
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖2   ชัน้ ม.๑ - ม.๓ 

วัน เดือน ป ี ช่วงเวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

8 ม.ค. 2563 

08.30-09.30 60 
ค๒๑๑๐๒ 

คณิตศาสตร ์
ค๒๒๑๐๒ 

คณิตศาสตร ์
ค๒๓๑๐๒ 

คณิตศาสตร ์

09.40-10.40 60 
ท๒๑๑๐๒ 
ภาษาไทย 

ท๒2๑๐๒ 
ภาษาไทย 

ท๒3๑๐๒ 
ภาษาไทย 

10.50-11.40 50 
ว๒๑๑๐๒ 

วิทยาศาสตร ์
ว๒๒๑๐๒ 

วิทยาศาสตร ์
ว๒๓๑๐๒ 

วิทยาศาสตร ์
11.40-12.30 พักกลางวัน 

12.30-13.15 45 
ส๒๑๑๐6 

หน้าท่ีพลเมือง 
ส๒2๑๐6 

หน้าท่ีพลเมือง 
ส๒3๑๐4 

เศรษฐศาสตร ์

13.20 -14.00 4๐ 
พ21๑๐3 
สุขศึกษา 

พ22๑๐3 
สุขศึกษา 

พ23๑๐3 
สุขศึกษา 

14.10-15.10 60 
อ๒๑๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ 
อ๒๒๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ 
อ๒๓๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ 

9 ม.ค. 2563 

๐๘.30 – ๐๙.30 ๖๐ 
ค21๒๐๒ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 
ค22๒๐๒ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 
ค23๒๐๒ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 

๐๙.40 – ๑๐.40 ๖๐ 
อ21๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 
อ22๒๐๒ 

ภาษาองักฤษ อ่าน-เขียน 
อ23๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 

10.50 – 11.50 60 
ว๒1๑๐4 

การออกแบบและเทคโนโลย ี
ว๒2๑๐4 

การออกแบบและเทคโนโลย ี
ง23104 

การออกแบบและเทคโนโลย ี
11.50 - 12.50 พักกลางวัน 

12.50 – 13.35 45 
ส21104 

ประวัติศาสตร ์
ส22102 

ประวัติศาสตร ์
ส23104 

ประวัติศาสตร ์

13.40 – 14.25 45 
ศ21๑๐๒ 

ดนตร-ีนาฏศิลป1์ 
ศ22๑๐๒ 

ดนตร-ีนาฏศิลป2์ 
ศ23๑๐๒ 
ศิลปะ6 

14.30 – 15.15 45 
ส21105 

พระพุทธศาสนา 
ส22105 

พระพุทธศาสนา 
 

15.20 – 16.05 45 
ง21๑๐๒ 

การงานอาชีพ 
ง22๑๐๒ 

การงานอาชีพ 
 

 



ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖2 ชั้น ม.๔ - ม.๖ 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
เวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ม.4/1 ม.4/2 ม.5 ม.6/1 ม.6/2 

8 ม.ค. 2563 

08.30-09.30 60 
ค32๑๐๒ 

คณิตศาสตร์ 
ค3๒๑๐๒ 

คณิตศาสตร์ 
ค3๓๑๐๒ 

คณิตศาสตร์ 

09.40-10.40 60 
ท3๑๑๐๒ 
ภาษาไทย 

ท32๑๐๒ 
ภาษาไทย 

ท33๑๐๒ 
ภาษาไทย 

10.50-11.40 60 
อ3๑๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ 
อ3๒๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ 
อ3๓๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษ 
11.40-12.30 พักกลางวัน 

12.30-13.15 45 
ส31103 

พระพุทธศาสนา 
ส32103 

หน้าท่ีพลเมืองฯ 
ส33102 

สังคมศึกษา6 

13.20 -14.00 
40 พ31๑๐๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
พ32๑๐๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
พ33๑๐๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

14.10-15.10 60 
ว31242 

ชีววิทยาเพิ่มเติม1 
- 

ว32244 
ชีววิทยาเพิ่มเติม3 

ว33245 
ชีววิทยาเพิ่มเติม4 

- 

15.15-16.00 45 
ศ31๑๐๒ 

ดนตรี-นาฏศิลป1์ 
ศ32๑๐๒ 

ดนตรี-นาฏศิลป2์ 
ศ33๑๐๒ 

ศิลปะ 

9 ม.ค. 2563 

๐๘.30 – ๐๙.30 60 
ค31๒๐๒ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 
ค32๒๐๒ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 
ค33๒๐๒ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 

๐๙.40 – ๑๐.40 60 
อ31๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 
อ32๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 
อ33๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 

10.50 – 11.50 60 
ว31221 

เคมีเพ่ิมเติม1 
- 

ว32223 
เคมีเพ่ิมเติม3 

ว33224 
เคมีเพ่ิมเติม4 

- 

11.50 - 12.50 พักกลางวัน 

12.50 – 13.50 60 
ว31๒๐๒ 

ฟิสิกส์เพิ่มเติม1 
- 

ว32204 
ฟิสิกส์เพิ่มเติม3 

ว33205 
ฟิสิกส์เพิ่มเติม4 

ว33102 
ดวงดาวและโลกของเรา 

14.00 – 14.45 45 
ส31104 

ประวัติศาสตร์ 
ส32104 

ประวัติศาสตร์สากล 
- 

14.50 – 15.50 60 
ว31232 

โลก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 

- 
ว32234 

โลก ดาราศาสตร์  
และอวกาศ 

ง33๑๐๒ 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

 
 


