
วันสอบ เวลา จ านวนนาที รายวิชาท่ีสอบ
  13.00  -  14.00  60 ท21102 ภาษาไทย 2    รายวิชาสอบนอกตารางสอบ ก าหนดให้ครูประจ าวิชาจัดสอบเอง

14.00  -  15.00 60 ว21102วิทยาศาสตร์2   ให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี  29  มกราคม  2564  คือรายวิชาต่อไปน้ี
  15.00  -  16.00 60 ค21204คณิตศาตร์เพ่ิมเติม( ม110-ม111)   ท21202,ว21103,ง20251,ง21251,ง20253,ง20291,ค21204
  13.00  -  14.00  60 อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 ค21206,ว21204,ว21206,ส21204,อ21202,อ21204,ต21202

14.00  -  14.30 30 ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย 4(Epสอบนอกตาราง)
ง20261,ง20263,ง20261,ศ21102,ศ21104,ศ21212,ศ21216

  13.00  -  14.00  60 ค21102  คณิตศาสตร์ 2 ศ21216
14.00  -  14.30 30 ส21102สังคมศึกษา2  ( EP สอบนอกตาราง )

              ........................................

(นายสง่า     นาวารัตน์)
ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

  2  กุมภาพันธ์  2564

  3  กุมภาพันธ์  2564

ตารางสอบ ระดับช้ัน ม.1
การสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ปีการศึกษา  2563

หมายเหตุ

พ21103,พ21104,ง20215,ง20212,ง21102,ง20204,ง20231

  1  กุมภาพันธ์  2564

K.N. Teacher
Placed Image



วันสอบ เวลา จ านวนนาที รายวิชาท่ีสอบ
  13.00  -  14.00  60 ท22102 ภาษาไทย4    รายวิชาสอบนอกตารางสอบ ก าหนดให้ครูประจ าวิชาจัดสอบเอง

14.00  -  15.00 60 ว22102 วิทยาศาสตร์4   ให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี  29   มกราคม  2564  คือรายวิชาต่อไปน้ี
  15.00  -  16.00 60 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม(ม201-ม.211)   ท22206,ง20255,ค22206,ว22202,ว22206,ว20204,IS2
  13.00  -  14.00  60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4  ว22206,IS22206,อ22202,อ22204,ต22202,พ22102,พ22104

14.00  -  14.30 30 ส22104ประวัติศาสตร์ไทย4(EP สอบนอกตาราง) ง20205,ง20201,ง20234,ง20239,ง20262,ศ22101,ศ22104
  13.00  -  14.00  60 ค22102  คณิตศาสตร์ 4 ศ22212

14.00  -  14.30 30 ส22102สังคมศึกษา4( EP สอบนอกตาราง )

             ……………………………………….
(นายสง่า     นาวารัตน์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ตารางสอบ ระดับช้ัน ม.2
การสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ปีการศึกษา  2564

หมายเหตุ

  1  กุมภาพันธ์  2564

  2  กุมภาพันธ์  2564

  3  กุมภาพันธ์  2564

K.N. Teacher
Placed Image



วันสอบ เวลา จ านวนนาที รายวิชาท่ีสอบ
  13.00  -  14.00  60 ท23102 ภาษาไทย6    รายวิชาสอบนอกตารางสอบ ก าหนดให้ครูประจ าวิชาจัดสอบเอง

14.00  -  15.00 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6   ให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี  29   มกราคม  2564  คือรายวิชาต่อไปน้ี
  15.00  -  16.00 60 ค23202/ค23204คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   ท23204,ง20259,ค23202,ค23204,ค23206,ว23202,ว23204,อ23204

  13.00  -  14.00  60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6  จ23204,ญ23204,ต23204,พ23103,พ23104,ง20219,ง20216,ง20206

14.00  -  14.30 30 ส23104ประวัติศาสตร์ไทย6(EP สอบนอกตาราง)  ง20205,ง23102,ง20240,ง20248,ง20264,ศ23212,ศ23215,ศ23102
  13.00  -  14.00  60 ค23102  คณิตศาสตร์ 6  ศ23104,ศ20206,

14.00  -  14.30 30 ส23102  สังคมศึกษา6 ( EP สอบนอกตารางสอบ)

              ……………………………………….
(นายสง่า     นาวารัตน์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

  1  กุมภาพันธ์  2564

ตารางสอบ ระดับช้ัน ม.3
การสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ปีการศึกษา  2563

หมายเหตุ

  3  กุมภาพันธ์  2564

  2  กุมภาพันธ์  2564

K.N. Teacher
Placed Image



กลุ่ม 1 ( 401 - 404,411 - 412 1e ) กลุ่ม 2 ,3 ,4 ,5 ( 405 - 410,413 2e )
08.00  -  09.30 90 ค31202/ค31204คณิตศาสตร์ ค31202คณิตศาสตร์
09.30  -  10.30 60 ว31204 เคมี2 อ31204ภาษาอังกฤษส่ือสาร ประจ าวิชาสอบเองให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 

10.30  -  11.00 30 ส31102 สังคมศึกษา2 ส31102 สังคมศึกษา2  29 ม.ค.  2564 ต่อไปน้ี

 11.00  -  11.45 45 ว31206ชีววิทยา2 ท31202การพูด ( 30 นาที )  ท31202,ท31204,ง30251,ง30257,ง30259

  08.00  -  09.00 60 ค31102คณิตศาสตร์ ค31102 คณิตศาสตร์ ค31206,ว31208,ว31210,ว31221,ว31211

  09.00  -  10.00 60 ท31102 ภาษาไทย2 ท31102 ภาษาไทย2 ส31202,ส31204,จ31202,จ30202,ญ31202

 10.00 -  11.00 60 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ31202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ญ30202,ต30202,พ31102ง30214,ง30204,

  11.00  -  11.40 45 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 ง30205,ง30260,ศ31101,ศ31102ศ31203

   08.00  -  09.00  60 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
09.00  -  10.00 60 ว31202ฟิสิกส์ 2 ส31202ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(40นาที)
 10.00  -  10.40 40 ว31107วิทยาการค านวน(ห้องคู่) ว31107วิทยาการค านวน(ห้องคู่)

 10.40 -  11.40 60 ว31212โลกดาราศาตร์

                     .....................................

               (นายสง่า     นาวารัตน์)

รายวิชาสอบนอกตารางสอบ ก าหนดให้ครู

  2  กุมภาพันธ์  2564

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน(Epสอบนอก)
  3  กุมภาพันธ์  2564

ศ30204,ศ30203

อ31204ภาษาอังกฤษส่ือสาร(EPสอบนอก)

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

  1  กุมภาพันธ์  2564

ตารางสอบ ระดับช้ัน ม.4
การสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ปีการศึกษา  2563

วันสอบ เวลา จ านวนนาที
รายวิชาท่ีสอบแยกกลุ่มตามกลุ่มเรียน หมายเหตุ
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กลุ่ม 1 ( 501 - 504,511 - 512 1e ) กลุ่ม 2 ,3 ,4 ,5 ( 505 - 510,512 2e )

08.00  -  09.30 90 ค32202 /ค32204คณิตศาสตร์ ค32202 คณิตศาสตร์
09.30  -  10.30 60 ว32204 เคมี4 อ32204ภาษาอังกฤษส่ือสาร ประจ าวิชาสอบเองให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 

10.30  -  11.00 30 ส32102 สังคมศึกษา4 ส32102 สังคมศึกษา4  29 ม.ค 64  ต่อไปน้ี

 11.00  -  11.45 45 ว32206ชีววิทยา4  ท32202,ท32208,I30202,ง31020,ง30294,

  08.00  -  09.00 60 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ค32206,ส32204,จ32202,จ30204,ญ32202

  09.00  -  10.00 60 ท32102 ภาษาไทย4 ท32102 ภาษาไทย4 ญ30204,ต30204,พ32102,ง30206,ง30205

 10.00  -  11.00 60 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ง30201,ง30261,ศ32102,ศ30206,ศ30210

 11.00  -  12.00 60 ว32202 ฟิสิกส์4 ท32202ประวัติวรรณคดี2(30 นาที)
  08.00  -  09.00 60 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

   09.00  -  10.00  60 ว32101/ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 ว32101/ว32102 วิทยาศาสตร์ 4
 10.00  -  10.40 40 ส32104ประวัติศาสตร์ไทย2 ส32104ประวัติศาสตร์ไทย2

  10.40  -  11.15 45 ว32221โลกดาราศาสตร์

                       .....................................

  3  กุมภาพันธ์  2564

  2  กุมภาพันธ์  2564

                    (นายสง่า     นาวารัตน์)

อ32204ภาษาอังกฤษส่ือสาร( EPสอบนอก)

ตารางสอบ ระดับช้ัน ม.5
การสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ปีการศึกษา  2563

วันสอบ เวลา จ านวนนาที

  1  กุมภาพันธ์  2564

หมายเหตุ

รายวิชาสอบนอกตารางสอบ ก าหนดให้ครู

รายวิชาท่ีสอบแยกกลุ่มตามกลุ่มเรียน

           ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน(Epสอบนอก)

K.N. Teacher
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กลุ่ม 1 ( 601 - 604,611 - 612 1e ) กลุ่ม 2 ,3 ,4 ,5 ( 605 - 610,612 2e )

08.00  -  09.30 90 ค33202/ค33204 คณิตศาสตร์ ค33202 คณิตศาสตร์ รายวิชาสอบนอกตารางสอบ ก าหนดให้ครู

09.30  -  10.30 60 ว33204 เคมี 6 อ33204ภาษาอังกฤษส่ือสาร ประจ าวิชาสอบเองให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 

10.30  -  11.00 30 ส33102 สังคมศึกษา6 ส33102 สังคมศึกษา6  29 ม.ค.  2564 ต่อไปน้ี

  08.00  -  09.00 60 ค33102คณิตศาสตร์ ค33102คณิตศาสตร์  ท33204,ค33206,ว33211,ว33208,ว33210,ว33212

09.00  -  10.00 60 ท33102 ภาษาไทย6 ท33102 ภาษาไทย6  ส33206,จ33202,จ30206,จ33204,จ30208,

10.00  -  11.00 60 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ญ33202,ญ30206,ญ33204,ญ30208,ต30208

 11.00  -  12.00 60 ว33202 ฟิสิกส์ 6 ท33202 ภาษากับวัฒนธรรม(30 นาที) ฝ30208,พ33102,ง33101,ง33102,ศ33102,

   08.00  -  09.00  60 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

09.00  -  10.00 60 ว33213โลกดาราศาสตร์(45 นาที) ว33101 วิทยาศาสตร์ 5              อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

 10.00  -  10.45 45 ว33206ชีววิทยา6 ส33202ประวัติศาสตร์อเมริกา(30นาที)

ตารางสอบ ระดับช้ัน ม.6
การสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ปีการศึกษา  2563

วันสอบ เวลา จ านวนนาที
หมายเหตุ

  2 กุมภาพันธ์  2564

ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รายวิชาท่ีสอบแยกกลุ่มตามกลุ่มเรียน

  1 กุมภาพันธ์  2564

  3 กุมภาพันธ์  2564
(Epสอบนอกตาราง)

 ……………………………………….
(นาย สง่า    นาวารัตน์)

อ33204ภาษาอังกฤษส่ือสาร

K.N. Teacher
Placed Image


