
ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2562 
สอบวันที่ 22 – 23   กรกฎาคม   2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น/ห้อง 

22  กรกฎาคม 2562 

08.30 - 09.30  ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ม.1/1-1/10 

09.30 – 10.00 ศ21101 ทัศนศิลป์   ม.1/1-1/10 

10.00 - 11.00 ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน     ม.1/1-1/10 

11.00 – 12.00 ส21101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน    ม.1/1-1/10 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ม.1/1-1/10 

14.00 – 14.30 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ม.1/1-1/10 

23  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.1/1-1/4 

ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ   ม.1/10 

09.30 – 10.00 พ21101 สุขศึกษา   ม.1/1-1/10 

10.00 – 11.00 อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1   ม.1/1-1/10 

11.00 – 12.00 ส21103 ประวัติศาสตร์1   ม.1/1-1/10 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 ว21102 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1-1/10 

14.00 – 15.00 ว20281 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.1/1-1/4 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา  2562 
สอบวันที่ 22 – 23   กรกฎาคม   2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น/ห้อง 

22 กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30  ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ม.2/1-2/10 

09.30 – 10.00 ศ22101 ดนตรี-นาฏศิลป์   ม.2/1-2/10 

10.00 – 11.00 ส22101 สังคมศึกษา3   ม.2/1-2/10 

11.00 – 12.00 ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน   ม.2/1-2/10 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ม.2/1-2/10 

23 กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.2/1-2/3 

ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.2/4-2/6 

ค22205 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์   ม.2/10 

09.30 – 10.00 ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ม.2/1-2/10 

10.00 – 11.00 ส22103 ประวัติศาสตร์3  ม.2/1-2/10 

11.00 – 12.00 อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3   ม.2/1-2/10 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 ว22102 การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.2/1-2/10 

14.00 – 14.30 พ22101 สุขศึกษา ม.2/1-2/10 

14.30 – 15.30 
ว20251 โลกและการเปลี่ยนแปลง ม.2/1-2/3 

ว20216 ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.2/10 
 

 

 

 
 

 
 

 



ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2562 
สอบวันที่ 22 – 23   กรกฎาคม   2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น/ห้อง 

22  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30  ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ม.3/1-3/10 

09.30 – 10.00 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ม.3/1-3/10 

10.00 – 11.00 ส23101 สังคมศึกษา5  ม3/1-3/10 

11.00 –12.00 อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5   ม.3/1-3/10 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ม.3/1-3/10 

14.00 – 14.30 พ23101 สุขศึกษา   ม.3/1-3/10 

23  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.3/1-3/4 

ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.3/5-3/6 

ค23205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.3/10 

09.30 – 10.00 ศ23101 ทัศนศิลป์ 3   ม.3/1-3/10 

10.00 – 11.00 ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน   ม.3/1-3/10 

11.00 – 12.00 ส23103 ประวัติศาสตร์    ม.3/1-3/10 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 13.30 ว20205 ไฟฟ้าและเครื่องกล ม.3/1-3/3 

13.00 – 14.00 ว20218 ฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนต้น   ม.3/10 

 
 
 
 

 
 
 
 



ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2562 
สอบวันที่ 24 - 26  กรกฎาคม   2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น/ห้อง 

 

24  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30  ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน    ม.4/1-4/7 

09.30 – 10.00 พ31101 สุขศึกษา   ม.4/1-4/7 

10.00 – 11.00 ส31101 สังคมศึกษา   ม.4/1-4/7 

11.00 – 12.00 อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ม.4/1-4/7 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 –14.30 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)   ม.4/1-4/7 

 

25  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม    ม.4/1-4/3,4/7 

ค31203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.4/4-4/6 

09.30 – 10.30 ท31101 ภาษาไทย   ม.4/1-4/7 

10.30 – 11.00 ศ31101 ทัศนศิลป์   ม.4/1-4/7 

11.00 – 12.00 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี   ม.4/1-4/7 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 ว30241 ชีววิทยา1 ม.4/1-4/3,4/7 

26  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 10.00 ว30201 ฟิสิกส์1 ม.4/1-4/3,4/7 

08.30 – 09.30 ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4/4-4/6 

10.00 – 11.00 ส31103 ประวัติศาสตร์   ม.4/1-4/7 

10.00 – 11.00 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ม.4/1-4/7 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 ว30221 เคมี1 ม.4/1-4/3,4/7 

 
 
 
 
 



ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2562 
สอบวันที่ 24 - 26  กรกฎาคม   2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   5 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น/ห้อง 

24  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30  ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    ม.5/1-5/7 

09.30 – 10.00 พ32101 สุขศึกษา   ม.5/1-5/7 
10.00 – 11.00 ท32101 ภาษาไทยพืน้ฐาน   ม.5/1-5/7 

10.00 – 11.00 ส32101 สังคมศึกษา   ม.5/1-5/7 

12.00  – 13.00 พักกลางวัน 

13.00  – 14.00 
ว30242 ชีววิทยา2 ม.5/1-5/4 

ว30243 ชีววิทยา3 ม.5/7 

25  กรกฎาคม 2562 

08.30  – 10.00 
ว30202 ฟิสิกส์2   ม.5/1-5/4 

ว30203 ฟิสิกส์3   ม.5/7 

08.30  – 09.00 ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.5/5-5/6 

10.00 – 11.00 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5/1-5/7 

11.00 – 12.00 ส32103 ประวัติศาสตร์   ม.5/1-5/7 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 
ว30222 เคมี 2    ม.5/1-5/4             
ว30223 เคม3ี ม.5/7 

13.00 – 14.00 ท30215 ความถนัดทางภาษาไทย   ม.5/5-5/6 

26  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3    ม.5/1-5/4,5/7 

ค32203 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ3    ม.5/5-5/6 
09.30 – 10.00 ศ32101 ดนตรี  ม.5/1-5/7 

10.00 – 11.00 ว32101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.5/1-5/7 

 
11.00 – 12.00 

 

อ30214 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ม.5/1-5/4 

ศ30227 สถาปัตยกรรม  ม.5/5-5/6 
ค30201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1   ม.5/7 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา  2562 
สอบวันที่ 24 - 25  กรกฎาคม  2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น/ห้อง 

24  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30  ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ม.6/1-6/8 

09.30 – 10.00 ศ33101 นาฏศิลป์   ม.6/1-6/8 

10.00 – 11.00 ท33101 ภาษาไทย   ม.6/1-6/8 
11.00 – 12.00 ท30217 ความถนัดทางภาษาไทย ม.6/1-6/8 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 13.30 พ33101 สุขศึกษา   ม.6/1-6/8 
13.30 – 15.00 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ม.6/1-6/5, 6/8 

13.30 – 14.30 ว30294 โลกและดวงดาว ม.6/6-6/7 
15.00 – 16.00 ค30207 แคลคูลัสขั้นสูง ม.6/8 

25  กรกฎาคม 2562 

08.30 – 09.30 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ม.6/1-6/5 

ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์   ม.6/6-6/7 

ค30205 สถิติขั้นสูง ม.6/8 
09.30 – 10.00 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6/1-6/8 

10.00 – 11.00 อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ม.6/1-6/8 
11.00 – 12.00 ว30244 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4   ม.6/1-6/5, 6/8 

11.00 – 11.30 ส30203 การเมืองการปกครอง ม.6/6-6/7 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 ส33101 สังคมศึกษา   ม.6/1-6/8 

14.00 – 15.30 ว30224 เคมีเพ่ิมเติม 4 ม.6/1-6/5, 6/8 

 
 
 


