
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง ก าหนดตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนของนักเรียน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

……………………………………………………………… 
 

หลักสูตรได้ระบุสิ่งที่คาดหวังจะให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอันได้แก่มาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ การก าหนด
คุณลักษณะที่ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งแนวทางในการด าเนินให้บรรลุ เป้าหมาย ในการน าหลักสูตรไปใช้ผู้ใช้
หลักสูตรจึงต้องวิเคราะห์จุดหมายของหลักสูตรให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนเพ่ือจะได้จัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน ตัวชี้วัดแต่ละรายวิชา และการ
ที่ผู้ใช้หลักสูตรจะตรวจสอบหรือทราบว่าผลเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร  มีสิ่งใดบ้างต้องปรับปรุง
แก้ไข  และผู้เรียนได้บรรลุหรือพัฒนาความก้าวหน้าตรงตามตัวชี้วัด หรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใดนั้น      
ต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องจัดควบคู่กับการวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผลการเรียนของโรงเรียน  และสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร  
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก   จึงจัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
เพ่ือประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ดังตารางแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 (นายสุชาติ  ศรีธินนท์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

3 มกราคม 2562 

08.40 – 09.40 น. 60 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูธัญญา,ครทูัศนีวรรณ) ทุกห้อง 
09.50 – 10.40 น. 50 ท21102 ภาษาไทย (ครูธารทิพย์) ทุกห้อง 
13.00 – 13.50 น. 50 ส21103 สังคมศึกษา2 (ครูอุดม) ทุกห้อง 
14.00 – 14.40 น. 40 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูกณิการ์) ทุกห้อง 

4 มกราคม 2562 

08.40 – 10.10 น. 90 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูบุหงา) ทุกห้อง 
10.20 – 11.10 น. 50 ว21102 วิทยาศาสตร์2 (ครูทัศนีย์) ทุกห้อง 
13.00 – 13.50 น. 50 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ครูปพนธนัย) ทุกห้อง 
14.00 – 14.30 น. 30 ส21104 ประวัติศาสตร์2 (ครูอภิรดา) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

3 มกราคม 2562 

08.40 – 09.40 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตร์4 (ครูกีรติ) ทุกห้อง 
09.50 – 10.40 น. 50 ส22103 สังคมศึกษา4 (ครูณัฐชัย) ทุกห้อง 
13.00 – 13.30 น. 30 ส22104 ประวัติศาสตร์4 (ครูอภิรดา) ทุกห้อง 
13.40 – 14.40 น. 60 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูศิริเดียว,ครูจารมุนต์) วิชาเพิ่มเติมเลือก 

สอบห้อง 2/1 
 

4 มกราคม 2562 
08.40 – 10.10 น. 90 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูบุหงา,ครจูารุมนต์) ทุกห้อง 
10.20 – 11.20 น. 60 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (ครณูัฐกานต์) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

3 มกราคม 2562 

08.40 – 09.40 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตร์6 (ครูทัศนีย์) ทุกห้อง 
09.50 – 10.40 น. 50 ท23102 ภาษาไทย (ครูแสงพลอย) ทุกห้อง 
13.00 – 13.50 น. 50 ง23293 การสร้างเว็บด้วย google site (ครูกณิการ์) ทุกห้อง 
14.00 – 14.40 น. 40 ท20208 หลักการใช้ภาษา (ครูแสงพลอย) วิชาเพิ่มเติมเลือก 

สอบห้อง 3/1 

 
4 มกราคม 2562 

08.40 – 09.40 น. 60 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูศริิเดยีว) ทุกห้อง 
09.50 – 10.40 น. 50 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ครูกชพรรณ) ทุกห้อง 
13.00 – 13.40 น. 40 ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูกณิการ)์ ทุกห้อง 
13.50 – 14.40 น. 50 ส23103 สังคมศึกษา6 (ครูพรรณภา) ทุกห้อง 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

3 มกราคม 2562 

08.40 – 09.30 น. 50 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูศรันย์พร) ทุกห้อง 
09.40 – 10.30น. 50 ส31103 สังคมศึกษา2 (ครูณัฐชัย) ทุกห้อง 
10.40 – 11.30 น. 50 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ครูกชพรรณ) ทุกห้อง 
13.00 – 14.00 น. 60 ว30222 เคมี2 (ครูกีรติ) ม.4/1 
13.00 – 13.40 น. 40 ท30213 วรรณกรรมปัจจุบัน (ครภูัสวรลักษณ์) ม.4/2,4/3 
14.10 – 15.10 น. 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 (ครูบหุงา) ม.4/1 
13.50 – 14.40 น. 50 จ30202 ภาษาจีน2 (ครูอุทุมพร) ม.4/3 
15.20 – 16.10 น. 50 ว30211 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ครทูัศนีย์) ม.4/1 

4 มกราคม 2562 

08.40 – 09.30 น. 50 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ครูเสาวลักษณ์) ทุกห้อง 
09.40 – 10.20 น. 40 ส31104 ประวัติศาสตร์2 (ครูพรรณภา) ทุกห้อง 
10.30 – 11.10 น. 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ครูปาริชาติ) 4/1,4/2,4/4 

10.30 – 11.10 น. 40 อ30210 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (ครูปาริชาติ) ม.4/3 
13.00 – 13.50 น. 50 ว30242 ชีววิทยา2 (ครูเสาวลักษณ์) ม.4/1 
13.00 – 13.40 น. 40 ท30207 การเขียน2 (ครูแสงพลอย) ม.4/2 
14.00 – 15.00 น. 60 ว30202 ฟิสิกส์2 (ครูจีระศักดิ์) ม.4/1 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

3 มกราคม 2562 

08.40 – 09.40 น. 60 ว32104 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ครูจรีะศักดิ์) ทุกห้อง 
09.50 – 10.40 น. 50 ท32102 ภาษาไทย (ครูธารทิพย์) ทุกห้อง 
10.50 – 11.40 น. 50 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ครูปาริชาต)ิ ทุกห้อง 
13.00 – 13.40 น. 40 ส32103 สังคมศึกษา4  (ครูภูรสินันท์) ทุกห้อง 
13.50 – 14.40 น. 50 พ32102 สุขศึกษา (ครูอุดม) ทุกห้อง 
14.50 – 15.50 น. 60 ว30224 เคมี4 (ครูวรางค์จนา) ม.5/1 
14.50 – 15.40 น. 50 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศน์ (ครูกชพรรณ) ม.5/2 

4 มกราคม 2562 

08.40 – 09.40 น. 60 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูธัญญา) ทุกห้อง 
09.50 – 10.30 น. 40 ส32104 ประวัติศาสตร์4 (ครูพรรณภา) ทุกห้อง 
10.40 – 11.40 น. 60 ว30204 ฟิสิกส์4 (ครูจีระศักดิ์) ม.5/1 
10.40 – 11.30 น. 50 ส30222 โครงงานสังคมศึกษา (ครูณัฐชัย) ม.5/2 
10.40 – 11.30 น. 50 จ30204 ภาษาจีน4 (ครูอุทุมพร) ม.5/3 
13.00 – 13.50 น. 50 อ30220 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (ครูปาริชาติ) ม.5/1,5/2 
14.00 – 15.00 น. 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูศิริเดียว) ม.5/1 
15.10 – 16.00 น. 50 ว30244 ชีววิทยา4 (ครูเสาวลักษณ์) ม.5/1 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

 
 

3 มกราคม 2562 
 

08.40 - 09.40 น. 60 ว33102 เคมีพื้นฐาน2 (ครูวรางค์จนา) ทุกห้อง 
09.50 - 10.50 น. 60 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (ครณูัฐกานต์) ทุกห้อง 
11.00 - 11.40 น. 40 ง33102 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูกณิการ)์ ม.6/1,6/2 
11.00 - 11.50 น. 50 อ30224 ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (ครูปพนธนัย) ม.6/3 
13.00 - 14.00 น. 60 ว30206 ฟิสิกส์6 (ครูจีระศักดิ์) ม.6/1 
13.00 - 13.40 น. 40 ท30218 ประวัติวรรณคดี (ครูธารทิพย์) ม.6/2 
13.00 - 13.50 น. 50 จ30206 ภาษาจีน6 (ครูอุทุมพร) ม.6/3 
14.10 – 15.00 น. 50 ว30246 ชีววิทยา6 (ครูเสาวลักษณ์) ม.6/1 

 
4 มกราคม 2562 

08.40 – 09.30 น. 50 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูศรันย์พร) ทุกห้อง 
09.40 – 10.30 น. 50 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ครูปพนธนัย) ทุกห้อง 
10.40 – 11.30 น. 50 พ33102 สุขศึกษา (ครูอุดม) ม.6/1,6/2 
13.00 - 14.00 น. 60 ว30226 เคมี6 (ครูกีรติ) ม.6/1 
14.10 - 15.10 น. 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 (ครูศิริเดียว) ม.6/1 
15.20 – 16.10 น. 50 อ30206 ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ (ครูกชพรรณ) ม.6/1 

ในเวลาใดที่นักเรียนไม่มีสอบ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 


