
ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     

โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

วันท่ี  4 ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.30 น. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 ค21101 90 นาที นางสาวโสภา  รังษี  

10.40-11.40 น. ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ท21101 60 นาที นางสาววิลาสินี  วรรณสอน  

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.20 น. หนาท่ีเพ่ิมเติม 1 ส21201 50 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

13.30-14.00 น. ศิลปะ 1 ส21101 30 นาที นางพวงทอง  สุทธศิลป  

14.10-14.45 น. วิทยาการคํานวณ 1 ว21103 35 นาที นายธีรนัย  ตันตเิกียรติเจริญ  

 

วันท่ี 5  ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

9.00-10.00 น. วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1 ว21101 60 นาที นางสาวเสาวนีย  อุตมา  

10.10-10.50 น. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อ21101 40 นาที นางสาวบุศรินทร  มาภิรมย  

11.00-11.30 น. การงานอาชีพ 1 ง21101 30 นาที นางพวงทอง  สุทธศิลป  

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.30 น. สังคมศึกษา 1 ส21101 60 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

 

วันท่ี 6  ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

9.00-10.00 น. ประวัติศาสตร 1 ส21102 60 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

10.10-11.10 น. 

10.10-10.40 น. 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 

ค21201 

อ21201 

60 นาที 

30 นาที 

นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล 

นางสาวบุศรินทร  มาภิรมย 

 

      

พักรับประทานอาหาร 

12.30- 13.30 น. 

12.30-13.00 น. 

ชีววิทยาเบื้องตน 1 

เสริมทักษะภาษาไทย1 

ว21201 

ท21201 

60  นาที 

30 นาที 

นางสาวจิตติมา   เข่ือนแกว 

นางสาววิลาสินี  วรรณสอน 

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

วันท่ี  4 ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.30 น. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 ค22101 90 นาที นางสาวโสภา  รังษี  

10.40-11.40 น. ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 ท22101 60 นาที นางสาววิลาสินี  วรรณสอน  

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.20 น. หนาท่ีเพ่ิมเติม 3 ส22201 50 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

13.30-14.00 น. ศิลปะ 3 ส22101 30 นาที นางพวงทอง  สุทธศิลป  

 

วันท่ี 5  ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.00 น. วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 ว22101 60 นาที นางสาวจิตติมา   เข่ือนแกว  

10.10-10.50 น. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 อ22101 40 นาที นางสาวบุศรินทร  มาภิรมย  

11.00-11.30 น. การงานอาชีพ 3 ง22101 30 นาที นางพวงทอง  สุทธศิลป  

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.30 น. สังคมศึกษา 3 ส22101 60 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

13.40-14.25 น วิทยาการคํานวณ 3 ว22103 45 นาที นายธีรนัย  ตันตเิกียรติเจริญ  

 

วันท่ี 6  ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.00 น. ประวัติศาสตร 3 ส22102 60 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

10.10-11.10 น. 

10.10-10.40 น. 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 

ค22201 

อ22201 

60 นาที 

30 นาที 

นางสาวโสภา  รังษี 

นางสาวบุศรินทร  มาภิรมย 

 

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.30 น. 

12.30-13.00 น. 

เคมีเบื้องตน 1 

เสริมทักษะภาษาไทย 3 

ว22201 

ท22201 

60  นาที 

30 นาที 

นางสาวจิตติมา   เข่ือนแกว 

นางสาววิลาสินี  วรรณสอน 

 

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

วันท่ี  4 ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.30 น. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 ค23101 90 นาที นางสาวโสภา  รังษี  

10.40-11.40 น. ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 ท23101 60 นาที นางสาววิลาสินี  วรรณสอน  

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.20 น. หนาท่ีเพ่ิมเติม 5 ส23201 50 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

13.30-14.00 น. ศิลปะ 5 ส23101 30 นาที นางพวงทอง  สุทธศิลป  

 

วันท่ี 5  ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.00 น. วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5 ว23101 60 นาที นางสาวเสาวนีย  อุตมา  

10.10-10.50 น. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 อ23101 40 นาที นางสาวบุศรนิทร  มาภิรมย  

11.00-11.30 น. การงานอาชีพ 5 ง23101 30 นาที นางพวงทอง  สุทธศิลป  

พักรับประทานอาหาร 

12.30-13.30 น. สังคมศึกษา 5 ส23101 60 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

 

วันท่ี 6  ตุลาคม  2564 

เวลา วิชา รหัส เวลาใน

การสอบ 

ครูผูสอน หมาย

เหตุ 

09.00-10.00 น. ประวัติศาสตร 5 ส23102 60 นาที นางสาวมารยาท  จุฬากุล  

10.10-11.10 น. 

10.10-10.40 น. 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 

ค23201 

อ23201 

60 นาที 

30 นาที 

นางสาวโสภา  รังษี 

นางสาวบุศรินทร  มาภิรมย 

 

      

พักรับประทานอาหาร 

12.30- 13.00 น. 

12.30-13.00 น. 

ฟสิกสเบื้องตน 1 

เสริมทักษะภาษาไทย 5 

ว23201 

ท23201 

30 นาที 

30 นาที 

นางสาวเสาวนีย  อุตมา 

นางสาววิลาสินี  วรรณสอน 

 

13.10 -13.55 น. วิทยาการคํานวณ 5 ว23103 45 นาที นายธีรนัย  ตันตเิกียรติเจริญ  

 


