
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอทุัยธานี 
ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระหว่างวันที ่  8 -10  กันยายน 2563 

 
วัน เดือน ป ี เวลา เวลาท่ีใช้/ชม. ม. 4/1 ม. 4/2 ม. 5/1 ม. 5/2 ม. 6/1 ม. 6/2 

 
อังคาร 

8 กันยายน 2563 

08.30 - 10.00 1.30 คณิตศาสตร์ พฐ (ค31101) คณิตศาสตร์ พฐ (ค31101) คณิตศาสตร์ พฐ (ค32101)  คณิตศาสตร์ พฐ (ค32101) คณิตศาสตร์ พฐ (ค33101) คณิตศาสตร์ พฐ (ค33101) 
10.20 - 11.20 1.00 สังคม (ส31101) สังคม (ส31101) สังคม  (ส32101) สังคม  (ส32101) สังคม  (ส33101) สังคม  (ส33101) 
11.20 – 12.00 0.40  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ท30201)  การอ่านสรุปความ (ท30203) หลักภาษาไทย (ท30205) หลักภาษาไทย (ท30205) 

พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.00 1.00 ภาษาไทย (ท31101) ภาษาไทย (ท31101) ภาษาไทย (ท32101) ภาษาไทย (ท32101) ภาษาไทย (ท33101) ภาษาไทย (ท33101) 

14.00 - 15.30 1.30 ชีววิทยา (ว31241)  ชีววิทยา (ว32243)  ชีววิทยา (ว30244)  

14.00 - 14.40 0.40  อาหารว่าง (ง30201)  เบเกอร่ี (ง30203)  อาหารไทย (ง30205) 

14.40 - 15.20 0.40    อุทัยธานีของเรา (ส30202)  กฎหมาย (ส30209) 
 

พุธ 
 9 กันยายน 2563 

08.30 - 09.30 1.00 อังกฤษ (อ31101) อังกฤษ (อ31101 ) อังกฤษ (อ32101) อังกฤษ (อ32101 ) อังกฤษ (อ33101 ) อังกฤษ (อ33101 ) 
 09.30 - 10.10 0.40 ศิลปะ(นาฏศิลป์) (ศ31101 ) ศิลปะ(นาฏศิลปื) (ศ31101) ศิลปะ (ศ32101 ) ศิลป  (ศ32101) ศิลปะ(ดนตรี)  (ศ33101 ) ศิลปะ(ดนตรี)  (ศ33101 ) 
10.30 – 12.00 1.30 เคมี  1 ( ว31221)  เคมี 2 (ว32223)  เคมี 5 (ว32225)  

พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 13.40 0.40 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ว31181) 
การออกแบบและเทคโนโลยี  

(ว31181) 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ว32183) 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ว32183) 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ว33185) 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

 (ว33185) 
13.40 – 14.20 0.40 สุขศึกษา (พ31101) สุขศึกษา (พ31101) สุขศึกษา (พ32101)        สุขศึกษา (พ32101) สุขศึกษา (พ33101) สุขศึกษา (พ33101) 

*14.30 –16.00 1.30 ฟิสิกส์ 1  (ว31201)  ฟิสิกส์ 2 (ว32203)  ฟิสิกส์ 5  (ว30204)  

*14.30 –15.10 0.40  ภาษาจีน (จ30201)  ภาษาจีน (จ30203)  ภาษาจีน (จ30205) 

 

พฤหัสบดี 
10 กันยายน 2563 

08.30 - 10.00 1.30 คณิตศาสตร์เพิ่ม (ค30201) คณิตศาสตร์เพิ่ม (ค30201) คณิตศาสตร์เพิ่ม (ค30203) คณิตศาสตร์เพิ่ม (ค30203) คณิตศาสตร์เพิ่ม (ค30205) คณิตศาสตร์เพิ่ม (ค30205) 
10.20 - 11.20 1.00 อังกฤษเพิ่ม (อ30201) อังกฤษเพิ่ม (อ30201) อังกฤษเพิ่ม (อ30203) อังกฤษเพิ่ม (อ30203) อังกฤษเพิ่ม (อ30205) อังกฤษเพิ่ม(อ30205) 

11.20 – 12.00 0.40 
การจัดท าวีดีโอขั้นสูง 

(ว30241) 
การจัดท าวีดีโอขั้นสูง 

(ว30241) 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

(ว30343) 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

(ว30343) 
การจัดท าเว็บเพจ 

(ง30245) 
การจัดท าเว็บเพจ 

(ง30245) 

พักรับประทานอาหาร 

13.00 –14.00 1.00 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(ว31101) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(ว31101) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 

(ว32101) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 

(ว32101) 
  

13.00 -14.30 1.30     
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

(ว30140) 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

(ว30140) 
  14.40 –15.20 0.40 ประวัติศาสตร์ (ส31103) ประวัติศาสตร์ (ส31103) ประวัติศาสตร์ (ส32103) ประวัติศาสตร์ (ส32103) การงาน (ง33101) การงาน (ง33101) 



 
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ระหว่างวันที่  8 – 10 กันยายน 2563 
วัน เดือน ป ี เวลา เวลาที่ใช้/ชม. 1/1-1/3 2/1 -2/3 3/1 - 3/3 

อังคาร 
 8 กันยายน 

2563 

08.30 – 10.00 1.30 คณิตศาสตร์ (ค21101) คณิตศาสตร์ (ค22101) คณิตศาสตร์ (ค23101) 
10.40 – 11.20 0.40 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 (ว21181) การออกแบบและเทคโนโลยี 3 (ว22183) การออกแบบและเทคโนโลยี 5 (ว23185) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 1.00 สังคมศึกษา  (ส21101) สังคมศึกษา  (ส22101) สังคมศึกษา  (ส23101) 
14.40 – 15.20 0.40 ศิลปะ+ดนตรี (ศ21101) ศิลปะ+ดนตรี (ศ22101) ศิลปะ+ดนตรี (ศ23101) 

พุธ 
9 กันยายน 2563 

08.30 – 10.00 1.30 วิทยาศาสตร์ (ว21101) วิทยาศาสตร์ (ว22101) วิทยาศาสตร์ (ว23101) 
10.40 – 11.40 1.00 สุขศึกษา(พ21101) สุขศึกษา(พ22101) สุขศึกษา(พ23101) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 0.40 ภาษาจีน (จ20201) ภาษาจีน (จ20203) ภาษาจีน (จ20205) 
14.00 – 14.40 0.40 ประวัติศาสตร์ (ส21103) ประวัติศาสตร์ (ส22103) ประวัติศาสตร์ (ส23103) 

พฤหัสบดี 
10 กันยายน 

2563 

08.30 – 09.30 1.00 ภาษาไทย (ท21101) ภาษาไทย (ท22101) ภาษาไทย (ท23101) 
10.00  - 10.40 0.40 การงาน (ง21101) การงาน (ง22101) การงาน (ง23101) 
10.50 - 11.30 0.40 การประมวลค า (ว20341)  การตัดต่อวิดีโอเบ้ืองต้น (ว20345) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 1.00 อังกฤษ (อ21101) อังกฤษ (อ22101) อังกฤษ (อ23101) 

 

 

 

 

 


