
 
ค ำส่ังโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ท่ี ๑๓๗  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำคเรียนท่ี ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

        
   ด้วยกลุ่มบริหำรวิชำกำรได้ก ำหนดให้มีกำรสอบวัดผลประเมินผลกลำงภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ ในวันท่ี ๑ – ๒ กันยำยน ๒๕๖๓  เพื่อให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก  ประสำนงำน  ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ท่ีอำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสอบ  ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยอมร  อ่อนสี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยสุนทร         มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔ นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร   
๑.๕ นำยก้องเกียรต ิ กล่อมแก้ว หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียน กรรมกำร   
๑.๖ นำงวรนุช  ทองเพชร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
๑.๗ นำงพัชรำภรณ์        วรบุตร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
๑.๘ นำงสำวสุกัญญำ  แดงเรือง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรท่ัวไป  กรรมกำร 
๑.๙ นำยเอกชัย  สุริเย  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล กรรมกำรและ 
         เลขำนุกำร 

 ๒. คณะกรรมกำรกลำง มีหน้ำท่ีจัดส่ง -  รับเก็บข้อสอบท้ังภำคเช้ำและภำคบ่ำยให้กับคณะกรรมกำรคุมสอบ 
ด้วยและควบคุมกำรสอบแทนในกรณีคณะกรรมกำรคุมสอบห้องใดไม่สำมำรถคุมสอบได้ ประกอบ 

๒.๑ นำยสุนทร  มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยเอกชัย  สุริเย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๓ นางพัชราภรณ์ วรบุตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๒.๔ นำงสำวจิตตพิสุทธิ์  สงวนสิน  นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร   
๒.๕ นำงสำวธนภรณ์   ดวงโฮ้ง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร   

 ๒.๖ นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย             กรรมกำรและ                                                                                        
          เลขำนุกำร  

  
                  
 
 

 



๓. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ  มีหน้ำท่ีอัดส ำเนำข้อสอบให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนในแต่ละรำยวิชำ 
ประกอบด้วย 
 ๓.1  นายเอกชัย    สุริเย     ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
 ๓.2  นางพัชราภรณ์ วรบุตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๓.3  นางกาญจนา    จันทร์บุญนาค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
 ๓.4  นางธนภัทร  สร้อยเพ็ช ครูช านาญการ  กรรมกำร 
 ๓.5  นางรติการ  การะเกตุ ครูช านาญการ  กรรมกำร  
 ๓.6  นางสาวธราภรณ์ ศิร ิ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๓.7  นางนฤมล  จันทร์กล่ิน ครูอัตราจ้าง  กรรมกำร 
 ๓.8  นายนิติชัย  ชมโลก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 
 ๓.9  นายจิรวัฒน ์ สวัสดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 

๓.๑๐ นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและ 
                                                                                              เลขำนุกำร 
๔. คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้ำท่ีรับข้อสอบจำกคณะกรรมกำรกลำงและส่งคืนคณะกรรมกำรกลำง ควบคุม
กำรสอบในห้องท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ และปฏิบัติตำมระเบียบของกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
ประกอบด้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑. นำงพจมำน            สุปิ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๑ 
๒. นำงสำวจุฑำมำศ แสงแก้ว  นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๑ 
๓. นำงสำวธัญญำลักษณ์  เทพสุวรรณ์ ครู     กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๒ 
๔.นำงสำวปำริฉัตร   เบำรำญ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๒ 
๕. นำยเสนำะ        แก้วคุ้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๓ 
๖.นำยจิรวัฒน ์           บุญโปร่ง  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๓ 
๗. นำยชุติพนธ์           ไชยเวช  ครูผู้ช่วย     กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๔ 
๘. นำยยศวริศ              มำนักฆ้อง ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๔ 
๙. นำงประนอม          วิชัยดิษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๕ 
๑๐. นำยสุขสรรค์          ทัดทอง  พนักงำนรำชกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๕ 

 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑. นำงทิพย์วรรณ         คงเนตร  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๑ 
๒. นำยพีรพัฒน ์  ทัศนำ  นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๑ 
๓. นำงสำวดวงเดือน     ทองจีน  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๒ 
๔. นำยพินิจ               วัฒนบุตร  ครูช ำนำญกำร             กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๒ 
๕.นำยวัลลภ             มำนักฆ้อง ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๓ 
๖. นำงสำวธรำภรณ์      ศิร ิ  ครู ผู้ช่วย                      กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๓ 

 ๗. นำงลักษณำ             เหล่ำอินทร์ ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๔ 



๘. นายจิรวัฒน ์  สวัสดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๔ 
๙. นำงธนภัทร           สร้อยเพ็ช ครูช ำนำญกำร             กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๕ 
๑๐. นำงอุทัยวรรณ        ภู่ประดิษฐ์ ครู     กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๕ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑. นำงสำวเกษฎำ         โยธิน              ครู ผู้ช่วย             กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๑ 
๒. นางสาวณัฐวรรณ      เล็กอุทัย  ครู ผู้ช่วย             กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๑ 
๓. นำยพิเชฐ              พรมอ้ำย พนักงำนรำชกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๒ 
๔. นำงสำวพนิดำ          ไชยโวหำร ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๒ 
๕. นำงอุษำ                คล้ำยลักษณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๓ 
๖.นำยเจษฎำ            เกตุบำง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๓ 

 ๗. นำงมัณฑนำ           ศรีค ำภำ            ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๔ 
๘. นำยอโนทัย             เจริญยิ่ง       ครู อัตรำจ้ำง                  กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๔ 
๙. นำงลออ             เตียวตระกูล ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๕ 
๑๐. นำงกำญจนำ         จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๕ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑.นำยอมรพันธุ์            ช่ำงน้อย            ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๑ 
๒.นำงสำวรพีพร  ทัพหน้ำ  นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๑ 
๓.นำงสำวสุกัญญำ แดงเรือง ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๒ 
๔.นำยพรอนนัต์           ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๒ 
๕.นำงมัณฑนำ           นำคยิ้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๓ 
๖. นางนฤมล  จันทร์กล่ิน ครูอัตราจ้าง            กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๓ 
๗.นำงสำวจุฑำมณี คชสำร  ครูผู้ช่วย      กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๔ 
๘. นำยเสฎฐวุฒิ   บุตรโยจันโท นิสิตฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๔ 
๙.นำงกรเกล้ำ           มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๕ 
๑๐.นำงสำวรัตติกำล ตันมิ่ง           ครูช ำนำญกำร             กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๕  
๑๑.นำยอำทิตย์           ตันติวงศ์  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๖ 
๑๒.นำงสำวพัชรี           เกิดดี  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๖ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

๑. นำงอรอุมำ  บุญโปร่ง  ครู               กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๑ 
๒. นางพัชราภรณ์ วรบุตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๑ 
๓. ว่ำท่ีร.ต.สมพล ศรีผ้ึง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๒ 
๔. นำงเสำวนีย์           ปรีชำนนท์ ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๒ 
๕. นำงชมนภัส           จ่ันฤทธิ์           ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๓ 



๖. นำยปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง  ครู     กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๓ 
๗. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๔ 
๘. นำยจีรพันธ์              เนำวโชติ ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๔ 
๙. นำงสอยดำว            สุทธิ  ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๕ 
๑๐.นายนิติชัย  ชมโลก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๕ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. นำงเรืองไรสิริ   เศียรสมำน ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๑ 
๒. นำงรติกำร  กำระเกตุ ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๑ 
๓. นำยศักดิ์ศรี           กลัดปรี  ครูช ำนำญกำร               กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๒ 
๔. นำงสำวพรพิมล        เลิศปรีชำกมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๒ 
๕. นำงชมนำด            โฆษิตคณิน ครูช ำนำญกำร       กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๓ 
๖. นำงสำวรัตติยำภรณ์ นิลศิริ  นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอน  กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๓ 
๗. นำยศักดิ์ชัย            ศิริวรรณ   ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๔ 
๘. นำงสำวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่           ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๔ 
๙. นำงวรนุช   ทองเพชร ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๕ 
๑๐. นำงวีณำ  ชิณวงค์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๕ 

 
ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีรับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำร

ต่อไป 
 
          ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๘   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                  
           
   ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๘   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                  
 
 
 
                   (นำยอมร   อ่อนสี) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวงัทองพิทยำคม  
 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

วัน /เดือน/ป ี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ 

วันอังคำร 

1 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.40 – 10.10 น. 

10.20 – 11.20 น. 

ค21101 

พ21101 

อ21101 

คณิตศำสตร์ 1 

สุขศึกษำ ฯ 

ภำษำอังกฤษ 1 

60 นำที 

30 นำที 

60 นำที     

ม.1.1 – 1.5 

ม.1.1 – 1.5 

ม.1.1 – 1.5 

13.00 – 14.00 น. 

 14.00 - 14.30น. 

ว21101 

ว21103 

วิทยำศำสตร์ 1 

เทคโนโลยี 1 

60 นำที 

30 นำที 

 

ม.1.1 – 1.5 

ม.1.1 – 1.5 

 

วันพุธ 

2 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.40 – 10.10 น. 

10.20 – 10.50 น. 

ท21101 

ศ21101 

ส21102 

ภำษำไทย 1 

ศิลปะ 1 

ประวัติศำสตร์ 1 

 

60 นำที 

30 นำที 

30 นำที 

ม.1.1 – 1.5 

  ม.1.1 – 1.5 

  ม.1.1 – 1.5 

13.00 – 14.00 น. 

 14.00 - 15.00 น. 

ส21101 

ง21102 

 

สังคมศึกษำฯ 1 

กำรงำนอำชีพ 1 

 

60 นำที 

60 นำที 

ม.1.1 – 1.5 

ม. 1.1 – 1.5 



ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

 

 

 

**หมำยเหตุ ส ำหรับนักเรียนท่ีเรียนรหัส ง20263 

 

วัน /เดือน/ป ี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ 

วันอังคำร 

1 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

ค22101 

พ22101 

อ22101 

 

คณิตศำสตร์ 3 

สุขศึกษำ  

ภำษำอังกฤษ 3 

 

60 นำที 

30 นำที  

60 นำที 

 

ม.2.1 – 2.5 

ม.2.1 – 2.5 

ม.2.1 – 2.5 

 

13.00 – 14.00 น. 

 14.00  - 14.30น. 

14.30 – 15.00 น. 

ว22101 

ว22103 

ง20263 

วิทยำศำสตร์ 3 

เทคโนโลยี 3 

งำนมุ้งลวด 

60 นำที 

30 นำที 

30 นำที     

 

ม.2.1 – 2.5 

ม.2.1 – 2.5 

**ม.2.3 – 2.5 

วันพุธ 

2 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.40 – 10.10 น. 

10.20 – 10.50 น. 

11.00 – 12.00 น. 

ท22101 

ศ22101 

ส22102 

ค20203 

ภำษำไทย 3 

ศิลปะ 3 

ประวัติศำสตร์ 3 

พหุนำม 2 

 

60 นำที 

30 นำที 

30 นำที 

60 นำที 

 

ม.2.1 – 2.5 

  ม.2.1 – 2.5 

  ม.2.1 – 2.5 

  ม.2.1 – 2.2 

13.00 – 14.00 น. 

 14.00 - 15.00 น. 

ส22101 

ง22102 

 

สังคมศึกษำฯ 3 

กำรงำนอำชีพ 3 

 

60 นำที 

60 นำที 

ม.2.1 – 2.5 

ม. 2.1 – 2.5 



 

ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

**หมำยเหตุ ส ำหรับนักเรียนท่ีเรียนรหัส ง20265 

 

 

 

วัน /เดือน/ป ี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ 

วันอังคำร 

1 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

11.00 – 11.30 น. 

ค23101 

พ23101 

อ23101 

ง20265 

คณิตศำสตร์ 5 

สุขศึกษำ 5 

ภำษำอังกฤษ 5 

ขนมไทย 

60 นำที 

30 นำที 

60 นำที 

30 นำที     

ม.3.1 – 3.5 

ม.3.1 – 3.5 

ม.3.1 – 3.5 

**ม.3.1 – 3.3 

13.00 – 14.00 น. 

 14.00 - 14.30น. 

ว23101 

ว23103 

 

วิทยำศำสตร์ 5 

เทคโนโลยี 5 

 

60 นำที 

30 นำที 

 

ม.3.1 – 3.5 

ม.3.1 – 3.5 

 

วันพุธ 

2 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

10.00 – 10.30 น. 

10.30 – 11.30น. 

ท23101 

ศ23101 

ส23102 

ค23201 

ภำษำไทย 5 

ศิลปะ 5 

ประวัติศำสตร์ 5 

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม4 

 

60 นำที 

30 นำที 

30 นำที 

60 นำที 

 

ม.3.1 – 3.5 

  ม.3.1 – 3.5 

  ม.3.1 – 3.5 

ม.3.4 – 3.5 

 

13.00 – 14.00 น. 

 14.00 - 15.00 น. 

ส23101 

ง23101 

 

สังคมศึกษำฯ 5 

กำรงำนอำชีพ 5 

 

60 นำที 

60 นำที 

ม.3.1  – 3.5 

ม.3.1 – 3.5 



ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

**หมำยเหตุ ส ำหรับนักเรียนท่ีเรียนรหัส ง30217 และ ง3020 

วัน /เดือน/ป ี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ 

วันอังคำร 

1 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

11.00 – 12.00 น. 

ค31101 

ส31102 

อ31102 

อ30228 

คณิตศำสตร์ 1 

ประวัติศำสตร์ 1 

ภำษำอังกฤษ 1 

ภำษำอังกฤษในชีวิตปะจ ำวัน 

60 นำที 

30 นำที 

60 นำที 

60 นำที 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 14.30 น. 

14.30 – 16.00 น. 

14.30 – 15.30 น. 

14.30 – 15.00 น. 

15.00 - 15.30 น. 

ว31101 

ศ31101 

ว30241 

อ30201 

ง30217 

ง30201 

วิทยำศำสตร์ 1 

ศิลปะ 

ชีวิทยำ 1 

ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 

อำหำรหวำนเพื่อสุขภำพ 

เครื่องด่ืมสมุนไพร 

 

60 นำที 

30 นำที 

90 นำที 

60 นำที 

30 นำที 

30 นำที 

 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1 

ม.4.2 

**ม.4.3,ม.4.6 

**ม.4.3,ม.4.6 

วันพุธ 

2 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น.
09.-30 –10.-00น. 

10.00 – 11.30 น. 

10.00 – 11.00 น. 

 

ท31101 

พ31101 

ค31201 

อ30238 

ภำษำไทย1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 

ภำษำอังกฤษท้องถิ่น 3 

 

60 นำที 

30 นำที 

90 นำที 

60 นำที 

 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1 

ม.4.2 

 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 14.30 น. 

14.30 – 16.00 น. 

14.30 – 15.00 น. 

ส31101 

ง31101 

ว30221 

I30201 

สังคมศึกษำ 

กำรงำนอำชีพ 1 

เคมี 1 

กำรศึกษำค้ำคว้ำ (วิทย์ )  

60 นำที 

30 นำที 

90 นำที 

30 นำที 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1-ม.4.6 

ม.4.1 

ม. 4.5 



ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

วัน /เดือน/ป ี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ 

วันอังคำร 

1 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 

10.30 – 12.00 น. 

10.30 – 11.00น. 

ค32101  

อ32101 

ว30243 

ส30281 

คณิตศำสตร์ 3 

ภำษำอังกฤษ 3 

ชีววิทยำ 3 

ภูมิศำสตร์กำยภำพ 

 

60 นำที 

60 นำที 

90  นำที 

30 นำที 

 

ม.5.1- ม.5.5 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 

ม.5.2,ม.5.3 

 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 14.30 น. 

14.30 – 16.00 น. 

 

ท32101 

พ32101 

ว30223 

 

ภำษำไทย 3 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 

เคมี 3 

 

60 นำที 

30 นำที 

90  นำที 

 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 

 

วันพุธ 

2 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

10.00 - 10.30 น. 

10.30 – 12.00 น. 

 

ว32103 

ส32102 

ว32102 

ค30203 

 

วิทยำศำสตร์ 3 

ประวัติศำสตร์ 3 

เทคโนโลยี 2 

คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 

 

60 นำที 

30 นำที 

30 นำที 

90 นำที 

 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 

 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 14.30 น. 

14.30 – 16.00 น. 

 

ส32101 

ศ32101 

ว30208 

สังคมศึกษำ 3 

ศิลปะ 3 

ฟิสิกส์ 8 

60 นำที 

30 นำที 

90 นำที 

 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1 - ม.5.5 

ม.5.1  

 

 

 



ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

วัน /เดือน/ป ี เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ 

วันอังคำร 

1 ก.ย. 

2563 

08.30 – 09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 

10.30 – 12.00 น. 

10.30 - 11.00 น. 

ค33101  

อ33101 

ว30245 

ส30283 

คณิตศำสตร์ 5 

ภำษำอังกฤษ 5 

ชีววิทยำ 5 

อำเซียนศึกษำ 

60 นำที 

60 นำที 

90 นำที  

30 นำที 

 

ม.6.1 – ม.6.5 

ม.6.1 – ม.6.5 

ม.6.5 

ม.6.1,ม.6.2 

 

13.00 – 14.00 น 

14.00 – 14.30 น. 

14.30 – 16.00 น. 

14.30 – 15.00 น. 

14.30 – 15.00 น. 

 

ท33101 

พ33101 

ว30225 

อ30205 

ง30205 

ภำษำไทย 5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 

เคมี 5 

ภำษำอังกฤษแปล 1 

ขนมไทยตำมเทศกำล 

60 นำที 

30 นำที 

90 นำที 

60 นำที 

30 นำที 

 

ม.6.1 - ม.6.5 

ม.6.1 - ม.6.5 

ม.6.5  

ม.6.1 

** ม.6.2 

วันพุธ 

2 ก.ย. 

2563 

 08.30 –09.30 น. 

 09.30 – 10.00น. 

ว33101 

ว33103 

 

วิทยำศำสตร์  5 

เทคโนโลยี 3 

60 นำที 

30 นำที 

 

ม.6.1 – ม.6.5 

ม.6.1 – ม.6.5 

   

 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 15.00 น. 

ส33101 

ว30210 

สังคมศึกษำ 5 

ฟิสิกส์10 

60 นำที 

60 นำที 

 

 

ม.6.1 – ม.6.5 

ม.6.5  

 

**หมำยเหตุ ส ำหรับนักเรียนท่ีเรียนรหัส   ง30205 

 



 

 


