

11.00-12.00 อ32203 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 60 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 

13.00-14.00 ศ32101 ศิลปะ 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่

14.00-15.00 ว32283 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 60 นางสาวภรภัทร มักสัน 

15.00-16.30 ว32243 ชีววิทยา 60 ว่าท่ี ร.อ.ไพรัตน์  ทองละมุล 

15.00-16.00 พ32201 บาสเกตบอล 60 นายถิรวรรษวริทธิ ์ ชิณวงษ ์



ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
วัน/เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ(นาที) หมายเหตุ 

1-ก.ย.-63 

09.00-10.30 ค33101 คณิตศาสตร ์ 90 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรึกุล 

10.30-12.00 ว33204 ฟิสิกส ์ 90 นางกมลพรรณ  คำขันธ์ 

10.30-11.10 พ33201 ฟุตซอล 40 นายจรสั  สุขตะ 

11.10-12.10 อ33205 ภาษาอังกฤษวิเคราะห ์ 60 นางสาวธุมา  บัวจันทร ์

13.00-14.00 ส33205 การป้องกันการทุจริต 5 60 นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 

14.00-15.00 ส33101 สังคมศึกษาฯ 60 นางนิภา  จันทร์ละออ 

2-ก.ย.-63 

09.00-10.00 ท33101 ภาษาไทย 60 นางณีรวรรณ์  สดีาว 

10.00-11.00 ศ33101 ศิลปะ 60 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่

11.00-12.00 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นายจรสั  สุขตะ 

13.00-14.00 อ33101 ภาษาอังกฤษ 60 นางสาวธุมา  บัวจันทร ์

14.00-15.30 ว33224 เคม ี 90 นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว 

14.00-15.00 ท33205 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 5 60 นายอารักษ ์ ภูลสวัสดิ ์

3-ก.ย.-63 

09.00-10.00 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย 

10.00-11.00 ว33245 ชีววิทยา 60 ว่าท่ี ร.อ.ไพรัตน์  ทองละมุล 

10.00-11.00 ง33245 เศรษฐกิจพอเพียง 60 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี

11.00-12.00 ว33255 Food Science3 60 นางสาวนครินทร์  คำผง 

13.00-14.00 ง33201 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 60 นางสาวภรภัทร มักสัน 

14.00-15.30 ค33201 คณิตศาสตร ์ 90 นายสมศักดิ์  บุญมา 

14.00-15.00 ว33264 โลก อวกาศ ดวงดาว 60 นางสาวนครินทร์  คำผง 
 

 

 



 


