
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

 
วัน  เดือน  ปี เวลา รวมเวลา  

(นาท)ี 
วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

 
 
 
15 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 
10.30 – 11.20 น. 
10.30 – 11.30 น. 

 
พัก 

12.30 – 13.30 น. 
 

60 
50 
50 
60 

 
พัก 
60 

 

ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ส31101 หน้าที่พลเมือง 
ว31104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ส30205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว    
           กฎหมาย 
พัก 
ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)    
            

ม. 4/1 – ม.4/3 
ม. 4/1 – ม.4/3 
ม. 4/1(วิทย์) 

ม. 4/1(ศิลป์ค านวณ) – 
ม.4/3  

 
ม. 4/1– ม.4/3 

 
18 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 

09.35 – 10.25 น. 
10.30 – 11.30 น. 
 

60 
50 
60 

 

อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ส31102 ประวัติศาสตร์  
ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
 

ม. 4/1– ม.4/3 
ม. 4/1– ม.4/3 

ม. 4/1 
 

19 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.35 น. 
10.40 – 11.10 น. 

พัก 
13.45 – 14.25 น. 
14.30 – 16.00 น. 
.14.30 – 15.10 น.  

60 
60 
30 
พัก 
45 
90 
40  

อ30201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน  
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
ศ31101 ศิลปะพ้ืนฐาน 
พัก 
พ31101 สุขศึกษา 
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)   
พ30203 เพศศึกษารอบด้าน 
            

ม. 4/1– ม.4/3 
ม. 4/1– ม.4/3 
ม. 4/1– ม.4/3 

 
ม. 4/1– ม.4/3 
ม. 4/1(วิทย์) 

ม. 4/1(ศิลป์ค านวณ) – 
ม.4/3  

 
 หมายเหตุ  รายวิชาที่สอบนอกตารางสอบให้ส่งผลการสอบและเอกสารต่างๆ พร้อมรายวิชาที่สอบในตาราง 



ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

 
วัน  เดือน  ปี เวลา รวมเวลา  

(นาท)ี 
วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

 
 
 
15 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 
10.30 – 11.30 น.
10.30 – 11.30 น. 

พัก 
12.30 – 13.20 น.  

60 
50 
60 
60 
พัก 
60  

ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ส32101 การเมืองไทย 
ว30222 เคมีเพ่ิมเติม 2 
ท30205 การเขียน 1 
พัก 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
 

ม. 5/1– ม.5/3 
ม. 5/1– ม.5/3 

ม. 5/1 
ม. 5/2 (ยกเว้นจีน) – ม.5/3 

 
ม. 5/1– ม.5/3 

 
18 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 

09.35 – 10.35 น. 
 

60 
60  

อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 
 
 

ม. 5/1– ม.5/3 
ม. 5/1– ม.5/2 

                (ศิลป์ค านวณ) 
  

19  ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.20 น 

พัก 
13.45 – 14.25 น. 
14.30 – 15.30 น. 

 

60 
45 
พัก 
50 
60  

อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน  
พ32101 สุขศึกษา 
พัก 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 
ว30202 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 
 

ม. 5/1– ม.5/3 
ม. 5/1– ม.5/3 

 
ม. 5/1– ม.5/3 

ม. 5/1 
 

 
หมายเหตุ  รายวิชาที่สอบนอกตารางสอบให้ส่งผลการสอบและเอกสารต่างๆ พร้อมรายวิชาที่สอบในตาราง 
                          
 
 
 



ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

วัน  เดือน  ปี เวลา รวมเวลา  
(นาท)ี 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

 
 
15 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.20 น. 
10.25 – 11.15 น. 

พัก 
12.30 – 13.20 น. 
12.30 – 13.20 น.  

60 
45 
50 
พัก 
60 
60 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
พ33101 สุขศึกษา 
ส33101 ศาสนาและจริยธรรม 
พัก 
ว30224  เคมีเพ่ิมเติม 4 
ท30209 หลักภาษาไทย 1 

ม. 6/1 – ม.6/3 
ม. 6/1 – ม.6/3 
ม. 6/1 – ม.6/3 
 
ม. 6/1 
ม. 6/2 – ม. 6/3 

18 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.35 น. 
09.35 – 10.35 น. 

 
 

60 
60 
60 
 
 

อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
ว30204 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 
ส30207 ภูมิศาสตร์กายภาพ 

 
 

ม. 6/1 – ม.6/3 
ม. 6/1 
ม. 6/2 (ยกเว้นจีน, มลายู) 

– ม.6/3 
 

19 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.20 น. 
10.25 – 11.25 น. 

 
พัก 

13.45 – 14.45 น. 
 

60 
45 
60 
 

พัก 
60 
 

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
ง33101 การงานอาชีพฯ 
ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 

 
พัก 

อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 
  

ม. 6/1 – ม.6/3 
ม. 6/1 – ม.6/3 
ม. 6/1 – ม. 6/2(ศิลป์    
            ค านวณ) 
 
ม. 6/1 – ม.6/3 
 

       
  หมายเหตุ  รายวิชาที่สอบนอกตารางสอบให้ส่งผลการสอบและเอกสารต่างๆ พร้อมรายวิชาที่สอบในตาราง 
                             
 



ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

 
วัน  เดือน  ปี เวลา รวมเวลา  

(นาท)ี 
วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

15 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.20 น. 

พัก 
12.30 – 13.30 น. 

 

60 
45 
พัก 
60 
 

ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
พ23101 สุขศึกษา 

พัก 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     

ม.3/1 – ม.3/6 
ม.3/1 – ม.3/6 

 
ม.3/1 – ม.3/6 

 

18 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 
10.30 – 11.30 น. 

พัก 
12.30 – 13.30 น. 
13.35 – 14.35 น. 

 

60 
50 
60 
พัก 
60 
60 

ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 
ว20219 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 

พัก 
ท23101  ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

ม.3/1 – ม.3/6 
ม.3/1 – ม.3/6 

ม.3/5 
 

ม.3/1 – ม.3/6 
   ม.3/5   

19 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 

พัก 
13.45 – 14.45 น. 

 
 

60 
50 
พัก 
60 
  

ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ง23101  การงานอาชีพฯ 
พัก 
ว20219 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2  

ม.3/1 – ม.3/6 
ม.3/1 – ม.3/6 

 
ม.3/5 

 
หมายเหตุ  รายวิชาที่สอบนอกตารางสอบให้ส่งผลการสอบและเอกสารต่างๆ พร้อมรายวิชาที่สอบในตาราง 
 
                                  



ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

 
วัน  เดือน  ปี เวลา รวมเวลา  

(นาท)ี 
วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

15 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 

พัก 
12.30 – 13.30 น. 

 

60 
50 
พัก 
60 
 

ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ง22101 การงานอาชีพฯ 

พัก 
ท22101  ภาษาไทยพื้นฐาน 
 

ม.2/1 – ม.2/6 
ม.2/1 – ม.2/6  

 
ม.2/1 – ม.2/6  

18 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 

พัก 
12.30 – 13.15 น. 
13.20 – 14.20 น. 

 

60 
50 
พัก 
45 
60 
 

ว22101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ส22102 ประวัติศาสตร์   

พัก 
พ22101 สุขศึกษา 
ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
 

ม.2/1 – ม.2/6 
ม.2/1 – ม.2/6 

 
ม.2/1 – ม.2/6 

ม.2/5   

19 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.35 น. 

พัก 
13.45 – 14.15 น. 
14.20 – 15.20 น. 
 

60 
60 
พัก 
30 
60 

 

อ22101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
พัก 
ศ22101 ศิลปะพ้ืนฐาน  
ว20215 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 

ม.2/1 – ม.2/6 
ม.2/1 – ม.2/6  
 
ม.2/1 – ม.2/6 

ม.2/5 

 
    
   หมายเหตุ  รายวิชาที่สอบนอกตารางสอบให้ส่งผลการสอบและเอกสารต่างๆ พร้อมรายวิชาที่สอบในตาราง 
 
                               

 



ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

 
วัน  เดือน  ปี เวลา รวมเวลา  

(นาท)ี 
วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

15 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.05 น. 

พัก 
12.30 – 13.30 น. 

 

60 
30 
พัก 
60 
 

ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ศ21101 ศิลปะพ้ืนฐาน  
                  พัก 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 

ม.1/1 – ม.1/5 
ม.1/1 – ม.1/5 

 
ม.1/1 – ม.1/5 

 
 
18 ก.ค. 2562 

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.25 น. 

พัก 
12.30 – 13.30 น. 

 

60 
50 
พัก 
60 
 

ว21101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ส21103 ประวัติศาสตร์       

พัก 
ส21101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 
 

ม.1/1 – ม.1/5 
ม.1/1 – ม.1/5 

 
ม.1/1 – ม.1/5 

 

19 ก.ค. 2562 08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.35 น. 

 
  

60 
45 
 
 

ท21101  ภาษาไทยพื้นฐาน 
พ21101 สุขศึกษา 
 

ม.1/1 – ม.1/5 
ม.1/1 – ม.1/5 

 

 
 
   หมายเหตุ  รายวิชาที่สอบนอกตารางสอบให้ส่งผลการสอบและเอกสารต่างๆ พร้อมรายวิชาที่สอบในตาราง 
 
                           



การใช้ห้องเป็นห้องสอบกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562 
 

ห้อง 15 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 หมายเหตุ 
202 ม. 2/1 ม. 2/1 ม. 2/1  
203 ม. 2/2 ม. 2/2 ม. 2/2  
204 ม. 2/3 ม. 2/3 ม. 2/3  
205 ม. 2/4 ม. 2/4 ม. 2/4  
206 ม. 2/6 ม. 2/6 ม. 2/6  
207 ม. 3/2 ม. 3/2 ม. 3/2  
208 ม. 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4  
213 ม. 3/1 ม. 3/1 ม. 3/1  
214 ม. 5/1 ม. 5/1 ม. 5/1  
215 ม. 5/3 ม. 5/3 ม. 5/3  
221 ม. 6/1 ม. 6/1 ม. 6/1  
222 ม. 6/2 ม. 6/2 ม. 6/2  
225 ม. 6/3 ม. 6/3 ม. 6/3  
226 ม. 4/2 ม. 4/2 ม. 4/2  
227 ม. 4/3 ม. 4/3 ม. 4/3  
228 ม. 4/1 ม. 4/1 ม. 4/1  
302 ม. 1/1 ม. 1/1 ม. 1/1  
303 ม. 1/2 ม. 1/2 ม. 1/2  
304 ม. 1/3 ม. 1/3 ม. 1/3  
305 - - -  
306 ม. 1/4 ม. 1/4 ม. 1/4  
307 - - -  
411 ม. 3/3 ม. 3/3 ม. 3/3  
412 ม. 1/5 ม. 1/5 ม. 1/5  
413 ม. 2/5 ม. 2/5 ม. 2/5  
414 ม. 3/5 ม. 3/5 ม. 3/5  
415 ม. 3/6 ม. 3/6 ม. 3/6  

หอประชุม ม. 5/2 ม. 5/2 ม. 5/2  
 
 
  
 
 


