
 

 

 

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 วัน เดือน ปี เวลา เวลาที่ใช้ ช้ัน รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคาร  

3 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.1/1-1/13 ค21111 คณิตศาสตร์ 1 
ครูอรพรรณ,ครูธนพงศ,์  

ครูรัชฎาภรณ์, ครูณฎัฐลภสั 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.1/1-1/13 ส21101 สังคมศึกษา 1 
ครูมาลี, ครูสุมนทรา,  

ครูวิจิตรพร, ครูเชาวลิต 

พกักลางวนั 

13.00 – 13.30 น. 30 นาที ม.1/1-1/13 ส21221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 ครูสุมนทรา 

พกั 

14.25 - 14.55 น. 30 นาที ม.1/1-1/13 ส21111 พระพุทธศาสนา 1 ครูธดากรณ์ 

วนัพฤหสับดี  

5 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.1/1-1/13 อ21101 ภาษาองักฤษ 1 
ครูวรรณา, ครูปัณฐิสา, ครูผสุชา 

 ครูอรรถพล, ครูปรียานุช, 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.1/1-1/13 ส21161 ประวติัศาสตร์ 1 ครูกรณ์ภูพงษ ์

พกักลางวนั 

13.00 - 13.40 น. 40 นาที ม.1/1-1/13 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูชนัมว์รนนั, ครูไพฑูรย ์

*หมายเหตุ การเตรียมตวัสาํหรับการสอบ ใหน้กัเรียนตรวจสอบการเขา้ร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ใหเ้รียบร้อย  

เม่ือถึงเวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสตลิ์งคข์อ้สอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

(นายนิติกรณ์  ฉนัทว์งศช์นะ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 

 

 



 

 
 

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 วัน เดือน ปี เวลา เวลาที่ใช้ ช้ัน รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคาร 

 3 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.2/1-2/12 ค22111 คณิตศาสตร์ 3 
ครูกรรธิมา, ครูนภสันนัท,์  

ครูพิจกัษณานี, ครูปัญญา 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.2/1-2/12 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูชนิดาภา, ครูรวินทนิ์ภา 

พกักลางวนั 

13.00 - 13.45 น. 45 นาที ม.2/1-2/12 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรุ่งนภา(ท), ครูศรีอมรา 

วนัพฤหสับดี 

5 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.2/1-2/12 อ22101 ภาษาองักฤษ 3 
ครูรุ่งนภา(ช), ครูเครือวลัย,์  

ครูพฒันา, ครูธนเวท, ครูพิรญาณ์ 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.2/1-2/12 ส22161 ประวติัศาสตร์ 3 ครูรวินทนิ์ภา 

พกักลางวนั 

13.00 – 13.30 น. 30 นาที ม.2/1-2/12 ส22111 พระพุทธศาสนา 3 ครูมาลี, ครูสมชาย(ท) 

*หมายเหตุ การเตรียมตวัสาํหรับการสอบ ใหน้กัเรียนตรวจสอบการเขา้ร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ใหเ้รียบร้อย  

เม่ือถึงเวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสตลิ์งคข์อ้สอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

(นายนิติกรณ์  ฉนัทว์งศช์นะ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 วัน เดือน ปี เวลา เวลาที่ใช้ ช้ัน รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคาร  

3 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/12 ค23111 คณิตศาสตร์ 5 

ครูกญัญา, ครูอมฤตรส,  

ครูกาลญัญา, ครูขวญัชยั, 

ครูธาญทิพน์ 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.3/1-3/12 ส23161 ประวติัศาสตร์ 5 ครูวิจิตรพร 

พกักลางวนั 

13.00 - 13.45 น. 45 นาที ม.3/1-3/12 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูวรรณฤดี, ครูพนิสา 

พกั 

14.15 - 14.45 น. 30 นาที ม.3/1-3/12 ส23111 พระพุทธศาสนา 5 ครูมาลยั, ครูธดากรณ์ 

วนั

พฤหสับดี  

5 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/12 อ23101 ภาษาองักฤษ 5 

ครูกญัญาภคั, ครูพรกมล,  

ครูชุติมา(ม), ครูกญัญาภคั, 

ครูภทัราภรณ์ 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.3/1-3/12 ส23101 สังคมศึกษา 5 
ครูธเนศ, ครูมะลิ,  

ครูเชาวลิต, ครูอจัฉราพร 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.3/1-3/12 ค23211 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5 

ครูกาลญัญา, ครูกญัญา,  

ครูขวญัชยั, ครูกรรธิมา,  

ครูธนพงศ,์ ครูรัชฏาภรณ์ 

*หมายเหตุ การเตรียมตวัสาํหรับการสอบ ใหน้กัเรียนตรวจสอบการเขา้ร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ใหเ้รียบร้อย  

เม่ือถึงเวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสตลิ์งคข์อ้สอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

(นายนิติกรณ์  ฉนัทว์งศช์นะ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 



 

 

 

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 วัน เดือน ปี เวลา เวลาที่ใช้ ช้ัน รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผู้รับผิดชอบ 

วนัจนัทร์  

 2 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/11 ค31111 คณิตศาสตร์ 1 
ครูธนพร, ครูพิเชษฐ, ครูเอก

รัตน์   ครูชมภูนุช, ครูกาลญัญา 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.4/1-4/11 ส30221 หนา้ท่ีพลเมือง 1 ครูมาลยั 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.4/1-4/6 ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครูเฉลิมศรี, ครูชุติมา(ล) 

13.00 - 13.55 น. 

55 นาที ม.4/7- 4/8 อ31211 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 1 ครูพรกมล 

55 นาที ม.4/9-4/10 จ31201 ภาษาจีน 1 ครูจกัรพงษ ์  แซ่หล่ี 

55 นาที ม.4/11 ญ31201 ภาษาญ่ีปุ่น 1 ครูฤทยัพร กิจเบญจะ 

55 นาที ม.4/10 ต31201 ภาษาเกาหลี 1 ครูมนิษา, ครูชนิกานต(์ก) 

วนัพุธ  

4 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 09.50 น. 50 นาที ม.4/1-4/11 อ31101 ภาษาองักฤษ 1 
ครูปิยนนัท,์ ครูสมจินตนา,                   

ครูอรรถพล, ครูพฒันา 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.4/1-4/11 ส31101 สังคมศึกษา1 
ครูพรพรรณ, ครูพชัราวรรณ,  

ครูเชาวลิต 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.30 น. 90 นาที ม.4/1-4/8 ค31211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
ครูธนพร, ครูพิเชษฐ, ครูเอกรัตน์,              

ครูชมภูนุช, ครูกาลญัญา 

วนั ศุกร์ 

6 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 09.45 น. 45 นาที ม.4/1-4/11 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูอภิญญา, ครูมยเุรศ 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.4/1-4/11 ส30201 พระพุทธศาสนา 1 ครูสมชาย 

พกักลางวนั 

13.00 - 13.40 น. 40 นาที ม.4/1-4/11 ส31161 ประวติัศาสตร์ 1 ครูเพยาว ์

*หมายเหตุ การเตรียมตวัสาํหรับการสอบ ใหน้กัเรียนตรวจสอบการเขา้ร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ใหเ้รียบร้อย  

เม่ือถึงเวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสตลิ์งคข์อ้สอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

 (นายนิติกรณ์  ฉนัทว์งศช์นะ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 



 

 

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 วัน เดือน ปี เวลา เวลาที่ใช้ ช้ัน รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผู้รับผิดชอบ 

วนัจนัทร์ 

 2 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/11 ค32111 คณิตศาสตร์ 3 
ครูพรสุดา, ครูธนพงศ,์  

ครูกณัณ์อลิน, ครูยศพงค,์ ครูธนพร 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.5/1-5/11 ส32161 ประวติัศาสตร์ 3 ครูพรพรรณ 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/6 ว30252 ชีววิทยา 2 ครูสุนนัทา, ครูเฉลิมศรี 

13.00 - 13.55 น. 

55 นาที ม.5/7-5/8 อ32211 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 3 ครูกญัญาภคั 

55 นาที ม.5/9-10 จ32201 ภาษาจีน 3 ครูวาสนา, ครูจกัรพงษ ์

55 นาที ม.5/11 ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่ น 3 ครูกลัยรัตน์ คเชนทร 

55 นาที ม.5/10 ต32201 ภาษาเกาหลี 3 ครูมนิษา ยอดเกตุ 

วนัพุธ  

4 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.5/1-5/11 อ32101 ภาษาองักฤษ 3 
ครูเครือวลัย,์ ครูชุติมา(ม), 

ครูปัณฐิสา 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 30 นาที ม.5/1-5/11 ส30302 พระพุทธศาสนา 3 ครูบงัอร 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.30 น. 90 นาที ม.5/1-5/8 ค32211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
ครูพรสุดา, ครูธนพงศ,์  

ครูกณัณ์อลิน, ครูยศพงค ์

วนัศุกร์ 

6 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 09.45 น. 45 นาที ม.5/1-5/11 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูมยเุรศ, ครูนุชสรา 

พกั 

11.00 - 11.40 น. 40 นาที ม.5/1-5/11 ส32101 สังคมศึกษา 3 
ครูสายพาน, ครูกรณ์ภูพงษ,์              

ครูอรุณี 

พกักลางวนั 

13.00 - 13.45 น. 45 นาที ม.5/1-5/11 อ32241 ภาษาองักฤษการอ่าน 3 ครูภทัราภรณ์ 

*หมายเหตุ การเตรียมตวัสาํหรับการสอบ ใหน้กัเรียนตรวจสอบการเขา้ร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ใหเ้รียบร้อย  

เม่ือถึงเวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสตลิ์งคข์อ้สอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

 (นายนิติกรณ์  ฉนัทว์งศช์นะ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 



 

 

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจําปีการศึกษา 2564/1 (ออนไลน์) 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 วัน เดือน ปี เวลา เวลาที่ใช้ ช้ัน รหัสวิชา ช่ือวิชา ครูผู้รับผิดชอบ 

วนัจนัทร์ 

 2 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/11 ค33111 คณิตศาสตร์ 5 

ครูปัญญา, ครูเอกรัตน์,  

ครูบุษกร, ครูยศพงค,์  

ครูสุมณฑา, ครูกรรธิมา 

พกั 

11.00 - 11.30 น. 60 นาที ม.6/1-6/11 อ33271 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนต่อ 1 
ครูผสุชา, ครูศกุนี,  

ครูอาภรณ์ 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/6 ว30254 ชีววิทยา 4 ครูวรวดี, ครูสุนนัทา 

13.00 - 13.55 น. 

55 นาที ม.6/7-ม.6/8 อ33211 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 5 ครูพิรญาณ์ 

55 นาที ม.6/9-10 จ33201 ภาษาจีน 5 ครูวาสนา 

55 นาที ม.6/11 ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่น 5 ครูฤทยัพร 

55 นาที ม.6/10 ต33211 ภาษาเกาหลี 5 ครูมนิษา 

วนัพุธ 

4 สิงหาคม 

2564 

09.00 - 10.00 น. 60 นาที ม.6/1-6/11 อ33101 ภาษาองักฤษ 5 
ครูรุ่งนภา(ช), ครูวรรณา,  

ครูนิตยา 

พกั 

11.00 - 11.45 น. 45 นาที ม.6/1-6/11 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูปกรณ์วิท, ครูทิพมาศ 

พกักลางวนั 

13.00 - 14.30 น. 90 นาที ม.6/1-6/8 ค33211 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

ครูปัญญา, ครูยศพงค,์  

ครูบุษกร, ครูเอกรัตน,์  

ครูสุมณฑา 

*หมายเหตุ การเตรียมตวัสาํหรับการสอบ ใหน้กัเรียนตรวจสอบการเขา้ร่วมชั้นเรียนของ google classroom ในรายวิชานั้น ๆ ใหเ้รียบร้อย  

เม่ือถึงเวลาสอบตามตารางคุณครูจะโพสตลิ์งคข์อ้สอบใน google classroom 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

 (นายนิติกรณ์  ฉนัทว์งศช์นะ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 


