
รายวิชา เวลา (น.) นาที
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 08.40 - 09.40 60 ครูคุมสอบ ม.1/2
ท21101 ภาษาไทย 1 09.50 - 10.50 60 นายจักรกริช  สันซัง
ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี 11.00 - 11.30 30 นางสาววิไลวรรณ ฟองชัย

ห้องสอบ ครูจักรกริช
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1 12.30 - 13.20 50
ส21103  ประวัติศาสตร์ 1 13.30 - 14.10 40
อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 14.20 - 15.20 60 ครูคุมสอบ ม.1/1

นายธวัชชัย  มั่นใจ
นางสาวจารุวรรณ แซ่หลี
ห้องสอบครูธวัชชยั

รายวิชา เวลา (น.) นาที
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 08.40 - 09.40 60 ครูคุมสอบ ม.2/1
ท22101 ภาษาไทย 3 09.50 - 10.50 60 นางสาวนวลอนงค์ เกตุแก้ว
ว22103 ออกแบบและเทคโนโลยี 11.00 - 11.30 30 นางนิติมา   ค ากล้า

ห้องสอบครูนิตมิา
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3 12.30 - 13.10 40
ส22101 สังคมศึกษา 3 13.20 - 14.20 60
อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 14.30 - 15.30 60 ครูคุมสอบ ม.2/2

รายวิชา เวลา (น.) นาที นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
ว20103  เร่ิมต้นกับโครงงานวทิยาศาสตร์
 1

08.40 - 09.40 60 ห้องสอบครูธัญชนก
ม.2/1

วันที ่ 12 กันยายน 2563

ไมม่วีิชาสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่ 1/2563

วันที ่ 11 กันยายน 2563
หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่ 1/2563

วันที ่ 11 กันยายน 2563
หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที ่ 12 กันยายน 2563



รายวิชา เวลา (น.) นาที
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 08.40 - 09.40 60 ครูคุมสอบ ม.3/1
ท23101 ภาษาไทย 5 09.50 - 10.50 60 นางสาวนภาพร  นวลแก้ว
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี 11.00 - 11.30 30 นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณสุข

ห้องสอบ ครูนภาพร
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5 12.30 - 13.20 50
ส23101 สังคมศึกษา 5 13.30 - 14.30 60
อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 14.40 - 15.40 60 ครูคุมสอบ ม.3/2

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณสาโรจน์

รายวิชา เวลา (น.) นาที นายอารัณ  นิลอินจันทร์
ส23101 ประวัติศาสตร์ 5 08.40-09.40 60 ห้องสอบ ครูเบญจวรรณ

รายวิชา เวลา (น.) นาที
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 08.40 - 09.40 60 ครูคุมสอบ ม.4
ท31101 ภาษาไทย 1 09.50 - 10.50 60 นางขวัญตา  สกุลสอน
ว31103 ออกแบบและเทคโนโลยี 11.00 - 11.30 30 นายสรภัส  คงพันธ์

ห้องสอบ ครูณัฐกานต์
ว30241 ชีววิทยา (พ.ต.) 12.30 - 13.30 60
อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 13.40 - 14.40 60
พ31101 สุขศึกษา 1 14.50 - 15.30 40

รายวิชา เวลา (น.) นาที
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 08.40 - 09.40 60
ว30101 ฟิสิกส์ 1  ม.4/1
อ30201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.
4/2

วันที ่ 12 กันยายน 2563

09.50 - 10.50 60

วันที ่ 12 กันยายน 2563

มัธยมศึกษาปทีี่ 4
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่ 1/2563

วันที ่ 11 กันยายน 2563
หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน

มัธยมศึกษาปทีี่ 3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่ 1/2563

วันที ่ 11 กันยายน 2563
หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน



รายวิชา เวลา (น.) นาที
ค32101   คณิตศาสตร์ 3 08.40 - 09.40 60
ท32101  ภาษาไทย 3 09.50 - 10.50 60 ครูคุมสอบ ม.5
ว 32103 ออกแบบและเทคโนโลยี 11.00 - 11.30 30 นางสาวฝาติหม๊ะ  และเหย็บ

นางสาวพรรณนภา  สกุลสอน
ว32103  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 12.30 - 13.30 60 ห้องสอบ ครูฝาตหิมะ๊
อ32101  ภาษาอังกฤษ 3 13.40 - 14.40 60
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 14.50 - 15.30 40

ว30243  ชีววิทยา (พต.) 3 08.40 - 09.40 60
ค30203 คณิตศาสตร์ (พต.) 3  ม.5/1 09.50 - 11.20 90
ส30228 อาเซียนศึกษา    ม.5/2 09.50 - 10.50 60

รายวิชา เวลา (น.) นาที
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 08.40 - 10.10 90 ครูคุมสอบ ม.6/1
ท33101  ภาษาไทย 5 10.20 - 11.20 60 นางสาวภัศรา  สัจจารักษ์

นายชาคริต  พลสมัคร
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 12.30 - 13.30 60 ห้องสอบ ครูสรภัส
ส33101 สังคมศึกษา 5 13.40 - 14.20 40
ว30245 ชีววิทยา (พ.ต.) 5     ม.6/1
ท............หลักภาษาไทย         ม.6/2

รายวิชา เวลา (น.) นาที ครูคุมสอบ ม.6/2
ค30101  เสริมคณิตศาสตร์ 5   ม.6/1 08.40 - 10.10 90 นางสาวงามชื่น  รัตนชัย
อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ม.6/2 08.40 - 09.20 40 นายชาคริต  พลสมัคร
ส30237 กะปงศึกษา             ม.6/2 09.30 - 10.00 30 ห้องสอบ ครูงามชื่น
ว30224 เคมี 4                   ม.6/1 10.20 - 11.20 60

รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 - 15.30 60

วันที ่ 12 กันยายน 2563

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที ่ 12 กันยายน 2563

มัธยมศึกษาปทีี่ 6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่ 1/2563

วันที ่ 11 กันยายน 2563
หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปทีี่ 5
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่ 1/2563

วันที ่ 11 กันยายน 2563
หมายเหตุ


