
 



 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 

จันทร์ ท่ี 
10 มกราคม 2565 

09.00 – 09.50 น. 50  ภาษาไทย 
(น.ส.กนกวรรณ  คันสินธ์) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

10.30 – 11.10 น. 40 ออกแบบและเทคโนโลยี 
(นายธนาคร ศรีแนน)  

ม.1/1, ม.1/2 

ออกแบบและเทคโนโลยี 
(น.ส.ปทุมวดี พานทอง) 

ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

13.00 – 14.00 น. 60 สังคมศึกษา 
(นางสุกัญญา บุญปก) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

อังคาร ท่ี 
11 มกราคม 2565 

09.00 – 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(น.ส.เพ็ญพักตร์ บุญสถิต) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

11.00 – 11.40 น. 40 โปรแกรมเบ้ืองต้น 
(น.ส.ปทุมวดี พานทอง) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

13.00 -14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(นางพนิดา บุญสินพร้อม) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

พุธ ท่ี 
12 มกราคม 2565 

09.00 – 10.00 น. 60 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 
(นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์) 

ม.1/1, ม.1/2 
 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 
(น.ส.จารุวรรณ แสงโคตร) 

ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

10.30 – 11.30 น. 60 พระพุทธศาสนา 
(นางรัชฎากร มะระโช) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

13.00 – 13.40 น. 40 สุขศึกษา 2 
(นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 



 

วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
พฤหัสบดี ท่ี 

13 มกราคม 2565 
09.00 – 10.00 น. 60 ประวัติศาสตร์ 

(นางรัชฎากร มะระโช) 
ม.1/1, ม.1/2 

ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
10.30 – 11.00 น. 30 ภาษาจีน 

(น.ส.วรินทร์พร ฉลองกิตติศักด์ิ) 
ม.1/4 

ภาษาจีน 
(น.ส.ณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/5 

13.00 – 13.30 น. 30 บรรณารักษ์ 
(นางอุไรวรรณ ร่มเย็น) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ศุกร ์ท่ี 
14 มกราคม 2565 

09.00 – 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(นายอำนวย หกพันนา) 

ม. 1/4 ,ม.1/5 
 

11.00 – 11.40 น. 40 พลศึกษา 
(นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

13.00 – 13.40 น. 40 การงานอาชีพ 
(นายระดมพล พลซื่อ) 

ม.1/1, ม.1/2 
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
จันทร์ ท่ี 

10 มกราคม 2565 
09.00 – 10.00 น. 60 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 

(นางปราณี  ใจทาน) 
ม.2/1, ม.2/2 

ม.2/3 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 

(น.ส.ภีรนันท์  กล้าหาญ) 
ม.2/4 

 
10.30 – 11.20 น. 50 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

(น.ส.จิรปรียา  ตุลากัน)  
ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

13.00 – 14.00 น. 60  ประวัติศาสตร์ 
(นางรัชฎากร  มะระโช) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

อังคาร ท่ี 
11 มกราคม 2565 

09.00 – 10.30 น. 90  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(นายอำนวย หกพันนา) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

11.00 – 11.40 น. 40 โปรแกรมเบ้ืองต้น  
(น.ส.ปทุมวดี พานทอง) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

13.00 – 14.00 น. 60 เศรษฐศาสตร์ 
(นายทศพร บุญปก) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

พุธ ท่ี 
12 มกราคม 2565 

09.00 – 10.00 น. 60 พระพุทธศาสนา 
(นายทศพร บุญปก) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

10.30 – 11.10 น. 40 การงานอาชีพ 
(นางวนิดา ไชยแสง) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

13.00 – 13.50 น. 50 ภาษาไทย 
(น.ส.ฉัตรรัตน์ ไชยพิรุณรักษ์) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

 

 

 

 



วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
พฤหัสบดี ท่ี 

13 มกราคม 2565 
09.00 – 09.30 น. 30  ภาษาจีน 

(น.ส.ณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย) 
ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

10.00 – 11.30 น. 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
นางเย็นใจ  สงวนรัตน์ 

ม.2/3, ม.2/4 

13.00 – 13.40 น. 40 วิทยาการคำนวณ 
(นายธนาคร ศรีแนน) 

ม.2/1, ม.2/2 
ม.2/3, ม.2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 

จันทร์ ท่ี 
10 มกราคม 2565 

09.00 – 10.00 น. 60  ประวัติศาสตร์ 
(นางรัชฎากร  มะระโช) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

10.30 – 11.20 น. 50 ภาษาไทย 
(นางรุ่งรัตน์  สุขแสง)  

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

13.00 – 14.00 น. 60 สังคมศึกษา 
(นายอนุรักษ์ โสภาชัย) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

 
อังคาร ท่ี 

11 มกราคม 2565 

09.00 – 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(นายปัญญา สีหาบุญมาก) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

11.00 – 11.40 น. 40 โปรแกรมเบ้ืองต้น   
(นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

13.00 – 14.00 น. 60 พระพุทธศาสนา 
(นายอนุรักษ์ โสภาชัย) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

 
พุธ ท่ี 

12 มกราคม 2565 

09.00 – 10.00 น. 60 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 
(น.ส.ภีรนันท์  กล้าหาญ) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

10.30 – 11.10 น. 40 ออกแบบและเทคโนโลยี 
(นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ)   

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

13.00 – 13.40 น. 40 งานอาชีพ 
(นางอรชร ศรีขาวรส 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

พฤหัสบดี ท่ี 
13 มกราคม 2565 

09.00 – 09.30 น. 30  ภาษาจีน 
(น.ส.วรินทร์พร ฉลองกิตติศักด์ิ) 

ม.3/1, ม.3/2 
ม.3/3, ม.3/4 

10.00 – 11.30 น. 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(น.ส.รัดดาวรรณ มานัด)  

ม.3/3, ม.3/4 

 



 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
จันทร์ ท่ี 

10 มกราคม 2565 
 

09.00 – 10.00 น. 60  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
(นายสำเริง  สุตระ) 

ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

10.30 – 11.20 น. 50 ภาษาไทย1 
(น.ส.กนกวรรณ  คันสินธ์)  

 ม.4/1 
 

ภาษาไทย1 
(น.ส.ฉัตรรัตน์ ไชยพิรุณรักษ์) 

 ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

13.00 – 14.00 น. 60 เศรษฐศาสตร์ 
(นางฉวีวรรณ ไพรนิทร์) 

ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

อังคาร ท่ี 
11 มกราคม 2565 

 

09.00 - 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
(นางเย็นใจ  สงวนรัตน์) 

ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

11.00 – 11.45 น. 45 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 
(นางสาวศิริธร  พลเย่ียม) 

ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

13.00 – 13.40 น. 40 ภาษาจีน 
(น.ส.วรินทร์พร ฉลองกิตติศักด์ิ) 

 ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

 
พุธ ท่ี 

12 มกราคม 2565 
 

09.00 – 10.00 น. 60  ฟิสิกส์ 2 
(นางสาวอมร หนองขุ่นสาร) 

ม.4/1, ม.4/2 
 

60 ภาษาอังกฤษ 
(นางจรัสศรี ร่มเย็น) 

ม.4/3, ม.4/4 

10.30 – 11.20 น. 40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(นายธนาคร ศรีแนน) 

ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

13.00 – 14.00 น. 60 ชีววิทยา2 
(น.ส.จารุวรรณ แสงโคตร) 

 ม.4/1, ม.4/2 
 

 

 



วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
พฤหัสบดี ท่ี 

13 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 

(นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด) 
ม.4/1, ม.4/2 

 
60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(น.ส.จารุวรรณ แสงโคตร) 
ม.4/3 

60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์) 

ม.4/4 

11.00 – 11.40 น. 40 การงานอาชีพ 
(นายอิสรพงศ์ แสงโคก) 

ม.4/1, ม.4/2 
ม.4/3, ม.4/4 

13.00 – 14.00 น. 60 เคมี 
(น.ส.สุกันญา สงเคราะห์) 

ม.4/1, ม.4/2 

60 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(นางบุรี สุตระ) 

ม.4/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
จันทร์ ท่ี 

10 มกราคม 2565 
 

09.00 – 10.00 น. 60  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
(นางบุรี  สุตระ) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

10.30 – 11.10 น. 40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

13.00 – 14.00 น. 60 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  
(นางสาวอมร หนองขุ่นสาร) 

ม.5/1, ม.5/2 
 

อังคาร ท่ี 
11 มกราคม 2565 

 

09.00 – 10.00 น. 60 ฟิสิกส์4  
(นางสะอาด พลซื่อ) 

ม.5/1, ม.5/2 
 

60 ประวัติวรรณคดี 
(นางอุไรวรรณ ร่มเย็น) 

ม.5/3 

60 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 
(น.ส.สุกันญา สงเคราะห์) 

ม.5/4 

10.30 – 11.10 น. 40 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
(น.ส.ณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

13.00 – 14.00 น. 60 ชีววิทยาเพิ่มเติม4 
(นางปราณี  ใจทาน) 

ม.5/1, ม.5/2 
 

พุธ ท่ี 
12 มกราคม 2565 

09.00 – 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
(นางเย็นใจ  สงวนรัตน์) 

ม.5/1, ม.5/3 
 

90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
(นายปัญญา สีหาบุญมาก) 

ม.5/2, ม.5/4 
 

11.00 – 12.00 น. 60 พระพุทธศาสนา 
(นางทิวา พลซื่อ) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

13.00 – 13.50 น. 50 ภาษาไทย 
(นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

14.20 – 15.00 น. 40 การงานอาชีพ 
(นางวนิดา ไชยแสง) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 



วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
พฤหัสบดี ท่ี 

13 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  

(นายทวิชย ์ มะระโช) 
ม.5/1, ม.5/2 

 
11.00 – 12.00 น. 60 เคมี 

(น.ส.สุกันญา สงเคราะห์) 
ม.5/1, ม.5/2 

60 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(นางจรัสศรี ร่มเย็น) 

ม.5/3 

13.00 – 14.00 น. 60 ประวัติศาสตร์สากล 
(นางทิวา พลซื่อ) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

ศุกร ์ท่ี 
14 มกราคม 2565 

09.00 – 09.45 น. 45 ภาษาอังกฤษฟังพูด 
(นางสาวศิริธร  พลเย่ียม) 

ม.5/1, ม.5/2 

10.30 – 11.10 น. 40 วิทยาการคำนวณ 
(นายธนาคร ศรีแนน) 

ม.5/1, ม.5/2 
ม.5/3, ม.5/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
จันทร์ ท่ี 

10 มกราคม 2565 
 

09.00 – 10.00 น. 60 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Mr.Alex 

ม.6/1, ม.6/2 

60 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(นางจรัสศรี ร่มเย็น 

ม.6/3, ม.6/4 
 

10.30 – 11.30 น. 90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(น.ส.รัดดาวรรณ  มานัด) 

 ม.6/1, ม.6/2 
 

90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(นายอำนวย  หกพันนา) 

 ม.6/3, ม.6/4 
 

13.00 – 14.30 น. 60 ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ 

(นางสะอาด  พลซื่อ) 
 ม.6/3, ม.6/4 

 
อังคาร ท่ี 

11 มกราคม 2565 
 
 

09.00 – 09.40 น. 40 การงานอาชีพ 
(นายระดมพล  พลซื่อ) 

 ม.6/1, ม.6/2 
ม.6/3, ม.6/4 

10.20 – 11.20 น. 60 ฟิสิกส์ 6 
(นางสะอาด  พลซื่อ) 

 ม.6/1, ม.6/2 
 

10.20 – 11.10 น. 50 การพูด 
(นางรุ่งรัตน์  สุขแสง) 

 ม.6/3 

13.00 – 14.00 น. 60 อังกฤษอ่าน-เขียน 
(นายสำเริง  สุตระ) 

 ม.6/1, ม.6/2 
ม.6/3 

14.30 – 15.10 น. 40 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
(น.ส.ณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย) 

 ม.6/1, ม.6/2 
ม.6/3, ม.6/4 

พุธ ท่ี 
12 มกราคม 2565 

09.00 – 10.00 น. 60 สังคมศึกษา 
(นางสุกัญญา บุญปก) 

 ม.6/1, ม.6/2 
ม.6/3, ม.6/4 

10.30 – 11.20 น. 50 ภาษาไทย 
(นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค) 

ม.6/1, ม.6/2 
ม.6/3, ม.6/4 

13.00 – 14.00 น. 60 ชีววิทยาเพิ่มเติม6 
(นางอุบลรัตน์  ชรารัตน์) 

ม.6/1, ม.6/2 
 



 

วัน/เดือน/ป ี เวลาสอบ นาที รายวิชา ห้อง 
พฤหัสบดี ท่ี 

13 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 60  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ6 

(น.ส.อมร  หนองขุ่นสาร) 
 ม.6/1, ม.6/2 

 
60 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน 
Mr.Alex 

ม.6/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


