
วัน เดือน ปี เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้อง ครูผู้สอน/กรรมการคุมสอบ
08.30 น. - 09.30 น. ท21102 ภาษาไทย ม.1/4,5,6,9,10 นางสาวบุษรา  เมืองชู

ม.1/1,2,3,7,8 นายพจนันท์ พรหมสงค์
09.50 น. - 10.30 น. ว21104 วิทยาการค านวณ 1 ม.1/1,2,3,4,5 นางสาวศศิธร  นาคสง

ศ21102 ศิลปะ ม.1/6,7,8,9,10 นางสาวปาณิสรา มงคลบุตร
10.50 น. - 11.30 น. ว21104 วิทยาการค านวณ 1 ม.1/6,7,8,9,10 นางสาวศศิธร  นาคสง

ศ21102 ศิลปะ ม.1/1,2,3,4,5 นางสาวปาณิสรา มงคลบุตร

13.00 น. - 14.00 น. ค21102 คณิตศาสตร์ ม.1/1,2,3,4,5 นางสาวนุชนาถ  น  าแก้ว
ม.1/6,7,8,9,10 นางสาวณัฐลิณี  ทองสงค์

08.30 น. - 09.30 น. ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1/1,2,3,4,5 นางสาววีณา  ค าคุ้ม
ม.1/6,7,8,9,10 ว่าท่ี ร.ต.เรืองเดชย์  ผสารพจน์

09.50 น. - 10.30 น. ง21101 การงานอาชีพ ม.1/1,2,3,4,5 นางภทรมน  ล่ิมบุตร
พ21102 สุขศึกษา ม.1/6,7,8,9,10 นายศรายุทธ  มิตรวงศ์

10.50 น. - 11.30 น. ง21101 การงานอาชีพ ม.1/6,7,8,9,10 นางพูนสุข  ถ่ินลิพอน
พ21102 สุขศึกษา ม.1/1,2,3,4,5 นายศรายุทธ  มิตรวงศ์

13.00 น. - 14.00 น. ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1/1,1/4,1/5,1/7 นางสาวรัชฏาพร  สุวรรณสาม
1/2,1/3 นางจุไรรัตน์  สวัสด์ิวงศ์
1/6,1/7,1/8,1/9,1/10 นางสาวปาณิสรา  มัจฉาเวช

08.30 น. - 09.30 น. ค20202 คณิตศาสตร์ 2 ม.1/1,2,3,4,5 นางสาวนุชนาถ  น  าแก้ว
ม.1/6,7,8,9,10 นางสาวณัฐลินี  ทองสงค์

09.50 น. - 10.30 น. ศ21104 ดนตรีและนาฎศิลป์ ม.1/1,2,3,4,5 นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
อ20212 เสริมทักษะ 2 ม.1/6,7,8,9,10 Mr. MD Moniruzzaman

10.50 น. - 11.30 น. ศ21104 ดนตรีและนาฎศิลป์ ม.1/6,7,8,9,10 นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
อ20212 เสริมทักษะ ม.1/1,2,3,4,5 Mr. MD Moniruzzaman

13.00 น. - 14.00 น. อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1/1 นางอุรา เสนาเพ็ง,Ms.Susan Cathrine

อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1/2,3,6,7 นางเพ็ญแข  หวานสนิท
อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1/4,5 นางอุทัย  รักษา
อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1/8,9,10 นางสาวสุนิสา  เอียดเวียงสระ

11-ม.ค.-65

12-ม.ค.-65

13-ม.ค.-65

ตารางสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 11 - 13 มกราคม 2565

พักกลางวัน

พักกลางวัน

พักกลางวัน



วัน เดือน ปี เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้อง ครูผู้สอน
08.30-09.30 น. ท22102 ภาษาไทย ม.2/1,4-5,8-10 นางสาวนัยน์เนตร ทองวล

ม.2/2-3, 6-7 นางจิตติพร  ถวิลการ
09.50-10.30 น. ว22104 วิทยาการค านวณ 2 ม.2/1-5 นายสหัส เสือยืนยง

พ22102 สุขศึกษา ม.2/6-10 นายสมชาย สุทธจิตร์
10.50-11.30 น. ว22104 วิทยาการค านวณ 2 ม.2/6-10 นายสหัส เสือยืนยง

พ22102 สุขศึกษา ม.2/1-5 นายสมชาย สุทธจิตร์

13.00-14.00 น. ค22102 คณิตศาสตร์ ม.2/4,5,7,10 นางสาวกฤษณา ณ นคร
ม.2/2,3,6,8 นางสาวชนิตา  รัตนบุษยมาศ
ม.2/1 นางสาวอินทิรา บุญนิสสัย
ม.2/9 นายเทวินทร์ ถนอมสินธ์

08.30-09.30 น. อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.2/1 นางดาริน ทรายทอง , Mr.Christian
ม.2/2-5 นางเขมษิยากรณ์ อุดมคุณ
ม.2/6-9 นางพวงทิพย์ ทวีรส
ม.2/10 นางสาวสุนิษา เอียดเวียงสระ

09.50-10.50 น. ว22102 วิทยาศาสตร์ ม.2/1,2-3,8-10 นายรชต ปานบุญ
ม.2/4-5,7 นายงสาวรัชฎาภรณ์ สุวรรณสาม

11.10-11.50 น. ง22101 การงานอาชีพ ม.2/1-5 นายอรรถวุฒิ หลีน้อย
ง22102 การงานอาชีพ ม.2/6-10 จิราภรณ์ เสรีรักษ์

13.00-14.00 น. ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2/1,4,5,6,9,10นายเพลิน โอรักษ์
ม.2/2-3 นางสาวประภาพรรณ  กุลแก้ว
ม.2/7-8 นางสาวปิยะพร ช่องรักษ์

08.30 - 9.30 น. ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2/1-5 นางวาสนา สุทธจิตร์
ศ22102 ศิลปะ ม.2/6-10 นางสาวปาณิสรา มงคลบุตร

09.50-10.30 น. ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2/6-10 นางวาสนา สุทธจิตร์
ศ22102 ศิลปะ ม.2/1-5 นางสาวปาณิสรา มงคลบุตร

13.00-14.00 น. อ20210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ม.2/1 นายณณัฐพล บุญสุรัชต์สิรี, Miss Susan Skea
อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 ม.2/2-6 นางอุทัย รักษา, Mr.Md Moniruzzaman

13.00-13.40 น. ศ22104 ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.2/7-10 นายเจนสกลธ์ ศรัณบัณฑิต
14.20-15.00 น. ศ22104 ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.2/1-6 นายเจนสกลธ์ ศรัณบัณฑิต

อ20214 เสริมทักษะ4 ม.2/7-10 Mr.Md Moniruzzaman

08.30 - 09.30 น. ค20204 คณิตศาสตร์ 4 ม.2/2,3,6 นางสาวกฤษณา ณ นคร
ม.1,4,5 นางสาวชนิตา รัตนบุษยาพร

ค20216 คณิตศาสตร์ 16 ม.2/7-10 นางสาวณัฐลินี ทองสงค์

13-ม.ค.-65
พักกลางวัน

14-ม.ค.-65

ตารางสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 11 - 14 มกราคม 2565

11-ม.ค.-65

พักกลางวัน

12-ม.ค.-65

พักกลางวัน



วัน เดือน ปี เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้อง ครูผู้สอน
08.30 น. - 09.30 น. ท23102 ภาษาไทย ม.3/1-6 นางสาวราศรี  อนันตมงคลกุล

ม.3/7-10 นางพรรณพนัช  โชติกะ
09.50 น. - 10.30 น. ว23104 วิทยาการค านวณ ม.3/1 - 5 นางสาวจิราวัลย์  อินทร์อักษร

พ23102 สุขศึกษา ม.3/6 - 10 นางสาวนิรัตน์  เพชรแก้ว
10.50 น. - 11.30 น. ว23104 วิทยาการค านวณ ม.3/6 - 10 นางสาวจิราวัลย์  อินทร์อักษร

พ23102 สุขศึกษา ม.3/1 - 5 นางสาวนิรัตน์  เพชรแก้ว

13.00 น. - 14.00 น. ค23102 คณิตศาสตร์ ม.3/1,4,5,6,8 นางพรพิมล  แซ่เจ่ีย 
ม.3/2-3,7,9,10 นางสาวพิมพ์ประภา  ผลากิจ

08.30 น. - 09.30 น. ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3/1-3 นางสาวศศิธร  มีชนะ
ม.3/4-6 นางสุมณฑา  เกิดทรัพย์
ม.3/7 - 10 นางสาวปาณิสรา  มัจฉาเวช

09.50 น. - 10.30 น. ส23104 ประวัติศาสตร์ ม.3/1-5 นางวาสนา  สุทธจิตร
ง23101 การงานอาชีพ ม.3/6-10 นางพิมพา  ทองอุไร

10.50 น. - 11.30 น. ส23104 ประวัติศาสตร์ ม.3/6-10 นางวาสนา  สุทธจิตร
ง23102 การงานอาชีพ ม.3/1-5 นายนพพร  ถ่ินไทย

13.00 น. - 14.00 น. ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3/6-10 นางจิราภา  ศรัณย์บัณฑิต
ม.3/1-5 นางสาวลภัสภาส์  หนูคง

08.30 น. - 09.30 น. อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.3/1-3 นางสาวนิลญา  หมานมิตร , Ms.Susan Skea
ม.3/4-6 นางสาวกานต์พิชชา  ปากลาว
ม.3/7-10 นางสาวพิชชา  เจริญมิตรมงคล

09.50 น. - 10.20 น. ศ23102 ศิลปะ ม.3/1-5 นางธารทิพย์  ภาระพฤติ
ศ23104 ดนตรีและนาฎศิลป์ ม.3/6-10 นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว

10.40 น. - 11.10 น. ศ23102 ศิลปะ ม.3/6-10 นางธารทิพย์  ภาระพฤติ
ศ23104 ดนตรีและนาฎศิลป์ ม.3/1-5 นายสุพัฒน์ เจริญฤทธ์ิ

13.00 น. - 14.00 น. ค20206 คณิตศาสตร์ 6 ม.3/2-4 นางพรพิมล  แซ่เจ่ีย
ค20218 คณิตศาสตร์ 18 ม.3/7-9 นางพรพิมล  แซ่เจ่ีย
ค20206 คณิตศาสตร์ 6 ม.3/1,5,6 นางสาวพิมพ์ประภา  ผลากิจ
ค20218 คณิตศาสตร์ 18 ม.3/8, 10 นางสาวพิมพ์ประภา  ผลากิจ

08.30 น. - 09.30 น. อ20206 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน ม.3/1-3 นางเพ็ญแข  หวานสนิท
ม.3/4-6 นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ

อ20216 เสริมทักษะ 6 ม.3/7-10 Ms. Susan Skea

13-ม.ค.-65

พักกลางวัน

14-ม.ค.-65

11-ม.ค.-65

ตารางสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ระหว่างวันท่ี 11 - 14 มกราคม 2565

พักกลางวัน

12-ม.ค.-65

พักกลางวัน



วัน เดือน ปี เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้อง ครูผู้สอน
08.30 น.-09.30 น. ท31102 ภาษาไทย ม.4/1,2,3,4,5 นางสาวลภัตสนันท์  บ ารุงวงศ์

ส31102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4/6,7,8,9 นางจารุวรรณ  ส่องศิริ
09.50 น. - 10.50 น. ท31102 ภาษาไทย ม.4/6,7,8,9 นางสาวลภัตสนันท์  บ ารุงวงศ์

ส31102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4/1,2,3,4,5 นางจารุวรรณ  ส่องศิริ

13.00 น. -13.30 น. ศ31102 ศิลปะ(นาฏศิลป์) ม.4/1,2,3,4,5 นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4/6,7,8,9 นายประสิทธ์ิ  สะไน

13.50 น. - 14.20 น. ศ31102 ศิลปะ(นาฏศิลป์) ม.4/6,7,8,9 นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4/1,2,3,4,5 นายประสิทธ์ิ  สะไน

14.40 น.- 15.40 น. ว30256 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1 ม.4/1,2,3,4,5 นางชมทิศา  ขันภักดี
08.30 น.-09.30 น. ค30202 คณิตศาสตร์2 ม.4/1,2 นางประภาพร  อุดมผลชัยเจริญ

ค30202 คณิตศาสตร์2 ม.4/3,4 นายพิพัฒน์  ไชยชนะ
ค30202 คณิตศาสตร์2 ม.4/5,6 นางผกาวรรณ  โชติวัฒนากร
ค30208 คณิตศาสตร์8 ม.4/7 นางประภาพร  อุดมผลชัยเจริญ
ค30208 คณิตศาสตร์8 ม.4/8 นายพิพัฒน์  ไชยชนะ
ค30208 คณิตศาสตร์8 ม.4/9 นางผกาวรรณ  โชติวัฒนากร

09.50 น.-10.30 น. ว31112 วิทยาการค านวณ ม.4/1,2,3,4,5 นายบพิธ  มังคะลา
ง31101 การงานอาชีพ ม.4/6,7,8,9 นางพูนสุข  ถ่ินลิพอน

10.50 น.- 11.30น. ว31112 วิทยาการค านวณ ม.4/6,7,8,9 นายบพิธ  มังคะลา
ง31101 การงานอาชีพ ม.4/1,2,3,4,5 นางจริยาวดี  เวชจันทร์

13.00 น. -14.00 น. ว30202 ฟิสิกส์ 2 ม.4/1,2 นายนพรัตน์  ย้อยพระจันทร์
ว30202 ฟิสิกส์ 2 ม.4/3,4 นางสุมณฑา  เกิดทรัพย์
ว30202 ฟิสิกส์ 2 ม.4/5 นางนุจรินทร์  อุดมไร่

08.30น. - 09.30น. อ31102 ภาษาอังกฤษ ม.4/1,2,3,4,5 นางอุรา เสนาเพ็ง
อ31102 ภาษาอังกฤษ ม.4/6,7,8,9 นางสาวกานต์พิชชา  ปากลาว

09.50 น.-10.50 น. ว30222 เคมี 2 ม.4/1,2 นางจุไรรัตน์  สวัสด์ิวงศ์
ว30222 เคมี 2 ม.4/3,4,5 นางณิภาภรณ์  ไชยชนะ

13.00 น.-14.00 น. ค31102 คณิตศาสตร์ ม.4/1,2,8 นางประภาพร  อุดมผลชัยเจริญ
ค31102 คณิตศาสตร์ ม.4/3,4,7 นายพิพัฒน์  ไชยชนะ
ค31102 คณิตศาสตร์ ม.4/5,6,9 นางผกาวรรณ  โชติวัฒนากร

08.30น. - 09.30 น. อ30212 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 ม.4/5,6 นางสาวพิชชา  เจริญมิตรมงคล
อ30212 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 ม.4/1,2,3,4,9 นายณณัฐพล  บุญสุรัชต์สิรี
อ30202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ ม.4/7,8 นายณณัฐพล  บุญสุรัชต์สิรี

09.50 น.-10.50 น. ว30242 ชีววิทยา 2 ม.4/1,2 นายบุญฑพ  เล่ียนจ ารูญ
ว30242 ชีววิทยา 2 ม.4/3,4,5 นางสุนิษา  จินดาพล

14 ม.ค. 65

ตารางสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ระหว่างวันท่ี 11 - 14 มกราคม 2565

11 ม.ค. 65
พักกลางวัน

12 ม.ค. 65

พักกลางวัน

13 ม.ค. 65
พักกลางวัน



วัน เดือน ปี เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้อง ครูผู้สอน/กรรมการคุมสอบ
08.30 น. - 09.30 น. ท32102 ภาษาไทย ม.5/1-5 นางสาวยศยา  ศักด์ิศิลปศาสตร์

ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.5/6-9 นายวรานนท์  ภาระพฤติ
09.50 น.-10.50 น. ท32102 ภาษาไทย ม.5/6-9 นางสาวยศยา  ศักด์ิศิลปศาสตร์

ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.5/1-5 นายวรานนท์  ภาระพฤติ

13.00 น. -13.30 น. ศ32102 ศิลปะ (ดนตรี) ม.5/1-5 นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
พ32102 สุขศึกษา ม.5/6-9 นายเอกพงษ์  สงวนทรัพย์

13.50 น.-14.20 น. ศ32102 ศิลปะ (ดนตรี) ม.5/6-9 นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
พ32102 สุขศึกษา ม.5/1-5 นายเอกพงษ์  สงวนทรัพย์

14.40 น.- 15.40 น. ว30204 ฟิสิกส์4 ม.5/1-2 นางนุจรินทร์ อุดมไร่
ม.5/3-5 นางสาวศรัณย์รัชต์ สุขผ่องใส

08.30 น. - 09.30 น. ค32102 คณิตศาสตร์ ม.5/1,2,9 นางสาวอินทิรา  บุญนิสสัย
ค32102 คณิตศาสตร์ ม.5/3,6,7 นายศุภชัย  วุ่นดี
ค32102 คณิตศาสตร์ ม.5/4,5,8 นางกนกวรรณ ณ นคร

09.50 น. - 10.50 น. อ32102 ภาษาอังกฤษ ม.5/1-2 นางพนิดา  ค้าของ
อ32102 ภาษาอังกฤษ ม.5/3,4,6,9 นางสาวนิลญา  หมานมิตร
อ32102 ภาษาอังกฤษ ม.5/5,7,8 นางพวงทิพย์  ทวีรส

13.00 น. – 14.00 น. ว30104 วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) ม.5/1,2,4 นางอรชา ชูเชื อ
ว30104 วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) ม.5/3,5 นางนุจรินทร์ อุดมไร่
ว30104 วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) ม.5/6-9 นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์

14.20 น. -15.00 น. ว32112 วิทยาการค านวณ 2 ม.5/1-9 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์
08.30 น. - 09.30 น. ว30224 เคมี 4 ม.5/1,2,5 นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์

ว30224 เคมี 4 ม.5/3,4 นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ
09.50 น. - 10.50 น. ค30204 คณิตศาสตร์ 4 ม.5/1,2 นางสาวอินทิรา บุญนิสัย

ค30204 คณิตศาสตร์ 4 ม.5/3,6 นายศุภชัย วุ่นดี
ค30204 คณิตศาสตร์ 4 ม.5/4,5 นางกนกวรรณ ณ นคร
ค30210 คณิตศาสตร์ 10 ม.5/7 นายศุภชัย วุ่นดี
ค30210 คณิตศาสตร์ 10 ม.5/8 นางกนกวรรณ ณ นคร
ค30210 คณิตศาสตร์ 10 ม.5/9 นางสาวอินทิรา บุญนิสัย

13.00 น. – 14.00 น. อ30209 ยุวมัคคุเทศก์ ม.5/3,4,5,6,7 นางสาวกนกรัตน์ อุ้ยเฉ้ง/Ms.Krizza Mea
อ30209 ยุวมัคคุเทศก์ ม.5/8,9 นายณณัฐพล บุญสุรัชต์สิรี

08.30 น. - 09.30 น. ว30244 ชีววิทยา 4 ม.5/1,2 นายนิมิตร สุสิมานนท์
ว30244 ชีววิทยา 4 ม.5/3,4,5 นางสาวพิมพ์จันทร์ สุวรรณดี

09.50 น. - 10.50 น. อ30213 อ่านคิดวิเคราะห์ ม.5/1,2 นางสาวกนกรัตน์ อุ้ยเฉ้ง/Ms.Krizza Mea

14-ม.ค.-65

พักกลางวัน

พักกลางวัน
11-ม.ค.-65

ตารางสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ระหว่างวันท่ี 11 - 14 มกราคม 2565

พักกลางวัน

12-ม.ค.-65

13-ม.ค.-65



วัน เดือน ปี เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้อง ครูผู้สอน
08.30-09.30 น. ค33102 คณิตศาสตร์ ม.6/1-2,5-7 นางสาวรัชนีกร ผอมจีน

ม.6/3-4 นายเทวินทร์ ถนอมสิน
ม.6/8-9 นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง

09.50-10.20 น. ศ33102 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ม.6/1-5 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6/6-9 นายจรุง บ ารุงเขตต์

10.40-11.10 น. ศ33102 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ม.6/6-9 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6/1-5 นายจรุง บ ารุงเขตต์

13.00-14.00 น. ว30206 ฟิสิกส์ ม.6/1-2,5 นางอรชา  ชูเชื อ
ว30206 ฟิสิกส์ ม.6/3-4 นางชมทิศา ขันภักดี

08.30-09.30 น. ท33102 ภาษาไทย ม.6/1-5 นาจิตติพร ถวิลการ
ท33102 ภาษาไทย ม.6/6-9 นางดวงกมล เพ็ชรพรหม

09.50-10.20 น. อ30219 อังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 ม.6/1-2 นางพนิดา ค้าของ
อ30221 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม.6/3-9 นางสาวกนกรัตน์ อุ้ยเฉ้ง

11.10-12.10 น. ว30258 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.6/1-5 นางสาวศศิธร มีชนะ

13.00-14.00 น. ส33104 ประวัติศาสตร์ ม.6/1-2,7-8 นางสาวประภาพรรณ กุลแก้ว
ส33104 ประวัติศาสตร์ ม.6/3-6,9 นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง

08.30-09.30 น. อ33102 ภาษาอังกฤษ ม.6/1-5 นางดาริน ทรายทอง
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6/6-9 นายภาณุพงศ์ สุทธิวรพันธ์

09.50-10.20 น. อ33102 ภาษาอังกฤษ ม.6/6-9 นางดาริน ทรายทอง
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6/1-5 นายภาณุพงศ์ สุทธิวรพันธ์

11.10-12.10 น. ว30226 เคมี6 ม.6/1-2 นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ
ว30226 เคมี6 ม.6/3-5 นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์

13.00-14.00 น. ค30206 คณิตศาสตร์6 ม.6/1-2 นายเทวินทร์ ถนอมสิน
ค30206 คณิตศาสตร์6 ม.6/3-4 นางสาวรัชนีกร ผอมจีน
ค30206 คณิตศาสตร์6 ม.6/5-7 นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง
ค30212 คณิตศาสตร์12 ม.6/8-9 นายเทวินทร์ ถนอมสิน

08.30-09.30 น. ว30246 ชีววิทยา ม.6/1-2 นายบุญฑพ เล่ียนจ ารูญ
ว30246 ชีววิทยา ม.6/3-5 นางสุนิษา จินดาพล

09.50-10.20 น. อ30229 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ6 ม.6/3-9 Mr.Christiam Frederik/Ms.Susan Cathrine

 

13-ม.ค.-65
พักกลางวัน

14-ม.ค.-65

ตารางสอบกลาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ระหว่างวันท่ี 11 - 14 มกราคม 2565

11-ม.ค.-65

พักกลางวัน

12-ม.ค.-65

พักกลางวัน


