
ตารางสอบวดัผลกลางภาค  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

1 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.00 น. 

 

ค21101     คณิตศาสตร์ 
ท21101     ภาษาไทย 
พ21101     สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ค22101     คณิตศาสตร์ 
ท22101     ภาษาไทย 
พ22101     สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

ค23101     คณิตศาสตร์ 
ท23101    ภาษาไทย 
พ23101    สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

2 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 

 

อ21101     ภาษาอังกฤษ 
ส21101     สังคมศึกษา (30 นาที) 
ค21201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
                 (สอบห้อง 1/1 ) 

 

อ22101     ภาษาอังกฤษ 
ส22101     สังคมศึกษา 
ค22201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
                 (สอบห้อง 2/1 ) 
  

 

อ23101     ภาษาอังกฤษ  
ส23101     สังคมศึกษา 
ค23201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
                 (สอบห้อง 3/1 ) 

 

3 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 10.30 น. 

 

 

ว21101      วิทยาศาสตร์ 
ส21102      ประวัติศาสตร์ 

- - - - - - - - - 
 

 

ว22101     วิทยาศาสตร์ 
ส22102     ประวัติศาสตร์   
ว21103     วิทยาการค านวณ                         

 

 

ว23101     วิทยาศาสตร์ 
ส23102     ประวัติศาสตร์ 

- - - - - - - - - 
 

 
 
 
 



ตารางสอบวดัผลกลางภาค  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
   ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 

วัน/เดือน/ปี เวลา 4/1 4/2 

1 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
12.30 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 14.00 น. 

ค31101     คณิตศาสตร์ 
ส31101     สังคมศึกษา 
ว31201     ฟิสิกส์ 

 

                                     พัก 
 

 

ว31103     วิทยาการค านวณ 
อ31201    ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
 

ค31101     คณิตศาสตร์ 
ส31101     สังคมศึกษา 
ง31203      อาหารไทย  (30 นาที) 
 

                                          พัก 
 

ว31103     วิทยาการค านวณ 
อ31201     ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
 

2 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
12.30 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 13.30 น. 

อ31101     ภาษาอังกฤษ 
ท31101     ภาษาไทย 
ว31221      เคมี 

 

                                     พัก                        
 

ส31102     ประวัติศาสตร์   
พ31101    สุขศึกษาและพลศึกษา 

อ31101     ภาษาอังกฤษ 
ท31101     ภาษาไทย 
ส31262     โลกศึกษา                              

 

                                             พัก 
 

 ส31102     ประวัติศาสตร์   
พ31101     สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.10 น. 

ว31101     วิทยาศาสตร์ 
ค31201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ว31241     ชีววิทยา   

ว31101     วิทยาศาสตร์ 
อ31203     ภาษาอังกฤษอ่าน –  เขียน 

- - - - - - - - - 
 

 
 



ตารางสอบวดัผลกลางภาค  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
   ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่5 

วัน/เดือน/ปี เวลา 5/1 5/2 

1 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
 
 

12.30 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 14.00 น. 

 

ค32101       คณติศาสตร์ 
ส32101       สังคมศึกษา 
ว32201        ฟิสิกส์ 
 

                                     พัก 
 

ว32103       วิทยาการค านวณ 
อ32201        ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
 

ค32101       คณติศาสตร์ 
ส32101       สังคมศึกษา 
ง32203        การถนอมอาหาร (30 นาที)        
 

                                     พัก 
 

ว32103       วิทยาการค านวณ 
อ32201       ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
 

2 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
 

12.30 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 14.00 น. 

อ32101       ภาษาอังกฤษ 
ท32101       ภาษาไทย  
ว32223        เคมี 
 

                                    พัก 
 

ส32102       ประวัติศาสตร์ 
พ32101       สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

อ32101       ภาษาอังกฤษ 
ท32101       ภาษาไทย  
ส32221       การปกครองท้องถิ่นของไทย  (50 นาที) 
 

                                    พัก 
 

ส32102       ประวัติศาสตร์ 
พ32101       สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.10 น. 
10.10 น. – 11.10 น. 

ค32201        คณติศาสตร์เพิ่มเติม 
ว32101        วิทยาศาสตร์ 
ว32243        ชีววิทยา  (40 นาที) 
            

อ32203        ภาษาอังกฤษอ่าน –  เขียน 
ว32101        วิทยาศาสตร์ 
ท32201        ประวัติวรรณคดี                             

 
 
 



ตารางสอบวดัผลกลางภาค  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563 
   ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่6 

วัน/เดือน/ปี เวลา 6/1 6/2 

1 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.10 น. 

 
12.30 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 14.00 น. 

 

ค33101       คณติศาสตร์ 
ส33101       สังคมศึกษา 
ว33245       ชีววิทยา 
 

พัก 
 

อ33201       ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
พ33101       สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ค33101       คณติศาสตร์ 
ส33101       สังคมศึกษา 
ง33201        โครงงานอาชีพ  (30 นาที) 

 

พัก 
 

อ33201       ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
พ33101       สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

2 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
12.30 น. – 13.30 น. 
 

อ33101       ภาษาอังกฤษ 
ท33101       ภาษาไทย  
ว33225        เคมี 
 

พัก 
 

ว33261       โลก ดาราศาสตร์ 

อ33101       ภาษาอังกฤษ 
ท33101       ภาษาไทย  
ส33264       อาเซียนศึกษา 

 

พัก 
 

- - - - - - - - - 
 

3 ก.ย. 63 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.10 น. 
 

ว33205       ฟิสิกส์ 
ค33201       คณติศาสตร์เพิ่มเติม 
ว33101       วิทยาศาสตร์ 

ท33203       หลักภาษาไทย 
อ33203       ภาษาอังกฤษอ่าน –  เขียน 
ว33101       วิทยาศาสตร์ 
 

 


