
 

 
ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

เร่ือง ก าหนดตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

……………………………………………………………… 
 
 ด้วยระเบียบแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ทุกรายวิชาท่ีเปิด
ท าการเรียนการสอน  โรงเรียนจะต้องจัดให้มีการวัดผลประเมินผลของนักเรียนในทุกระดับช้ัน ท้ังช้ันมัธยม ศึกษา
ตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ดังนั้น โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงจัดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในวันท่ี 6 – 8  มีนาคม  2560  ดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วัน เดือน ป ี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

6 มีนาคม 2560 

08.40 – 09.40 น. 60 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูรุจิรา) ทุกห้อง 

09.50 – 10.40 น. 50 ส21103 สังคมศึกษา (ครูอุดม) ทุกห้อง 

13.00 – 14.00 น. 60 ท21102 ภาษาไทย (ครูธารทิพย์) ทุกห้อง 

14.10 – 14.40 น. 30 ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ครูวราพร) ทุกห้อง 

7 มีนาคม 2560 

08.40 – 09.20 น. 40 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูธิดาวรรณ) ทุกห้อง 

09.30 – 10.00 น. 30 ส21104 ประวัติศาสตร์2 (ครูอภิรดา) ทุกห้อง 

13.00 – 13.50 น. 50 ว21102 วิทยาศาสตร์2 (ครูทัศนีย์) ทุกห้อง 

8 มีนาคม 2560 
08.40 – 09.10 น. 30 ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน(ครูมนต์) ทุกห้อง 

09.20 – 09.50 น. 30 ว20282 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ครูเสาวลักษณ์) วิชาเลือก 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วัน เดือน ป ี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

6 มีนาคม 2560 

08.40 – 09.30 น. 50 ท22102 ภาษาไทย (ครูณัฐกานต์) ทุกห้อง 
09.40 – 10.10 น. 30 ส22104 ประวัติศาสตร์4 (ครูอภิรดา) ทุกห้อง 

13.00 – 13.50 น. 50 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูกชพรรณ) ทุกห้อง 
14.00 – 14.30 น. 30 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) (ครูอุดม) ทุกห้อง 
14.40 – 15.20น. 40 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูศรันย์พร)  วิชาเลือก 
14.40 – 15.10น. 30 ว20284 วิทยาศาสตร์กับความงาม (ครูตรีรัตน์)  วิชาเลือก 

7 มีนาคม 2560 
 

08.40 – 09.40 น. 60 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูบุหงา) ทุกห้อง 
10.50 – 11.30 น. 40 ส22103 สังคมศึกษา (ครูรุ่งฤดี) ทุกห้อง 

13.00 – 14.00 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตร์4 (ครูทัศนีย์) ทุกห้อง 
14.10 – 14.40 น. 30 พ22103 สุขศึกษา (ครูมนต์) ทุกห้อง 
14.50 – 15.20 น. 30 ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูวิชัย) ทุกห้อง 

8 มีนาคม 2560 08.40 – 09.10 น. 30 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน(ครูมนต์) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

6 มีนาคม 2560 

08.40 – 09.40 น. 60 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูศิริเดียว) ทุกห้อง 
09.50 – 10.20 น. 30 ศ23102 ศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์) (ครูชัยพฤษ) ทุกห้อง 
10.30 – 11.00น. 30 พ23103 สุขศึกษา (ครูมนต์) ทุกห้อง 

13.00 – 14.00 น. 60 ท20208 หลักการใช้ภาษาไทย (ครูณัฐกานต์) วิชาเลือก 
14.10 – 15.40น. 40 ง23261 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น (ครูปฐม) วิชาเลือก 

 
7 มีนาคม 2560 

 

08.40 – 09.40 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตร์6 (ครูทัศนีย์) ทุกห้อง 
09.50 – 10.20น. 30 ส23104 ประวัติศาสตร์6 (ครูอภิรดา) ทุกห้อง 

13.00 – 14.00 น. 60 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูเชาวัฒน์) ทุกห้อง 
14.10 – 15.10น. 60 ส23103 สังคมศึกษา6 (ครูพรรณภา) ทุกห้อง 
15.20 – 16.00น. 40 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูศรันย์พร)  วิชาเลือก 

8 มีนาคม 2560 08.40 – 09.30 น. 50 ท23102 ภาษาไทย (ครูแสงพลอย) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

6 มีนาคม 2560 
 
 
 

08.40 – 09.40 น. 60 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูศรันย์พร) ทุกห้อง 

09.50 – 10.30 น. 40 ส31104 ประวัติศาสตร์2 (ครูพรรณภา) ทุกห้อง 

10.40 – 11.10 น. 30 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) (ครูอุดม) ทุกห้อง 

11.20 – 11.50 น. 30 พ31102 สุขศึกษา (ครูทินกร) ทุกห้อง 

13.00 – 13.50 น. 50 อ31102 อังกฤษพื้นฐาน (ครูกชพรรณ) ทุกห้อง 

14.00 – 14.40 น. 40 ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูปฐม) ทุกห้อง 

14.50 – 15.50 น. 60 ว30242 ชีวิทยา2 (ครูเสาวลักษณ์) ม.4/1 

14.50 – 15.40 น. 50 จ30202 ภาษาจีน2 (ครูอุทุมพร) ม.4/3 

 
7 มีนาคม 2560 

08.40 – 09.20 น. 40 ส31103 สังคมศึกษา (ครูรุ่งฤดี) ทุกห้อง 
09.30 – 10.00 น. 30 ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน (ครูชัยพฤษ) ทุกห้อง 
10.10 – 10.50 น. 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ครูปาริชาติ) ม.4/1,2 
11.00 – 12.00 น. 60 ว30222 เคมี2 (ครูวรางค์จนา) ม.4/1 

13.00 – 14.00 น. 60 ว31102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ครูเสาวลักษณ์) ทุกห้อง 
14.10 – 15.10 น. 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 (ครูบุหงา) ม.4/1 
14.10 – 15.00 น. 50 อ30210 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (ครูปาริชาติ) ม.4/3 
14.10 – 14.50 น. 40 ง20261 งานเขียนแบบเทคนิค2 (ครูปฐม) ม.4/4 
15.20 – 16.20 น. 60 ว30202 ฟิสิกส์2 (ครูจีระศักดิ์) ม.4/1 

8 มีนาคม 2560 08.40 – 09.40 น. 60 I30201 IS1 : การศึกษาค้นคว้า (ครูหทัยชนก) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

 
 
 

6 มีนาคม 2560 
 
 
 

08.40 – 09.40 น. 60 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูพิมพ์พิชญ์) ทุกห้อง 
09.50 – 10.30 น. 50 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูปาริชาติ) ทุกห้อง 
10.40 – 11.40 น. 60 ว30244 ชีวิทยา4 (ครูเสาวลักษณ์) ม.5/1 
10.40 – 11.40 น. 60 ค30210 ระบบจ านวนจริง (ครูศิริเดียว) ม.5/2 
10.40 – 11.10 น. 30 ง32242 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว (ครูพิบูลย์) ม.5/3 
10.40 – 11.20 น. 40 ง30272 งานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น (ครูปฐม) ม.5/4 

13.00 – 13.30 น. 30 ส32103 สังคมศึกษา4 (ครูอภิรดา) ทุกห้อง 
13.40 – 14.10 น. 30 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน (ครูชัยพฤษ) ทุกห้อง 
 14.20 – 15.00 น. 40 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง4 (ครูภูริสนันท์) ทุกห้อง 
15.00 – 16.00 น. 60 ว30224 เคมี4 (ครูวรางค์จนา) ม.5/1 

 
 
 
7 มีนาคม 2560 

 
 

08.40 – 09.40 น. 60 ท32102 ภาษาไทย (ครูธารทิพย์) ทุกห้อง 
09.50 – 10.30 น. 40 ส32104 ประวัติศาสตร์4 (ครูพรรณภา) ทุกห้อง 
10.40 – 11.40 น. 60 ว32104 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ครูจีระศักดิ์) ทุกห้อง 

13.00 – 13.50 น. 50 อ30220 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน(ครูปาริชาติ) ม.5/1,2,4 
13.00 – 13.50 น. 50 จ30204 ภาษาจีน4 (ครูอุทุมพร) ม.5/3 
14.00 – 15.00 น. 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูศิริเดียว) ม.5/1 
14.00 – 14.50 น. 50 ส30208 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ม.5/2 

8 มีนาคม 2560 
08.40 – 09.10 น. 30 พ32102 สุขศึกษา (ครูมนต์) ทุกห้อง 
09.20 – 10.20 น. 60 ว30204 ฟิสิกส์4 (ครูจีระศักดิ์) ม.5/1 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

6 มีนาคม 2560 
 

08.40 - 09.40 น. 60 ว33102 เคมีพื้นฐาน2 (ครูวรางค์จนา) ทุกห้อง 
09.50 – 10.20 น.  30 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน (ครูชัยพฤษ) ทุกห้อง 
10.30 - 11.00 น. 30 พ33102 สุขศึกษา (ครูมนต์) ทุกห้อง 

13.00 – 13.40 น. 40 ส33102 พระพุทธศาสนา (ครูภูริสนันท์) ทุกห้อง 
13.50 – 14.20 น. 30 ง33102 เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (ครูพิบูลย์) ทุกห้อง 
14.30 – 15.30 น. 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูวันเฉลิม) ม.6/1 
14.30 – 15.20 น. 50 ท30218 ประวัติวรรณคดี (ครูธารทิพย์) ม.6/2 
14.30 – 15.20 น. 50 อ30224 ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (ครูปพนธนัย) ม.6/3 
14.30 – 15.10 น 40 ง30271 ช่างเช่ือมโลหะ2 (ครูปฐม) ม.6/4 
15.30 – 16.00 น. 30 ง30241 การตัดต่อวีดิโอ (ครูพิบูลย์) ม.6/2-4 

7 มีนาคม 2560 
 

08.40 – 09.40 น. 60 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูวันเฉลิม) ทุกห้อง 
09.50 – 10.50 น. 60 ท33102 ภาษาไทย (ครูอัษฎาพงศ์) ทุกห้อง 
11.00 – 12.00 น. 60 ว30246 ชีววิทยา6 (ครูเสาวลักษณ์) ม.6/1 
11.00 – 12.00 น. 60 ท30215 เสริมสร้างสมรรถนะการอ่านและการเขียน (ครูณัฐกานต์) ม.6/2 

13.00 – 13.50 น. 50 อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ครูกชพรรณ) ม.6/1 
13.00 – 13.50 น. 50 ส30281 การส ารวจท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์ (ครูอุดม) ม.6/2 
13.00 – 13.50 น. 50 จ30206 ภาษาจีน6 (ครูอุทุมพร) ม.6/3 
14.00 – 15.00 น. 60 ว30226 เคมี6 (ครูวรางค์จนา) ม.6/1 
14.00 – 14.40 น. 40 อ33226 ภาษาอังกฤษในชีวิต (ครูปาริชาติ) ม.6/2 
15.10 – 16.10 น. 60 ว30206 ฟิสิกส์6 (ครูจีระศักดิ์) ม.6/1 
14.50 – 15.20 น. 30 ส30241 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (ครูอภิรดา) ม.6/2 

8 มีนาคม 2560 08.40 - 09.30 น. 50 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูปพนธนัย) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ใหน้ักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

     

ประกาศ ณ วันท่ี  2  มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 
  ( นายสุชาติ  ศรีธินนท์ ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 


