โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์
ที่ 9
พฤศจิกายน
2563

วันอังคาร
ที่ 10
พฤศจิกายน
2563

วันพุธ
ที่ 11
พฤศจิกายน
2563

เวลา
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 - 14.45 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
60
ส21101 สังคมศึกษา 1
พักกลางวัน
60
ศ21101 ศิลปะ 1
40
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

9.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 11.50 น.

60
60
40

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.

60
60

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

ท21101 ภาษาไทย 1
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
พ31203 สุขศึกษาและพละศึกษา
ว21281 โปรแกรมประมวลผลค้า
พักกลางวัน
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ค21201 คณิตศาสตร์
ว21201 วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
ISการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ส21103 ประวัติศาสตร์ 2

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูจักรินทร์
ครูชัยณรงค์
ครูพิชชากร
ครูเสกสรร
ครูนงนุช
ครูน้าฝน
ครูเสกสรร
ครูสราลี

วิชาเลือก
เสรี

ครูสราลี
ครูมานพ
ครูพัชราภรณ์
ครูจักรินทร์ วิชาเลือก
เสรี
ครูจรุญลักษณ์
ครูเครือวัลล์
ครูรสสุคนธ์

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์
ที่ 9
พฤศจิกายน
2563

วันอังคาร
ที่ 10
พฤศจิกายน
2563

วันพุธ
ที่ 11
พฤศจิกายน
2563

เวลา
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 14.45 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
60
ส22101 สังคมศึกษา 3
พักกลางวัน
60
ศ22101 ศิลปะ 3
40
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูพุฒ
ครูชัยณรงค์
ครูบุษกร
ครูเสกสรร

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.
11.10 – 11.50 น.

60
60
60
40

ท22101 ภาษาไทย 3
ครูเครือวัลล์
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ครูจรุญลักษณ์
ว22283 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ครูสราลี
พ22201 พลศึกษา
ครูเสกสรร
พักกลางวัน
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ครูสราลี
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
ครูมานพ

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น

60
60

อ22101 ภาษาอังกฤษ3
ว22201 วิทยาศาสตร์
ค22201 คณิตศาสตร์
พักกลางวัน

ครูพิมพ์ผกา
ครูน้าฝน
ครูจิราวัช

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
ท22201 ภาษาไทย
อ22201 ภาษาอังกฤษ
จ20201 ภาษาจีน

ครูชัยณรงค์
ครูเครือวัลล์
ครูพิมพ์ผกา
ครูดลพร

วิชา
เลือกเสรี

วิชา
เลือกเสรี

วิชา
เลือกเสรี

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์
ที่ 9
พฤศจิกายน
2563

วันอังคาร
ที่ 10
พฤศจิกายน
2563

วันพุธ
ที่ 11
พฤศจิกายน
2563

เวลา
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 14.45 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
60
ส23101 สังคมศึกษา 5
พักกลางวัน
60
ศ23101 ศิลปะ 1
40
พ23101 สุขศึกษา 5

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.
11.10 – 11.50 น.

60
60
60
40

13.00 - 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.

60
60

13.00 – 14.00 น.
14.05 -15.05 น.

60
60

ท23101 ภาษาไทย 5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ว23286 โปรแกรม kidbright
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
พักกลางวัน
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
ค23201 คณิตศาสตร์
ว23201 วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5
อ23201 ภาษาอังกฤษ
ท23201 ภาษาไทย
จ20205 ภาษาจีน5

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูจักรินทร์
ครูรสสุคนธ์
ครูพิชชากร
ครูพลรบ
ครูนงนุช
ครูน้าฝน
ครูสราลี
ครูพลรบ

วิชา
เลือกเสรี

ครูสราลี
ครูวัฒนา
ครูบังเอิญ
ครูจิราวัช
ครูลักขณา
ครูสุเมธ
ครูพิมพ์ผกา
ครูนงนุช
ครูดลพร

วิชา
เลือกเสรี

วิชา
เลือกเสรี

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน/เดือน/ปี

เวลา
09.00 – 10.30 น.

วันจันทร์
ที่ 9
พฤศจิกายน
2563

วันอังคาร
ที่ 10
พฤศจิกายน
2563

วันพุธ
ที่ 11
พฤศจิกายน
2563

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค31101 คณิตศาสตร์ 1

10.35 – 11.35 น.

60

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 11.50 น.

60
60
40

13.00 - 14.00 น.
14.05 -15.35 น.
14.05 – 15.05 น.

60
90
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.35 น.
10.05 – 11.05 น.
10.05 – 11.05 น.

60
90
60
60

13.00 - 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

15.10 – 15.50 น.

40

ส31101 สังคมศึกษา 1
พักกลางวัน
ศ31101 ศิลปะ 1
ว31103 การออกแบบ 1
ท31101 ภาษาไทย 1
ว31101 วิทยาศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษา 1
พักกลางวัน
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1
ว31221 เคมี 1
จ31201 ภาษาจีนพืนฐาน 1
ง31230 การขยายพันธ์พืช

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูพุฒ/
ครูจิราวัช
ครูชัยณรงค์
ครูบุษกร
ครูสุเมธ
ครูเครือวัลล์
ครูชญานี
ครูพลรบ
ครูรสสุคนธ์
ครูลักขณา
ครูดลพร
ครูพิชชากร

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูพัชราภรณ์
ว31201 ฟิสิกส์ 1
ครูศรัณย์
ท31201 ภาษาไทย
ครูวศิน
ง31211 ช่างเดินสายไฟ
ครูมานพ
พักกลางวัน
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ครูวัฒนา
ว31241 ชีววิทยา 1
ครูชญานี
ส31214 กฎหมาย
ครูรสสุคนธ์
ง31221 อาหารประจ้าถิ่น
ครูวัฒนา
พ30207 ฟุตซอล
ครูพลรบ

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2
ใช้ห้อง 4/3
ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2
ใช้ห้อง 4/3
ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2
ใช้ห้อง 4/3
ใช้ห้อง 4/2
4/3

วัน/เดือน/ปี

เวลา
09.00 – 10.30 น.
09.00 – 10.00 น.

วันพฤหัสบดี
ที่ 12
พฤศจิกายน
2563

10.05 – 11.05 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
60
ศ30264 ทัศนศิลป์
ศ30267 ดนตรี
60
ส31207 ศาสนาสากล

10.35 – 11.35 น.

60

13.00 – 14.00 น.

60

ว31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
พักกลางวัน
อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
ว32281 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูจิราวัช
ครูบุษกร
ครูพิชชากร
ครูดลพร

ใช้ห้อง 4/1
ใช้ห้อง 4/2
4/3
ใช้ห้อง 4/2
4/3
ครูจรุญลักษณ์ ใช้ห้อง 4/1
ครูบังเอิญ/ครู ใช้ห้อง 4/1
พิมพ์ผกา
4/2
ครูสุเมธ
ใช้ห้อง 4/1

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัน/เดือน/ปี

เวลา
09.00 – 10.30 น.

วันจันทร์
ที่ 9
พฤศจิกายน
2563

วันอังคาร
ที่ 10
พฤศจิกายน
2563

วันพุธ
ที่ 11
พฤศจิกายน
2563

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค32101 คณิตศาสตร์ 3

10.35 – 11.35 น.

60

13.00 - 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 11.50 น.

60
60
40

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.35 น.
14.05 – 15.05 น.

60
90
60

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.35 น.
10.05 – 11.05 น.

60
90
60

13.00 - 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.
15.10 – 16.10 น.

60
60
60

ส32101 สังคมศึกษา 3
พักกลางวัน
ศ32101 ศิลปะ 3
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ท32101 ภาษาไทย 3
ว32101 วิทยาศาสตร์ 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
พักกลางวัน
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3
ว32223 เคมี 3
จ32201 ภาษาจีนพืนฐาน 3
ง32221 งานประดิษฐ์

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูจักรินทร์/
ครูจิราวัช
ครูรสสุคนธ์
ครูบุษกร
ครูสุเมธ
ครูวศิน
ครูลักขณา
ครูพลรบ
ครูชัยณรงค์
ครูลักขณา
ครูดลพร
ครูวัฒนา

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูพิมพ์ผกา
ว32201 ฟิสิกส์ 3
ครูศรัณย์
ท32201 ภาษาไทย 3
ครูวศิน
ง32211 ช่างเชื่อมโลหะ
ครูมานพ
พักกลางวัน
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
ครูวัฒนา
ว32281 โปรแกรม Photoshop
ครูสราลี
ว32243 ชีววิทยา 3
ครูชญานี
ส32210 บุคคลส้าคัญ
ครูพัชราภรณ์

ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2
ใช้ห้อง 5/3
ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2
ใช้ห้อง 5/3

ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2
5/3

วัน/เดือน/ปี

เวลา
09.00 – 10.30 น.
09.00 – 10.00 น.

วันพฤหัสบดี
ที่ 12
พฤศจิกายน
2563

10.05 – 10.45 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
60
ศ30268 ดนตรี
ศ30266 ทัศนศิลป์
40
พ32201 เปตอง

10.35 – 11.35 น.
10.50 – 11.30 น.

60
40

13.00 - 14.00 น.

60

ว32261 ดาราศาสตร์ 3
ส32211 สิ่งแวดล้อม
พักกลางวัน
อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
ง32230 ตกแต่งสถานที่

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูจิราวัช
ครูพิชชากร
ครูบุษกร
ครูเสกสรร

ใช้ห้อง 5/1
ใช้ห้อง 5/2
5/3
ใช้ห้อง 5/2
5/3
ครูจรุญลักษณ์ ใช้ห้อง 5/1
ครูดลพร
ใช้ห้อง 5/2
ครูบังเอิญ
ครูมานพ

ใช้ห้อง 5/1
5/2
ใช้ห้อง 5/3

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์
ที่ 9
พฤศจิกายน
2563

วันอังคาร
ที่ 10
พฤศจิกายน
2563

วันพุธ
ที่ 11
พฤศจิกายน
2563

เวลา
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
60
ส33101 สังคมศึกษา 5
พักกลางวัน
60
ศ33101 ศิลปะ 5
60
ว33103 ออกแบบและเทคโนโลยี

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 11.50 น.

60
60
40

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.35 น.
14.05 – 15.05 น.

09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.35 น.
10.05 – 11.05 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

ผู้สอน
ครูพุฒ
ครูรสสุคนธ์
ครูพิชชากร
ครูสุเมธ

60
90
60

ท33101 ภาษาไทย 5
ว33101 วิทยาศาสตร์ 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
พักกลางวัน
ง33101 การงานอาชีพ
ว33225 เคมี 5
ส33218 วิถีไทย

ครูมานพ
ครูลักขณา
ครูเสกสรร

60
90
60

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
ว33201 ฟิสิกส์ 5
ศ30267 ทัศนศิลป์

ครูบังเอิญ
ครูศรัณย์
ครูบุษกร

พักกลางวัน
ว33289 เขียนโปรแกรม
ว33241 ชีววิทยา 5
ส33213 โลกศึกษา
ง33211 การงานอาชีพ

ครูสุเมธ
ครูชญานี
ครูชัยณรงค์
ครูมานพ

60
60

หมายเหตุ

ครูวศิน
ครูศรัณย์
ครูเสกสรร

ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2
6/3

ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2
6/3
ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2
ใช้ห้อง 6/3

วัน/เดือน/ปี

เวลา
09.00 – 10.30 น.
09.00 – 10.00 น.

วันพฤหัสบดี
ที่ 12
พฤศจิกายน
2563

รวมเวลา
รหัสวิชา - รายวิชา
(นาที)
90
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
60
ศ30269 ดนตรี

10.05 – 11.45 น.

40

พ33201 พลศึกษา

10.35 – 11.35 น.

60

13.00 – 14.00 น.

60

ว33261 ดาราศาสตร์ 5
พักกลางวัน
อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5

13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

60
60

ง33221 งานอาชีพ
จ33201 ภาษาจีน 5

ผู้สอน

หมายเหตุ

ครูพุฒ
ครูพิชชากร

ใช้ห้อง 6/1
ใช้ห้อง 6/2
6/3
ครูพลรบ
ใช้ห้อง 6/2
6/3
ครูจรุญลักษณ์ ใช้ห้อง 6/1
ครูพัชราภรณ์
ครูวัฒนา
ครูดลพร

ใช้ห้อง 6/1
6/2
ใช้ห้อง 6/3
ใช้ห้อง 6/2

