
 

ตารางสอบกลางภาค 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

วัน เดือน ป ี เวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

จันทร ์
22 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ว21101    วิทยาศาสตร์ 1 
อ21101    ภาษาอังกฤษ 
ง21101    การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ  

1.1-1.4 
1.1-1.4 
1.1-1.4 

13.00-13.40 
13.40-14.40 
14.40-15.40 

40 
60 
60 

ศ21101    ศิลปะ 
ส21101    สังคมศึกษาฯ 
ว20211      การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 

1.1-1.4 
1.1-1.4 
1.1-1.4 

อังคาร 
23 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ค21101    คณิตศาสตร์ 
ท21101    ภาษาไทย 
ส21102    ประวัติศาสตร์ 

1.1-1.4 
1.1-1.4 
1.1-1.4 

13.00-14.00 
13.00-14.00 
14.00-14.40 

60 
60 
40 

อ20207    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
ค21201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
พ21101    สุขศึกษา 

1.1-1.3 
1.4 

1.1-1.4 

พุธ 
24 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ว21103    วิทยาการค านวณ 
ท20209    งานห้องสมุด1 
ง20227    งานใบตอง 

1.1-1.4 
1.1-1.4 
1.1-1.4 

13.00-13.40 
13.00-14.00 
13.00-14.00 

40 
60 
60 

ศ20207    วาดเส้น 1 
จ20201    ภาษาจีน 1 
ว20201    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.1 
1.3 
1.4 

 
หมายเหตุ  วิชาท่ีสอบนอกตาราง   ส20231  หน้าท่ีพลเมือง 1 /  ม.1.1-1.4 
                                            พ21102  พลศึกษา  /  ม.1.1-1.4 
      ง20250  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  / ม.1.2 
 
 

 
ระดับชั้น ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.1/1 (47 คน) 
ม.1/2 (47 คน) 
ม.1/3 (41 คน) 
ม.1/4 (39 คน) 

128 
111 
211 
336 

นางสาวปวีณา  แก้วกอง , นางสาวกัญชพร   เช่ือมชิต 
นางอารีย์   แย้มภู ,  T.Matilda  Macabuhay , นางสาวปณิดา   เทพประทุม 
นายชนินทร์   หาญไพบูลย์ , นางสมพิศ   หาญไพบูลย์ 
นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์  ณ อยุธยา , นางสาวศิรินญา   พุทธนาวงศ์ 

 
 
 
 
 



2 
ตารางสอบกลางภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

วัน เดือน ป ี เวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

จันทร ์
22 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ว22101    วิทยาศาสตร์ 3 
อ22101    ภาษาอังกฤษ 
ง22101     การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ 

2.1-2.4 
2.1-2.4 
2.1-2.4 

13.00-13.40 
13.40-14.40 
14.40-15.20 
14.40-15.40 

40 
60 
40 
60 

ศ22101    ศิลปะ 
ส22101    สังคมศึกษาฯ 
ศ20209    วาดภาพระบายสี 1 
จ20203    ภาษาจีน 3  

2.1-2.4 
2.1-2.4 

2.1 
2.3 

อังคาร 
23 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ค22101    คณิตศาสตร์ 
ท22101    ภาษาไทย 
ส22102    ประวัติศาสตร์ 

2.1-2.4 
2.1-2.4 
2.1-2.4 

13.00-14.00 
14.00-14.40 
14.40-15.40 

60 
40 
60 

ว22103     วิทยาการค านวณ 
พ22101    สุขศึกษา 
อ20209    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 

2.1-2.4 
2.1-2.4 
2.1-2.3 

 
หมายเหตุ  วิชาท่ีสอบนอกตาราง     ส20233  หน้าท่ีพลเมือง 3  / ม.2.1 -2.4    
     พ22102  พลศึกษา     / ม.2.1 -2.4 
     ว20213  การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์พื้นฐาน / ม.2.1-2.4 

     ง20251  การปลูกพืชผักสวนครัว / ม.2.1-2.4 
      ว20203  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ / ม.2.4 

     ง20271  โครงงานพืน้ฐาน 2   / ม.2.2 
      I20201   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ / ม.2.4 
 
 

ระดับชั้น ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.2/1 (45 คน) 
ม.2/2 (46 คน) 
ม.2/3 (45 คน) 
ม.2/4 (42 คน) 

332 
333 
335 
323 

นางพัชรีวรรณ  ตลับทอง ,  นางสาวณัฐพร   ทิมจันทร์ 
นางสีดา   มณีกูล  ,  นางธนพรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
นางนาฏอนงค์  เขียวพฤกษ์ ,  นายปริวัตร  ศรสุรินทร์ 
นายนรินทร์   ขุนมิน  ,  นายพชร  แซ่จิว 

 
 

 
 
 
 



3 
ตารางสอบกลางภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วัน เดือน ป ี เวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

จันทร ์
22 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ว23101    วิทยาศาสตร์ 5  
อ23101    ภาษาอังกฤษ 
ง23101     การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ 

3.1-3.4 
3.1-3.4 
3.1-3.4 

13.00-13.40 
13.40-14.40 
14.40-15.40 
14.40-15.40 

40 
60 
60 
60 

ศ23101    ศิลปะ 
ส23101    สังคมศึกษาฯ 
อ20211    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5 
ค23201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

3.1-3.4 
3.1-3.4 
3.1-3.3 

3.4 

อังคาร 
23 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ค23101    คณิตศาสตร์ 
ท23101    ภาษาไทย 
ส23102    ประวัติศาสตร์ 

3.1-3.4 
3.1-3.4 
3.1-3.4 

13.00-13.40 
13.40-14.40 

40 
60 

พ23101    สุขศึกษา 
จ20205    ภาษาจีน 5 

3.1-3.4 
3.3 

 
หมายเหตุ      วิชาท่ีสอบนอกตาราง    ง20235  หน้าท่ีพลเมือง 5  /  ม.3.1-3.4 
      ว20208  วิทยาศาสตร์กับความงาม  ม.3.4 
      พ23102  พลศึกษา  /  ม.3.1-3.4 

    ง20208    งานกราฟิกขั้นสูง  /  ม.3.1-3.4 
      ง20271   โครงงานช่าง  ม.3.2 
      ศ20211  งานทัศนศิลป์และออกแบบ 1   / ม.3.1 
 
 
 

ระดับชั้น ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.3/1 (41 คน) 
ม.3/2 (42 คน) 
ม.3/3 (40 คน) 
ม.3/4 (36 คน) 

327 
326 
325 
322 

นางศุภจิตรา   สุทธิ , นายธีรวัฒน์   กัดมั่น 
นางพรรณี    พงษ์พานทอง  ,  นายธาดาพงษ์   ทองหล้า 
นางสาวนันทวรรณ  บูลย์ประมุข  , นายรัตนกร   ไกรฤกษ ์
นางปัลกร  ปราสาททรัพย์ ,  นางนวินดา   พัฒนศิริ 

 
 

 
 
 
 
 



4 
ตารางสอบกลางภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
    

หมายเหตุ  วิชาท่ีสอบนอกตาราง  I30201     การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  / ม.4.3 
    พ30201   ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 1  / ม.4.2 
     ง30250    การจัดสวน 1  / ม.4.1 
     ง30290    พิมพ์ดีดภาษาไทย 1   / ม.4.1 
     ง30278    ช่างเขียนแบบ 3   / ม.4.1 
      ศ30207    วาดเส้นสร้างสรรค์ 1  / ม. 4.1-4.2 
      

ระดับชั้น ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.4/1 (38 คน) 
ม.4/2 (30 คน) 
ม.4/3 (32 คน) 

121 
112 
114 

นางวันเพญ็  ม่วงสวน  ,  นางปอลิณ   หยุ่นตระกูล 
นายวินิช วงศ์ค าจันทน์  , นางสาววีระนุช   เอี่ยมละออ 
นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ  ,  นางสาวจีระนันท์   กล่ินถือศิลป์ 

 

วัน เดือน ป ี เวลา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

จันทร ์
22 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ว31106    วิทยาการค านวณ 
อ31101    ภาษาอังกฤษ 
ง31101    การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ 

4.1-4.3 
4.1-4.3 
4.1-4.3 

13.00-13.40 
13.40-14.40 
13.40-14.40 
13.40-15.10 

40 
60 
60 
90 

ศ31101    ศิลปะ 
ง30237    ช่างอาหารไทย 
อ30207    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
ค31201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

4.1-4.3 
4.1 
4.2 
4.3 

อังคาร 
23 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 

ค31101    คณิตศาสตร์ 
ท31101    ภาษาไทย 
ส31102    ประวัติศาสตร์ 

4.1-4.3 
4.1-4.3 
4.1-4.3 

13.00-14.00 
14.00-14.40 
14.40-15.40 
14.40-15.40 
14.40-15.40 

60 
40 
60 
60 
60 

ส31101    สังคมศึกษาฯ 
พ31101    สุขศึกษาและพลศึกษา 
ง30270    การบ ารุงรักษารถยนต์ 1 
ท30207    ประวัติวรรณคดี 1 
ว30251     ชีววิทยา 1 

4.1-4.3 
4.1-4.3 

4.1 
4.2 
4.3 

พุธ 
24 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
08.30-09.30 
09.30-10.30 
09.30-10.30 

60 
60 
60 
60 

ท30201    การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 
ว30211    ฟิสิกส์ 1 
อ30215    ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 1 
ว30266    โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 

4.2 
4.3 
4.2 
4.3 

13.00-14.00 
13.00-14.30 
14.00-14.40 

60 
90 
40 

จ30201    ภาษาจีน 7 
ว30231    เคมี 1 
ศ30203    ดนตรีพื้นบ้าน 1 

4.2 
4.3 
4.2 



5 
ตารางสอบกลางภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

หมายเหตุ  วิชาท่ีสอบนอกตาราง  ว30280   นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  / ม.5.1-5.3 
   ง30282    เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน / ม.5.1 
     ศ30201    สร้างสรรค์งานกระดาษ    / ม.5.2 

      พ30205    ฟุตบอลขั้นสูง   / ม.5.2 
     ศ30209    จิตรกรรมไทย 1 / ม.5.1-5.2  
     ง32220    การจัดการขนส่ง (แกนมัธยม)  / ม.5.1    
   

ระดับชั้น ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.5/1 (30 คน) 
ม.5/2 (32 คน) 
ม.5/3 (35 คน) 

127 
126 
125 

นางสาวพิมพวรรณ  สิทธิรักษ์ ,  นางสาวกรรณิการ์   เศียรอุ่น 
นางวรรณศิริ  สิงห์มา ,  นางสุนทรี   นิติเสถียร 
นางอทิตญา  น้อยน้ าใส ,  นางสุธิพร   อินนารี 

วัน เดือน ป ี เวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

จันทร ์
22 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 
10.30-11.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 
60 
60 

อ32101    ภาษาอังกฤษ 
ง32101    การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ 
ง30289    งานส่งเสริมอาชีพอิสระ 
ท30209    วรรณกรรมปัจจุบัน 
ว30253    ชีววิทยา 3 

5.1-5.3 
5.1-5.3 

5.1 
5.2 
5.3 

13.00-13.40 
13.40-14.40 
13.40-14.40 
13.40-15.10 

40 
60 
60 
90 

ศ32101    ศิลปะ 
ง30236    งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ท30203    การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ค32201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

5.1-5.3 
5.1 
5.2 
5.3 

อังคาร 
23 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 
10.30-11.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 
60 
60 

ค32101    คณิตศาสตร์ 
ท32101    ภาษาไทย 
ง30238    อาหารว่าง 
อ30217    ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 3 
ว30213    ฟิสิกส์ 3 

5.1-5.3 
5.1-5.3 

5.1 
5.2 
5.3 

13.00-14.00 
14.00-14.40 
14.40-15.20 

60 
40 
40 

ส32101    สังคมศึกษาฯ 
พ32101    สุขศึกษาและพลศึกษา 
ว30119    วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 

5.1-5.3 
5.1-5.3 
5.1-5.3 

พุธ 
24 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
09.30-11.00 

60 
60 
90 

อ30209    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 
จ30203    ภาษาจีน 9 
ว30233    เคมี 3 

5.2-5.3 
5.2 
5.3 

13.00-14.00 
14.00-15.00 

60 
60 

จ30202    ภาษาจีน 8 
ว30268    โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 

5.3 
5.3 



6 
ตารางสอบกลางภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
หมายเหตุ  วิชาท่ีสอบนอกตาราง   ง30207    การเขียนโปรแกรม  / ม.6.1-6.3 
      ส30233    หน้าท่ีพลเมือง 3 / ม.6.1-6.3   
      ศ30215    ดนตรีสากล  / ม.6.2 
      ง30275    ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล / ม.6.1 
        
 

ระดับชั้น ห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.6/1 (28 คน) 
ม.6/2 (32 คน) 
ม.6/3 (29 คน) 

122 
123 
124 

นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร  ,  นางสาวรภีพร   ศรีสอาด 
นางจงจิตต์  ศรีดี  ,  นายพีระพงษ์   ปัญญา 
นางดวงดาว   จันทร์โต  ,  ว่าท่ีร้อยตรีเลาะ   เทียมเมฆ 

 

วัน เดือน ป ี เวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

จันทร ์
22 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 
60 

อ33101    ภาษาอังกฤษ 
ง33101    การงานพื้นฐานอาชีพ ฯ 
ว30110    พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม 
ว30244    ชีววิทยา 4 

6.1-6.3 
6.1-6.3 
6.1-6.2 

6.3 
13.00-13.40 
13.40-15.10 
13.40-14.40 
13.40-15.10 

40 
90 
60 
90 

ศ33101    ศิลปะ 
ง30288    งานบัญชีเบื้องต้น 
ท30205    หลักและการใช้ภาษาไทย 1 
ค33201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

6.1-6.3 
6.1 
6.2 
6.3 

อังคาร 
23 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
10.30-11.30 
10.30-11.30 

60 
60 
60 
60 

ค33101    คณิตศาสตร์ 
ท33101    ภาษาไทย 
ง30239    อาหารไทยส่ีภาค 
อ30211    ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1   

6.1-6.3 
6.1-6.3 

6.1 
6.2-6.3 

13.00-14.00 
14.00-14.40 
14.40-15.40 

60 
40 
60 

ส33101    สังคมศึกษาฯ 
พ33101    สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท30211    การพูด 

6.1-6.3 
6.1-6.3 

6.2 

พุธ 
24 ก.ค. 62 

08.30-09.30 
09.30-10.30 
09.30-10.30 
10.30-11.10 
10.30-11.30 

60 
60 
60 
40 
60 

ง30210    การผลิตส่ือปฏิสัมพันธ์ 
ว30224    เคมี 4 
ส33102    ประวัติศาสตร์ 
ศ30213    ศิลปะการแสดง 1 
จ30205    ภาษาจีน11 

6.1-6.2 
6.3 

6.1-6.3 
6.1 

6.2-6.3 
13.00-13.40 
13.40-14.40 
13.40-14.40 

40 
60 
60 

พ30211    เพศศึกษา 3 
อ30213    ภาษาอังกฤษส าหรับงานธุรกิจ 
ว30204    ฟิสิกส์ 4 

6.1-6.3 
6.1-6.2 

6.3 


