
วัน เดือน ปี ล ำดับท่ี เวลำ เวลำ ( นำที ) รหัสวิชำ ห้อง รำยวิชำ ครูผู้สอน
1 09.00 น. - 09.40 น. 40 ง21101 ม.1/1-3 การงานอาชีพ1 ครูจีรภา

วัน พุธ 2 09.45 น. - 10.45 น. 60 ว21101 ม.1/1-3 วิทยาศาสตร์ 1 ครูสุนิสา /ครูไพเราะ/ครูเบญจมาศ
ท่ี 10 3 10.50 น. -  11.50 น. 60 อ21101 ม.1/1-3 ภาษาอังกฤษ 1 ครูขวัญกมล

กรกฏำคม
2562 4 12.50 น. - 13.30 น. 40 ว21103 ม.1/1-3 ออกแบบเทคโน ครูกีรติ

5 13.35 น. - 14.15 น. 40 ศ21101 ม.1/1-3 ทัศนศิลป์ ครูอดิศร, ครูชิดชนก
6 14.20  น. - 15.20 น. 60 ท21101 ม.1/1-3 ภาษาไทย 1 ครูปราณี ครูจิตติมา

1 09.00 น - 10.00 น. 60 ส21102 ม.1/1-3 ประวัติศาสตร์1 ครูณรงค์ฤทธ์ิ
วัน พฤหัสบดี 2 10.05 น. - 10. 45 น. 40 อ20201 ม.1/1-2 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ครูชญานิศ

ท่ี 11 3 10.50 น. - 1130 น. 40 ส21231 ม.1/1-3 หน้าท่ีพลเมือง ครูณรงค์ฤทธ์ิ
กรกฏำคม

2562 4 12.50 น. - 13.50 น. 60 ส21101 ม.1/1-3 สังคมศึกษา1 ครูศิริจันทร์
5 13.55 น. - 14.35 น. 40 ท21203 ม.1/1-3 การใช้ห้องสมุด ครูจิตติมา
6 14.40 น. - 15. 20 น. 40 ศ20208 ม.1/1 นาฎดุริยางค์เพ่ือการแสดง ครูกิตติศักด์ิ
7 14.40 น. - 15. 40 น. 60 ค21201 ม.1/3 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ครูนรินทร์

1 09.00 น. -10.00 น. 60 ค21101 ม.1/1-3 คณิตศาสตร์ 1 ครูปัทมาพร
วัน ศุกร์ 2 10.05 น. - 10. 45 น. 40 พ21101 ม.1/1-3 สุขศึกษา ครูภานุเดช
ท่ี 12 3 10.50 น. -11.30 น. 40 ส20202 ม.1/1-3 เศรษฐกิจพอเพียง ครูนิตยา

กรกฏำคม
2562 12.50 น. -  13.30 น. 40 พ21102 ม.1/1-3 พลศึกษา ครูภานุเดช

ว21201 ม.1/3 ทักษะกระบวนการ ครูเบญจมาศ, ครูสุนิสา
5 13.35 น. - 14.15 น. 40 พ20201 ม.1/1 พลศึกษา (เพ่ิมเติม) ครูภานุเดช

4

ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 1 - 3
                                                      โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10                                                24062562



วัน เดือน ปี ล ำดับท่ี เวลำ เวลำ ( นำที ) รหัสวิชำ ห้อง รำยวิชำ ครูผู้สอน
1 09.00 น. - 09.40 น. 40 ง22101 ม.2/1- 4 การงานอาชีพ3 ครูลักษิกา

วัน พุธ 2 09.45 น. - 10. 45 น. 60  ว22101 ม.2/1-4 วิทยาศาสตร์ 3 ครูสมบัติ /ครูอุไรวรรณ
ท่ี 10 3 10. 50 น. -11. 50 น. 60 อ22101 ม.2/1-4 ภาษาอังกฤษ 3 ครูพัชรินทร์ 

กรกฏำคม
2562 4 12.50 น. - 13.30 น. 40 ว22104 ม.2/1-4 ออกแบบเทคโน ครูกีรติ /ครูจริยา

5 13. 35 น. - 14. 15 น. 40 ศ22102 ม.2/1-4 นาฎศิลป์ ครูพรวิมล
6 14.20 น. - 15.20 น. 60 ท22101 ม.2/1-4 ภาษาไทย3 ครูไพลิน ครูณัฐวัฒน์
7 15.25 น. - 16.05 น. 40 พ22102 ม.2/1-4 พลศึกษา 3 ครูดาริณี
1 09.00 น - 10.00 น. 60 ส22102 ม.2/1-4 ประวัติศาสตร์3 ครูศิริจันทร์

ศ20211 ม.2/1, ม.2/4 วาดเส้น ครูอดิศร
วัน พฤหัสบดี ว22201 ม.2/2, ม.2/3 โครงงานวิทย์ ครูสุนิสา, ครูสนธยา

ท่ี 11 3 10.50 น. - 1130 น. 40 ส22233 ม.2/1-4 หน้าท่ีพลเมือง3 ครูชวณัฐ
กรกฏำคม

2562 12.50 น. - 13.50 น. 60 ส22101 ม.2/1-4 สังคมศึกษา3 ครูณรงค์ฤทธ์ิ /ครูนิตยา
ท22201 ม.2/2,ม.2/3 การอ่านและการพิจารณาหนังสือ ครูจุฑามาศ
ค22201 ม.2/4 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ครูปัทมาพร
ศ20217 ม.2/1 ดนตรีเพ่ือความถนัด ครูกิตติศักด์ิ

5 14.40 น. - 15. 20 น. 40 ศ22101 ม.2/1-4 ดนตรี ครูกิตติศักด์ิ
1 09.00 น. - 10.00 น. 60 ค22101 ม.2/1-4 คณิตศาสตร์ 3 ครูภาวิณี

วัน ศุกร์ 2 10.05 น. - 10. 45 น. 40 ส20208 ม.2/1-4 โลกศึกษา ครูศุภเกียรติ ครูนิตยา
ท่ี 12 3 10.50 น. -11.30 น. 40 พ22101 ม.2/1-4 สุขศึกษา 3 ครูดาริณี

กรกฏำคม
2562 ศ20212 ม.2/2, ม.2/3 ศิลปะไทย ครูอดิศร

ค20201 ม.2/1 คณิตสร้างสรรค์ ครูปัทมาพร
5 13.35 น. - 14.15 น. 40 ว22103 ม.2/1-4 วิทยาการค านวน ครูจริยา

12.50 น. -  13.30 น.4 40

ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2ห้อง 1 - 4
โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

2 10.05 น. - 10. 45 น. 40

13.55 น. - 14.35 น.
4

40



วัน เดือน ปี ล ำดับท่ี เวลำ เวลำ ( นำที ) รหัสวิชำ ห้อง รำยวิชำ ครูผู้สอน
1 09.00 น. - 09.40 น. 40 ง23101 ม.3/1-3 การงานอาชีพ5 ครูลักษิกา/ครูจีรภา

วัน พุธ 2 09.45 น. - 10. 45 น. 60 ว23101 ม.3/1-3 วิทยาศาสตร์ 5 ครูเบญจมาศ/ครูสุนิสา
ท่ี 10 3 10.50 น - 11.50 น. 60 อ23101 ม.3/1-3 ภาษาอังกฤษ 5 ครูอรอุมา 

กรกฏำคม
2562 4 12.50 น. - 13.30 น. 40 ง20261 ม.3/1-3 ช่างซ่อมไฟฟ้า ครูเสาวลักษณ์

5 13.35 น. - 14. 15 น. 40 ศ23102 ม.3/1-3 นาฎศิลป์ ครูพรวิมล
6 14.20 น. - 15.20 น. 60 ท23101 ม.3/1-3 ภาษาไทย5 ครูพรรณทิพา ครูจุฑามาศ

1 09.00 น - 10.00 น. 60 ส23102 ม.3/1-3 ประวัติศาสตร์5 ครูศุภเกียรติ
2 10.05 น. - 10. 45 น. 40 ศ23101 ม.3/1-3 ดนตรี ครูกิตติศักด์ิ

วัน พฤหัสบดี 3 10.50 น. - 1130 น. 40 ส23235 ม.3/1-3 หน้าท่ีพลเมือง5 ครูณรงค์ฤทธ์ิ
ท่ี 11 

กรกฏำคม 4 12.50 น. - 13.50 น. 60 ส23101 ม.3/1-3 สังคมศึกษา5 ครูชวณัฐ
2562 5 13.55 น. - 14.35 น. 40 ง20265 ม.3/1-3 ช่างตัดผม ครูสนธยา

ท23201 ม.3/2-3/3 ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย ครูปราณี 
ค23201 ม.3/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ครูสุกัญญา

1 09.00 น. - 10.00 น. 60 ค23101 ม.3/1-3 คณิตศาสตร์ 5 ครูนรินทร์
วัน ศุกร์ 2 10.00 น. -11.00 น. 60 พ23101 ม.3/1-3 สุขศึกษา 5 ครูจันทร์แรม
ท่ี 12

กรกฏำคม 3 12.50 น. -  13.30 น. 40 ง20221 ม.3/1-3 งานประดิษฐ์ ครูจีรภา
2562 4 13.35 น. - 14.15 น. 40 พ23102 ม.3/1-3 พลศึกษา 5 ครูดาริณี

5 14.15 น. - 14.55 น. 40 ว23201 ม.3/1 ไฟฟ้า เคร่ืองกล ครูสนธยา

ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ห้อง 1 - 3
โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

6 14.40 น. - 15. 20 น. 40



วัน เดือน ปี ล ำดับท่ี เวลำ เวลำ ( นำที ) รหัสวิชำ ห้อง รำยวิชำ ครูผู้สอน
1 09.00 น. - 09.40 น. 40 ง31101 ม.4/1-2 การงานอาชีพ 1 ครูลักษิกา

วัน พุธ 2 09.40 น. - 10.40 น. 60 ว30101 ม.4/1-2 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ครูนพ
ท่ี 10 3 10.45 น.  - 11. 45 น. 60 อ31101 ม.4/1-2 ภาษาอังกฤษ 1 ครูอรอุมา

กรกฏำคม
2562 4 12.50 น. -13.50 น. 60 ส31101 ม.4/1-2 สังคมศึกษา1 ครูอาภาภรณ์

5 13.55 น. - 14.35 น. 40 ศ31101 ม.4/1-2 ทัศนศิลป์ ครูชิดชนก
6 14.40 น. -  15.40 น. 60 ท31101 ม.4/1-2 ภาษาไทย ครูจุฑามาศ
1 09.00 น. - 10.00 น. 60 ว30102 ม.4/1 เคมีพ้ืนฐาน ครูไพเราะ
2 09.00 น. - 09. 40 น. 40 ง30265 ม.4/2 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ครูเสาวลักษณ์

วัน พฤหัสบดี 3 09. 50 น. - 11.30 น. 40 พ31101 ม.4/1-2 พลศึกษา 1 ครูดาริณี
ท่ี 11 

กรกฏำคม 4 12.50 น. - 13.50 น. 60 ส31102 ม.4/1-2 ประวัติศาสตร์1 ครูศิริจันทร์
2562 5 13.55 น. - 14.55 น. 60 ค31201 ม.4/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ครูภาวิณี

6 13.55 น. - 14.35 น. 40 พ31204 ม.4/2 พลศึกษา (เพ่ิมเติม) ครูจันทร์แรม
14.55 น. - 15.55 น. 60 ว30103 ม.4/1 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ครูอุไรวรรณ

1 09.00 น. - 10.00 น. 60 ค31101 ม.4/1-2 คณิตศาสตร์ 1 ครูนรินทร์
วัน ศุกร์ ท30201 ม.4/2 การเขียน ครูพรรณทิพา
ท่ี 12 อ30207 ม.4/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ครูขวัญกมล

กรกฏำคม 3 10.50 น. - 11.30 น. 40 ง30248 ม.4/1 การปลูกผักไฮโดร3 ครูลักษิกา
2562

4 12.50 น. - 13. 30 น. 40 ส30231 ม.4/1-4/2 หน้าท่ีพลเมือง1 ครูอุ่นเรือน
13.30 น. - 14.30 น. 60 พ30201 ม.4/1 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ ครูจันทร์แรม
13.30 น. - 14.10 น. 40 ง30224 ม.4/2 การแปรรูปอาหาร ครูจีรภา

24062562

5

ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562ร  ะดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ห้อง 1 - 2
โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

2 10.05 น. - 10. 45 น. 40



วัน เดือน ปี ล ำดับท่ี เวลำ เวลำ ( นำที ) รหัสวิชำ ห้อง รำยวิชำ ครูผู้สอน
1 09.00 น. - 09.40 น. 40 ง32101 ม.5/1-3 การงานอาชีพ3 ครูเสาวลักษณ์

วัน พุธ ว30202 ม.5/1 ฟิสิกส์ 2 ครูนพ
ท่ี 10 ว30103 ม.5/2 -3 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ครูสุนิสา

กรกฏำคม 3 10. 50 น. - 11.50 น. 60 อ32101 ม.5/1-3 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชญานิศ
2562

4 12.50 น. - 13.50 น. 60 ส32101 ม.5/1-3 สังคมศึกษา3 ครูศุภเกรียติ
5 13. 55 น. - 14.35 น. 40 ศ31101 ม.5/1-3 ทัศนศิลป์ ครูอดิสร
6 14.40 น. - 15.40 น. 60 ท32101 ม.5/1 -3 ภาษาไทย 3 ครูพรรณทิพา

ท30207 ม.5/2-5/3 การอ่านวิเคราะห์ ครูไพลิน
ว30222 ม.5/1 เคมี 2 ครูไพเราะ

วัน พฤหัสบดี พ30203 ม.5/2-3 พลศึกษา (เพ่ิมเติม) ครูภานุเดช
ท่ี 11 อ32201 ม.5/1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ครูพัชรินทร์

กรกฏำคม 3 10.50 น. - 11.30 น. 40 พ32101 ม.5/1 -3 สุขศึกษา และพลศึกษา ครูภานุเดช
2562

4 12.50 น. - 13. 50 น. 60 ส32102 ม.5/1 -3 ประวัติศาสตร์สากล ครูอาภาภรณ์
5 13.55 น. - 14.55 น. 60 ว30242 ม.5/1 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 ครูอุไรวรรณ

13.55 น. -14.35 น. 40 ศ30210 ม.5/3 นาฎดุริยางค์เพ่ือการแสดง ครูกิตติศักด์ิ
1 09.00 น. - 10.00 น. 60 ค32101 ม.5/1-3 คณิตศาสตร์ 3 ครูนรินทร์, ครูสุกัญญา, ครูปัทมาพร

วัน ศุกร์ ศ30210 ม.5/1 ดนตรีเพ่ือการขับร้อง ครูกิตติศักด์ิ, ครูกรกฤษรุต
ท่ี 12 ศ30210 ม.5/3 นาฎดุริยางค์เพ่ือการแสดง ครูกรกฤษรุต

กรกฏำคม อ30211 ม.5/3 ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง ครูขวัญกมล
2562 ส30281 ม.5/1 ภูมิศาสตร์กายภาพ ครูอาภาภรณ์

4 12.50 น. - 13.30 น. 40 ว23102 ม.5/1-3 ออกแบบเทคโน ครูจริยา
5 13.35 น. - 14.15 น. 40 ส30233 ม.5/1-3 หน้าท่ีพลเมือง3 ครูนิตยา
6 14.20 น. - 15.00 น. 40 ค32201 ม.5/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ครูสุกัญญา

ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ห้อง 1 - 3
โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

2 09.45 น. - 10.45 น. 60

2 10.05 น. -10. 45 น. 40

3 10.50 น. -11.30 น. 40

1

2

09.00 น. - 10.00 น. 60

10.05 น. - 10. 45 น. 40



วัน เดือน ปี ล ำดับท่ี เวลำ เวลำ ( นำที ) รหัสวิชำ ห้อง รำยวิชำ ครูผู้สอน
1 09.00 น. - 09.40 น. 40 ง33101 ม.6/1-2 การงานอาชีพ 5 ครูพิเชษฐ์

09.45 น.-10.45 น. 60 ว30204 ม.6/1 ฟิสิกส์ 4 ครูนพ
วัน พุธ 09. 45 น. - 10.15 น. 40 ว30281 ม.6/2 วิทยาศาสตร์พลังงาน ครูสนธยา 
ท่ี 10 3 10.50 น.  - 11.50 น. 60 อ33101 ม.6/1-2 ภาษาอังกฤษ 5 ครูชญานิศ

กรกฏำคม
2562 4 12.50 น. - 13.50  น. 60 ส33101 ม.6/1-2 สังคมศึกษา5 ครูอุ่นเรือน

5 13.55 น. - 14.35 น. 40 ศ33101 ม.6/1-2 ทัศนศิลป์ ครูชิดชนก
6 14. 40 น. - 15.40 น. 60 ท33101 ม.6/1-2 ภาษาไทย 5 ครูณัฐวัฒน์

09.00 น. - 10.00 น. 60 ว30224 ม.6/1 เคมี 4 ครูไพเราะ
09.00 น. - 09.40 น. 40 ว30287 ม.6/2 โครงงานวิทย์ ครูสนธยา ศรีสวัสด์ิ

วัน พฤหัสบดี 2 10.05 น. - 10.45 น. 40 พ33101 ม.6/1-2 สุขศึกษา และพลศึกษา 5 ครูจันทร์แรม
ท่ี 11 

กรกฏำคม 3 12.50 น. - 13.30 น. 40 ส30261 ม.6/1-2 เหตุการณ์ปัจจุบัน ครูอาภาภรณ์
2562 4 13.35 น. - 14.35 น. 60 ว30244 ม.6/1 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ครูอุไรวรรณ

5 14.35 น. - 15.15 น. 40 อ30212 ม.6/1 ภาษาอังกฤษส่ือส่ิงพิมพ์ ครูพัชรินทร์
1 09.00 น. - 10.00 น. 60 ค33101 ม.6/1-2 คณิตศาสตร์ 5 ครูปัทมาพร

วัน ศุกร์ ง30221 ม.6/2 งานประดิษฐ์ ครูเสาวลักษณ์
ท่ี 12 ท30205 ม.6/1 หลักการใช้ภาษา ครูปราณี 

กรกฏำคม
2562 ค33201 ม.6/1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ครูสุกัญญา 

พ33201 ม.6/2 พลศึกษาเพ่ิมเติม ครูจันทร์แรม
13.35 น. - 14.35 น. 60 ว30211 ม.6/1 นวัตกรรมฟิสิกส์ ครูนพ
13.35 น. -14.15 น. 40 ง30241 ม.6/1 เกษตรอินทรีย์ ครูลักษิกา

4

ตำรำงสอบกลำงภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2562  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ห้อง 1 - 2
โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

2

1

2 10.05 น. - 10.45 น. 40

3
12.50 น. - 13.30 น. 40
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