
 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

ภาษาไทย 4 
(ท14101) 

ครูนิรุสรา  ใจบุญ 

คณิตศาสตร์ 4 
(ค14101) 

ครูนิตยา แสนสุริวงค์ 

วิทยาศาสตร์ 4 
(ว14101) 

ครูสมหมาย  ผามล 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
สังคมศึกษา 4 

(ส14101) 
ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

ประวัติศาสตร์ 4 
(ส14102) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
(พ14101) 

ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา,ครูสุริยา ถามูลเรศ 

11.30 – 12.30 น. 
(60 นาที) 

 

พักกลางวัน 

12.30 – 14.00 น. 
(90 นาที) 

การป้องกันการทุจริต 4 
(ส14204) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

ศิลปะ 4 
(ศ14101) 

ครูวิรัตน์ บุญกาวิน 

ภาษาอังกฤษ 4 
(อ14101) 

ครูศิริรัตน์  สุวรรณวิชัย 
14.00 – 15.30 น. 

(90 นาที) 
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1 

(ค14201) 
ครูนิตยา แสนสุริวงค์ 

การงานอาชีพฯ 4 
(ง14101) 

ครศูรีศักดิ์  ศรีประภา 

สอบซ่อม /  
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 
 



 
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

สังคมศึกษา 5 
(ส15101) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว15101) 

ครูสมหมาย ผามล 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 
(ค15201) 

ครูนิตยา แสนสุริวงค์ 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
ภาษาไทย 5 
(ท15101) 

ครูนิรุสรา  ใจบุญ 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค15101) 

ครูนิตยา แสนสุริวงค์ 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ15101) 

ครูศิริรัตน์  สุวรรณวิชัย 
11.30 – 12.30 น. 

(60 นาที) 

 

พักกลางวัน 

12.30 – 14.00 น. 
(90 นาที) 

ศิลปะ 5 
(ศ15101) 

ครูวิรัตน์ บุญกาวิน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
(พ15101) 

ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา,ครูสุริยา ถามูลเรศ 

สอบซ่อม /  
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

14.00 – 15.30 น. 
(90 นาที) 

การงานอาชีพฯ 5 
(ง15101) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

ประวัติศาสตร์ 5 
(ส15102) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

การป้องกันการทุจริต 4 
(ส15205) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

 
หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 
 



 
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

คณิตศาสตร์ 6 
(ค16101) 

ครนูิตยา แสนสุริวงค์ 

ประวัติศาสตร์ 6 
(ส16102) 

ครอูณุตรา บูรพารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ 6 
(อ16101) 

ครูศิริรัตน์  สุวรรณวิชัย 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
ศิลปะ 6 

(ศ16101) 
ครวูิรัตน์ บุญกาวิน 

สอบซ่อม /  
กิจกรรมตามความเหมาะสม 

วิทยาศาสตร์ 6 
(ว16101) 

ครสูมหมาย ผามล 
11.30 – 12.30 น. 

(60 นาที) 

 

พักกลางวัน 

12.30 – 14.00 น. 
(90 นาที) 

ภาษาไทย 6 
(ท16101) 

ครูนิรุสรา  ใจบุญ 

สังคมศึกษา 6 
(ส16101) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 

การป้องกันการทุจริต 4 
(ส16206) 

ครูอณุตรา บูรพารัตน์ 
14.00 – 15.30 น. 

(90 นาที) 
การงานอาชีพฯ 6 

(ง16101) 
ครสูมหมาย  ผามล 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
(พ16101) 

ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา,ครูสุริยา ถามูลเรศ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 
(ค16201) 

ครูนิตยา แสนสุริวงค์ 

 
หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 
 



 
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

วิทยาศาสตร์ 2 
(ว21102) 

ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 

ภาษาไทย 2 
(ท21102) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 

การป้องกันการทุจริต 2 
(ส21202) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
ภาษาอังกฤษ 2 

(อ21102) 
ครูสุภาพร หังษาบุตร 

ประวัติศาสตร์ 2 
(ส21104) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 

สังคมศึกษา 2 
(ส21102) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 
11.30 – 12.30 น. (60 นาที) พักกลางวัน 

12.30 – 14.00 น. 
(90 นาที) 

งานฝีมือและแปรรูป 2 
(ง21203) 

ครณูัฐรีญา จันทร์เอิบ 

งานอาชีพ 2 
(ง21204) 

ครจูันทร์ศรี  สุวรรณวิชัย 

การงานอาชีพฯ 2 
(ง21102) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 
14.00 – 15.30 น. 

(90 นาที) 
ศิลปะ 2 

(ศ21103) 
ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา 

คณิตศาสตร์ 2 
(ค21102) 

ครูวัชรพล สาระกูล 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
(พ21103,พ21104) 
ครูสุริยา ถามูลเรศ 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 
(ศ21104) 

ครูวิรัตน์ บุญกาวิน 

หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 



 
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2/1 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

ภาษาไทย 4 
(ท22102) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 

งานฝีมือและแปรรูป 4 
(ง22203) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

วิทยาศาสตร์ 4 
(ว22102) 

ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
งานอาชีพ 4 
(ง22204) 

ครูจันทร์ศรี  สุวรรณวิชัย 
 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 4 
(ศ22104) 

ครูวิรัตน์ บุญกาวิน 

คณิตศาสตร์ 4 
(ค22102) 

ครูวัชรพล  สาระกูล 
ศิลปะ 4 

(ศ22103) 
ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา 

11.30 – 12.30 น. (60 นาที) พักกลางวัน 
12.30 – 14.00 น. 

(90 นาที) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

(พ22103,พ22104) 
ครูสุริยา ถามูลเรศ 

การป้องกันการทุจริต 4 
(ส22204) 

ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 

สังคมศึกษา 4 
(ส22103) 

ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 
14.00 – 15.30 น. 

(90 นาที) 
ประวัติศาสตร์ 4 

(ส22104) 
ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 

ภาษาอังกฤษ 4 
(อ22102) 

ครูสุภาพร หังษาบุตร 

การงานอาชีพฯ 4 
(ง22102) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 



 
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2/2 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

การงานอาชีพฯ 4 
(ง22102) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 4 
(ศ22104) 

ครูวิรัตน์ บุญกาวิน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
(พ22103,พ22104) 
ครูสุริยา ถามูลเรศ 

ศิลปะ 4 
(ศ22103) 

ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
ภาษาไทย 4 
(ท22102) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 

ภาษาอังกฤษ 4 
(อ22102) 

ครูสุภาพร หังษาบุตร 

สังคมศึกษา 4 
(ส22103) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 
11.30 – 12.30 น. (60 นาที) พักกลางวัน 

12.30 – 14.00 น. 
(90 นาที) 

วิทยาศาสตร์ 4 
(ว22102) 

ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 

ประวัติศาสตร์ 4 
(ส22104) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

คณิตศาสตร์ 4 
(ค22102) 

ครูวัชรพล  สาระกูล 
14.00 – 15.30 น. 

(90 นาที) 
งานฝีมือและแปรรูป 4 

(ง22203) 
ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

การป้องกันการทุจริต 4 
(ส22204) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

งานอาชีพ 4 
(ง22204) 

ครูจันทร์ศรี  สุวรรณวิชัย 

หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 



 
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อด. เขต 1 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

เวลา วันที่ 
10 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 

08.30 – 10.00 น. 
(90 นาที) 

สังคมศึกษา 6 
(ส23103) 

ครูวัชรพล  สาระกูล 

ประวัติศาสตร์ 6 
(ส23104) 

ครูวัชรพล  สาระกูล 

งานฝีมือและแปรรูป 6 
(ง23203) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 
10.00 – 11.30 น. 

(90 นาที) 
คณิตศาสตร์ 6 

(ค23102) 
ครูวัชรพล  สาระกูล 

การงานอาชีพฯ 6 
(ง23102) 

ครูณัฐรีญา จันทร์เอิบ 

วิทยาศาสตร์ 6 
(ว23102) 

ครูณัฐพัชร์  ภูจอม 
11.30 – 12.30 น. (60 นาที) พักกลางวัน 

12.30 – 14.00 น. 
(90 นาที) 

ภาษาไทย 6 
(ท23102) 

ครูภาณุทัตต์  ถือธรรม 

ศิลปะ 6 
(ศ23103) 

ครูศรีศักดิ์ ศรีประภา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
(พ23103,พ23104) 
ครูสุริยา ถามูลเรศ 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 5 
(ศ23104) 

ครูวิรัตน์ บุญกาวิน 
14.00 – 15.30 น. 

(90 นาที) 
การป้องกันการทุจริต 6 

(ส23206) 
ครูวัชรพล  สาระกูล 

งานอาชีพ 6 
(ง23204) 

ครูจันทร์ศรี  สุวรรณวิชัย 

ภาษาอังกฤษ 6 
(อ23102) 

ครูสุภาพร หังษาบุตร 

หมายเหตุ : คุณครูประจ าวิชาสามารถปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ได้ตามความเหมาะสม 


