
วัน เดอืน ปี รายวิชา รหัสวิชา ห้องเรียน

วันจันทร์ คณิตศาสตร์ 2 ค21102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.1/1-1/10

20 ธ.ค.64

สุขศึกษา 2 พ21103 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.1/1-1/10

วันอังคาร ประวัติศาสตร์ 2 ส21104 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.1/1-1/10

21 ธ.ค.64

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 อ21202 10.00 - 10.30 น. 30 นาที ม.1/1,1/3-1/10

งานไฟฟ้าและอิเลคทรอนกิส์ ง20225 11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.1/7-1/8

วันพุธ สังคมศึกษา2 ส21103 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.1/1-1/10

22-ธ.ค.-64

ภาษาจีนฟัง-พูด 2 จ21202 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.1/3-1/10

วันพฤหสับดี วิทยาศาสตร์ 2 ว21102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.1/1-1/10

23-ธ.ค.-64

ภาษาอังกฤษ 2 อ21102 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.1/1-1/10

วันศุกร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค21202 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.1/1 - /10

24-ธ.ค.-64

การงานอาชีพ 2 ง21102 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.1/1-1/10

พัก 

เวลาสอบ

พัก

พัก

พัก

พัก

พัก

                                 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

                                 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                 Prachinkallayanee World Class standard School

                                 นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1



วัน เดอืน ปี รายวิชา รหัสวิชา ห้องเรียน

วันจันทร์ คณิตศาสตร์ 4 ค22102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.2/1-2/10

20 ธ.ค.64

สุขศึกษา 4 พ22103 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.2/1-2/10

วันอังคาร ประวัติศาสตร์ 4 ส22104 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.2/1-2/10

21 ธ.ค.64

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 อ22202 10.00 - 10.30 น. 30 นาที ม.2/1,2/3-2/10

การพูด 2 ท20211 11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.2/5-2/6

วันพุธ สังคมศึกษา4 ส22103 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.2/1-2/10

22-ธ.ค.-64

ภาษาญีปุ่น่ฟัง-พูด 4 ญ22202 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.2/3-2/10

วันพฤหสับดี วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ว22102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.2/1-2/10

23-ธ.ค.-64

ภาษาอังกฤษ 4 อ22102 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.2/1-2/10

วันศุกร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค22202 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.2/1-2/10

24-ธ.ค.-64

การงานอาชีพ 4 ง22102 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.2/1-2/10

เวลาสอบ

                                 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี

                                 Prachinkallayanee School World Class standard School

                                 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                 นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2

พัก

พัก

พัก

พัก

พัก 

พัก



                                 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี

                                 Prachinkallayanee School World Class standard School

                                 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                 นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3

วัน เดอืน ปี รายวิชา รหัสวิชา ห้องเรียน

วันจันทร์ คณิตศาสตร์ 6 ค23102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/10

20 ธ.ค.64

สุขศึกษา 6 พ23103 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.3/1-3/10

วันอังคาร ประวัติศาสตร์ 6 ส23104 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.3/1-3/10

21 ธ.ค.64

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 อ23202 10.00 - 10.30 น. 30 นาที ม.3/1,3/3-3/10

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ว23202 11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.3/3-3/4

วันพุธ สังคมศึกษา 6 ส23103 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/10

22-ธ.ค.-64

ภาษาจีนฟัง-พูด 6 จ23202 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.3/3-3/10

ภาษาไทย 6 ท23102 13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/10

วันพฤหสับดี วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/10

23-ธ.ค.-64

อาหารว่าง ง20201 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.3/7-3/8

ภาษาอังกฤษ 6 อ23102 13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/10

วันศุกร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค23202 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/10

24-ธ.ค.-64

การงานอาชีพ 6 ง23102 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.3/1-3/10

พัก 

พัก

เวลาสอบ

พัก

พัก

พัก

พัก

พัก

พัก



                                 โรงเรียนปราจนีกัลยาณี (World Class standard School)

                                 Prachinkallayanee School

                                 ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

                                 นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4

วัน เดอืน ปี รายวิชา รหัสวิชา ห้องเรียน

วันจันทร์ที่ คณิตศาสตร์ 2 ค31102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/11

20

ธันวาคม เคมี  2 ว31232 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.4/1-4/4,4/11

2564 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ว31282 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.4/5-4/10

ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 อ31207 13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/4,4/6-4/10

วันอังคารที่ สุขศึกษา 2 พ31102 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.4/1-4/11

21
ธันวาคม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค31202 10.00 - 11.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/6,4/9,4/11

2564
ประวัติศาสตร์ 2 ส31104 13.00 - 13.30 น. 30 นาที ม.4/1-4/11

สังคมศึกษา 2 ส31103 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/11

วันพุธที่

22 ฟิสิกส์ 2 ว31212 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.4/1-4/4,4/11

ธันวาคม
2564 การงานอาชีพ 2 ง31102 13.00 -14.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/11

วันพฤหสับดี ภาษาอังกฤษ 2 อ31102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/11

23

ธันวาคม ชีววิทยา 2 ว31252 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.4/1-4/4,4/11
2564 วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน ว31182 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.4/5-4/10

วันศุกร์ที่ วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์อวกาศ 2 ว31172 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/4,4/11

24

ธันวาคม ภาษาจีนฟัง-พูด 2 จ31204 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.4/1-4/5,4/9-4/10

2564 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 อ31206 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.4/6 - 4/8

พัก 

พัก

พัก 

เวลาสอบ

พัก

พัก

พัก 

พัก 

พัก 



                                 โรงเรียนปราจนีกัลยาณี (World Class standard School)

                                 Prachinkallayanee School

                                 ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

                                 นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5

วนั เดอืน ปี รายวชิา รหัสวชิา ห้องเรียน

วันจนัทร์ที่ คณิตศาสตร์ 4 ค32102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/11

20

ธันวาคม เคมี 4 ว32232 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.5/1-5/4, 5/11

2564 วทิยาศาสตร์กายภาพเพิม่เติม 2 ว32282 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.5/5-5/10

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 อ32207 13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/4,5/6-5/10

วันองัคารที่ สุขศึกษา 4 พ32102 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.5/1-5/11

21

ธันวาคม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค32202 10.00 - 11.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/6,5/9,5/11

2564

ประวัติศาสตร์ 4 ส32104 13.00 - 13.30 น. 30 นาที ม.5/1-5/11

วันพุธที่ สังคมศึกษา 4 ส32103 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/11

22

ธันวาคม การงานอาชีพ 4 ง32102 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.5/1-5/11

2564

ฟิสิกส์ 4 ว32212 13.00 - 14.30 น. 90 นาที ม.5/1-5/4, 5/11

วันพฤหัสบดีที่ ภาษาอังกฤษ4 อ32102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/11

23

ธันวาคม ชีววิทยา 4 ว32252 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.5/1-5/4,5/11
2564 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ว32182 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.5/5-5/10

วันศุกร์ที่ การส่ือสารและการน าเสนอ I30202 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.5/1-5/10

24

ธันวาคม ภาษาญี่ปุน่ฟัง-พูด4 ญ32202 10.00 - 10.30 น. 30 นาที ม.5/1-5/5,5/9-5/10

2564 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 อ32206 10.00 - 11.00 น. 60 นาที ม.5/6-5/8

พัก 

พัก 

เวลาสอบ

พัก 

พัก 

พัก 

พัก 

พัก 

พัก



                                 โรงเรียนปราจนีกัลยาณี (World Class standard School)

                                 Prachinkallayanee School

                                 ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

                                 นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6

วัน เดอืน ปี รายวิชา รหัสวิชา ห้องเรียน

วันจันทร์ที่ คณิตศาสตร์ 6 ค33102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/11

20

ธันวาคม เคมี 6 ว33232 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.6/1-6/4,6/11

2564 โลกดาราศาสตร์อวกาศเพิ่มเติม2 ว33272 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.6/5-6/10

ภาษาไทย 6 ท33102 13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/11

วันอังคารที่ สุขศึกษา 6 พ33102 09.00 - 09.30 น. 30 นาที ม.6/1-6/11

21ธันวาคม

2564 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค33202 10.00 - 11.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/6,6/9,6/11

วันพุธที่ สังคมศึกษา 6 ส33102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/11

22ธันวาคม

2564 การงานอาชีพ 6 ง33102 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.6/1-6/11

ฟิสิกส์ 6 ว33212 13.00 - 14.30 น. 90 นาที ม.6/1-6/4,6/11

วันพฤหสับดีที่ ภาษาอังกฤษ 6 อ33102 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/11

23ธันวาคม

2564 ชีววิทยา 6 ว33252 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.6/1-6/4,6/11

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 ว33172 10.30 - 11.00 น. 30 นาที ม.6/5-6/10

วันศุกร์ที่ 24 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 อ33208 09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/4,6/6-6/10

ธันวาคม

2564 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 อ33207 10.30 - 11.30 น. 60 นาที ม.6/6-6/8

พัก 

พัก 

พัก 

เวลาสอบ

พัก 

พัก 

พัก 

พัก 


