
 

 

 

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปกีารศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัน เวลา จำนวน  วิชา ชั้น ผู้สอน 

11  
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ค21111 คณิตศาสตร ์1 1/1-1/13 
ครูธนพงศ์, ครรูัชฎาภรณ์, 
ครูณัฏฐลภัส, ครูอรพรรณ 

11.00 - 11.30 น. 30 พ21101 สุขศึกษา 1 1/1-1/13 ครูพรพิมล 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 30 ส21161 ประวัติศาสตร์ 1 1/1-1/13 ครูกรณ์ภูพงษ์ 

14.30 – 15.00 น. 30 ส21221 หน้าที่พลเมือง 1 1/1-1/13 ครูสุมนทรา 

12  
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/1-1/13 
ครูปัณฐิสา, ครอูรรถพล,  
ครูปรียานุช, ครูวรรณา, ครูผุสชา 

11.00 - 11.30 น. 30 ศ21101 ศิลปะ 1 1/1-1/13 ครูสิรวัชร, ครกูฤษดา, ครูธีรดล 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.45 น. 45 ส21101 สังคมศึกษา 1  1/1-1/13 
ครูสุมนทรา, ครูวิจิตรพร, ครูมาลี,  
ครูเชาวลิต 

15 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ว21111 วิทยาศาสตร ์1 1/1-1/13 
ครูปัญจพร, ครูสุวภีร์, ครูปรดีา, 
ครูจุรีย ์

11.00 - 11.30 น. 30 ส21111 พระพุทธศาสนา 1 1/1-1/13 ครูธดากรณ ์

พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 ท21101 ภาษาไทย 1 1/1-1/13 ครูชันม์วรนัน, ครูไพฑูรย ์

 *หมายเหตุ การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ให้เรียบร้อย  เมื่อถึง                
เวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสต์ลิงค์ข้อสอบใน google classroom 

 

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตลุาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

(นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปกีารศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วัน เวลา จำนวน  วิชา ชั้น ผู้สอน 

11 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ค22111 คณิตศาสตร ์3 2/1-2/12 
ครูนภัสนันท์, ครูพิจักษณานี, ครู
กรรธิมา, ครูปัญญา 

11.00 - 11.30 น. 30 พ22101 สุขศึกษา 3 2/1-2/12 ครูณรงค์ศักดิ ์

พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 30 ส22161 ประวัติศาสตร์ 3 2/1-2/12 ครูรวินท์นิภา 

14.30 – 15.00 น. 30 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 2/1-2/12 ครูอรุณี, ครูชนิดาภา 

12 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1-2/12 
ครูเครือวัลย์, ครูพัฒนา,  
ครูธนเวท, ครูพิรญาณ์,  
ครูรุ่งนภา(ช) 

11.00 - 11.30 น. 30 ศ22101 ศิลปะ 3 2/1-2/12 
ครูปรัชญาวลี, ครูสมชาย(ร), ครู
มารุต 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.45 น. 45 ส22101 สังคมศึกษา 3 2/1-2/12 
ครูรวินท์นิภา, ครูชนิกานต์, ครูชนิ
ดาภา 

15 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ว22111 วิทยาศาสตร ์3 2/1-2/12 
ครูกฤษณ์, ครูสุวภีร์, ครูปรีดา, ครู
ลักษณาภรณ์ 

11.00 - 11.30 น. 30 ส22111 พระพุทธศาสนา 3 2/1-2/12 ครูสมชาย(ท), ครูมาลี 

พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 ท22101 ภาษาไทย 3 2/1-2/12 ครูรุ่งนภา(ท), ครูศรีอมรา 

 *หมายเหตุ การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ให้เรียบร้อย  เมื่อถึง                
เวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสต์ลิงค์ข้อสอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตลุาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

(นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปกีารศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วัน เวลา จำนวน  วิชา ชั้น ผู้สอน 

11 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ค23111 คณิตศาสตร์ 5 3/1-3/12 
ครูอมฤตรส, ครูกาลัญญา,  
ครูขวัญชัย, ครูกัญญา 

11.00 - 11.30 น. 30 พ23101 สุขศึกษา 5 3/1-3/12 ครูสุมาพร 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.45 น. 45 ส23101 สังคมศึกษา 5 3/1-3/12 
ครูมะลิ, ครูธเนศ, ครูเชาวลิต,  
ครูอัจฉราพร 

14.30 – 15.00 น. 30 ส23221 หน้าที่พลเมือง 5 3/1-3/12 ครูมะลิ 

12 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3/1-3/12 
ครูกัญญาภัค, ครูพรกมล,  
ครูภัทราภรณ์, ครูชุติมา 

11.00 - 11.30 น. 30 ศ23101 ศิลปะ 5 3/1-3/12 
ครูกฤษดา, ครูไพโรจน์,  
ครูรณกฤต 

พักกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 30 ส23161 ประวัติศาสตร์ 5 3/1-3/12 ครูวิจิตรพร 

14.30 – 15.30 น. 60 ค23211 เสริมทักษะคณิตศาสตร ์5 3/1-3/12 
ครูกรรธิมา, ครูรัชฏาภรณ์,  
ครูกาลัญญา, ครูกัญญา,  
ครูขวัญชัย 

15 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ว23111 วิทยาศาสตร ์5 3/1-3/12 
ครูเดชา, ครูนงเยาว์,  
ครูลักษณาภรณ ์

11.00 - 11.30 น. 30 ส23111 พระพุทธศาสนา 5 3/1-3/12 ครูมาลัย, ครูธดากรณ์ 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. 60 ท23101 ภาษาไทย 5 3/1-3/12 ครูพนิสา, ครูวรรณฤดี 

14.30 – 15.15 น. 45 อ23275 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3/11-3/12 ครูผุสชา 

 *หมายเหตุ การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ให้เรียบร้อย  เมื่อถึง                
เวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสต์ลิงค์ข้อสอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตลุาคม   พ.ศ. 2564 

 

(นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 



 

 

 

 

 

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปกีารศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วัน เวลา จำนวน  วิชา ชั้น ผู้สอน 

11 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 09.45 น. 45 ท31101 ภาษาไทย 1 4/1-4/11 ครูมยุเรศ, ครูอภิญญา 

10.30 - 11.00 น. 30 ส30201 พระพุทธศาสนา 1 4/1-4/11 ครูสมชาย(ท) 

11.30 – 12.00 น. 30 ศ31101 สุนทรียศิลป์ 1 4/1-4/11 ครูปรัชญาวลี, ครูสิรวัชร 

พักกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. 45 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 4/1-4/11 
ครูสมจินตนา, ครูปิยนันท์, ครูพัฒนา,  
ครูอรรถพล 

14.30 - 15.30 น. 60 ว30121 ฟิสิกส์ 1 4/1-4/6 ครูธัญญรัตน์, พิทยา, ปิติภูมิ 

14.30 - 15.30 น. 60 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 4/11 ครูฤทัยพร 

12 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ค31111 คณิตศาสตร์ 1 4/1-4/11 
ครูพิเชษฐ, ครูเอกรัตน์, ครูธนพร,  
ครูชมภูนุช, ครูกาลัญญา 

11.00 - 11.30 น. 30 ส30221 หน้าที่พลเมือง 1 4/1-4/11 ครูมาลัย 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 30 ส31161 ประวัติศาสตร์ 1 4/1-4/11 ครูเพยาว์ 

14.30 – 15.30 น. 60 ว30131 เคมี 1 4/1-4/6 ครูชัยวัฒน์, ครูอุบลวดี, ครูเนตรนภา 

14.30 - 15.15 น. 45 อ31211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 4/7-4/8 ครูพรกมล 

15 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 09.45 น. 45 ส31101 สังคมศึกษา 1 4/1-4/11 ครูพัชราวรรณ, ครูพรพรรณ, ครูเชาวลิต 

10.30 - 12.00 น. 90 ค31211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 4/1-4/8 
ครูพิเชษฐ, ครูเอกรัตน์, ครูธนพร, 
ครูชมภูนุช 

พักกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 4/1-4/11 ครูครรชิต 

14.30 - 15.30 น. 60 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4/1-4/6 ครูชุติมา(ล), ครูเฉลิมศรี 

 14.30 - 15.15 น. 45 ญ31211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 4/11 ครูฤทัยพร 

 *หมายเหตุ การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ให้เรียบร้อย  เมื่อถึง                
เวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสต์ลิงค์ข้อสอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตลุาคม   พ.ศ. 2564 

 
 (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



 

 
 
 

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปกีารศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วัน เวลา จำนวน  วิชา ชั้น ผู้สอน 

11 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 09.45 น. 45 ท32101 ภาษาไทย 3 5/1-5/11 ครูนุชสรา, ครูมยุเรศ 

11.00 - 11.30 น. 30 ศ32101 สุนทรียศิลป์ 3 5/1-5/11 ครูธนวัชร์, ครูพจมาลย์ 

พักกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. 45 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 5/1-5/11 ครูชุติมา(ม), ครูเครือวัลย์, ครูปัณฐิสา 

14.30 - 15.30 น. 60 ว30213 ฟิสิกส์ 3 5/1-5/6 ครูอนันต์, ครูอธิสิศสิษฐ์, ครูปิติภูมิ 

14.30 - 15.15 น. 45 ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1 5/7-5/11 ครูพิทยา, ครูปิติภูมิ, ครูสุนทร 

12 
ตุลาคม
2564 

09.00 - 10.00 น. 60 ค32111 คณิตศาสตร์ 3 5/1-5/11 
ครูธนพงศ์, ครูพรสุดา,  
ครูกัณณ์อลิณ, ครูยศพงค์, ครูธนพร 

11.00 - 11.30 น. 30 ส32161 ประวัติศาสตร์ 3 5/1-5/11 ครูพรพรรณ 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.45 น. 45 อ32241 ภาษาอังกฤษการอ่าน 3 5/1-5/11 ครูภัทราภรณ์, ครูนิตยา, ครูปิยนันท์ 

14.30 - 15.30 น. 60 ว30252 ชีววิทยา 2 5/1-5/6 ครูเฉลิมศรี, ครูสุนันทา 
 14.30 - 15.15 น. 45 ญ32211 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 5/11 ครูฤทัยพร 

15 
ตุลาคม 
2564 

09.00 - 09.45 น. 45 ส32101 สังคมศึกษา 3 5/1-5/11 ครูสายพาน, ครูกรณ์ภูพงษ์, ครูอรุณี 

10.30 - 12.00 น. 90 ค32211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 5/1-5/8 
ครูธนพงศ์, ครูพรสุดา, ครูกัณณ์อลิณ,  
ครูยศพงค์ 

11.00 - 12.00 น. 60 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 5/11 ครูฤทัยพร 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 30 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 5/1-5/11 ครูณัฐวุฒิ 

 14.30 – 15.30 น. 60 ว30233 เคมี 3 5/1-5/6 ครูเนตรนภา, ครูชัยวัฒน์, ครูปัณณพร 

 14.30 – 15.30 น. 60 ว30112 วิทยาศาสตร์ภายภาพ (เคมี) 5/7-5/8 ครูปัญจพร 

*หมายเหตุ การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ให้เรียบร้อย  เมื่อถึง                
เวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสต์ลิงค์ข้อสอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตลุาคม   พ.ศ. 2564 

 

 (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 



 
 

 
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปกีารศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วัน เวลา จำนวน  วิชา ชั้น ผู้สอน 

11 
ตุลาคม 
2564  

09.00 - 09.45 น. 45 ท33101 ภาษาไทย 5 6/1-6/11 ครูปกรณ์วิท, ครูทิพมาศ 
10.30 - 11.00 น. 30 ส30205 พระพุทธศาสนา 5 6/1-6/11 ครูชนิกานต ์
11.30 – 12.00 น. 30 ศ33101 สุนทรียศิลป์ 5 6/1-6/11 ครูอุษา 

พักกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. 45 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 6/1-6/11 ครูรุ่งนภา(ช), ครูวรรณา, ครูนิตยา 
14.30 - 15.30 น. 60 ว30215 ฟิสิกส์ 5 6/1-6/6 ครูอนันต์, ครูธัญญรัตน์, ครูอธิศสิษฐ์, ครูปิติภูมิ 

14.30 - 15.30 น. 60 ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 6/11 ครูฤทัยพร 

12 
ตุลาคม 
2564  

09.00 - 10.00 น. 60 ค33111 คณิตศาสตร์ 5 6/1-6/11 ครูเอกรัตน์, ครูยศพงค์, ครูบุษกร,  
ครูปัญญา, ครูสุมณฑา, ครูกรรธิมา 

10.30 - 11.00 น. 30 ส30223 หน้าที่พลเมือง 3 6/1-6/11 ครูพัชราวรรณ, ครูธเนศ, ครูสายพาน 
11.30 – 12.00 น. 30 ว30171 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 6/1-6/11 ครูสุนทร 

พักกลางวัน 
13.00 - 13.45 น. 45 อ33271 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ 1  6/1-6/11 ครูผุสชา, ครูศกนุี, ครูอาภรณ์ 

14.30 - 15.30 น. 60 ว30235 เคมี 5 6/1-6/6 ครูชัยวัฒน์, ครูกฤษณ์, ครูอุบลวดี, 
ครูปัณณพร 

14.30 - 15.15 น. 45 อ33211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 6/7-6/8 ครูพิรญาณ์ 
14.30 - 15.15 น. 45 จ33201 ภาษาจีน 5 6/9-6/10 ครูวาสนา 

15 
ตุลาคม 
2564  

09.00 - 09.45 น. 45 ส33101 สังคมศึกษา 5 6/1-6/11 ครูอัจฉราพร, ครูเพยาว์  

10.30 - 12.00 น. 90 ค33211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 6/1-6/8 ครูเอกรัตน์, ครูยศพงค์, ครูบุษกร,  
ครูปัญญา, ครูสุมณฑา 

10.30 - 11.15 น. 45 ญ33211  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 6/11 ครูฤทัยพร 
พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 30 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 6/1-6/11  ครูนุจรี 

 14.30 – 15.30 น. 60 ว30254 ชีววิทยา 4 6/1-6/6 ครูวรวดี 

*หมายเหตุ การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบการเข้าร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ให้เรียบร้อย  เมื่อถึง                
เวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสต์ลิงค์ข้อสอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตลุาคม   พ.ศ. 2564 

 
 (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 


