
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ครูผูกํากับหองสอบม.1/1 นางนันทิยา  ลือโสภา  นายอัครพล  พลชัย

ม.1/2 นายนิรันดร  คุลธิ  นางสาวพรวิภา  ขันโท

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 10.10 น. ค21102 คณิตศาสตร 2 นายโกมินทร  พิลัย

10.20 น. - 11.10 น. ส21104 สังคมศึกษา 2 นางสาวพรวิภา  ขันโท

11.20 น. - 12.00 น. พ21103 สุขศึกษา นายสุรัตน  มุกดาดี

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.50 น. ท21102 ภาษาไทย 2 นางเปรมจิต  ปองปาน

14.00 น. - 14.40 น. ศ21104 ดนตรี - นาฏศิลป 2 นายสุรัตน  มุกดาดี

ครูผูกํากับหองสอบม.1/1 นางสาวสุกานดา  นาหอม  นายยุทธนา  อุทัยแพน
ม.1/2 นางลําดวน  บุญเชิญ  นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 นายสุวิทย  พลชัย

09.50 น. - 10.40 น. ศ21103 ทัศนศิลป 2 นายนิรันดร  คุลธิ

10.50 น. - 11.50 น. ส21105 พระพุทธศาสนา 2 นายยุทธนา  อุทัยแพน
12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ว21102 วิทยาศาสตร 2 นางนันทิยา  ลือโสภา

13.50 น. - 14.50 น. ง21202 เสริมทักษะคอมพิวเตอร2 นายอัครพล  พลชัย

ครูผูกํากับหองสอบม.1/1 นางประไพพิศ  เติมจิตร  นายศักด์ิชัย  ตาวันดี

ม.1/2 นางนันทิยา  ลือโสภา  นายภูริณัฐฎ  เนียมพันธ

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. ส21104 ประวัติศาสตร2 นางสาวพรวิภา  ขันโท

09.50 น. - 10.50 น. ง21102 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีฯ นายฉลาด  มาตราช

11.00 น. - 11.40 น. พ20210 วอลเลยบอล นายศักด์ิชัย  ตาวันดี

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.50 น. ง21264 อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นายอัครพล  พลชัย

วันพฤหัสบดี ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559

วันท่ี 8-10  มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพุธ ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2560



โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559

วันท่ี 8-10  มีนาคม พ.ศ. 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

ครูผูกํากับหองสอบม.2/1 นางลําดวน  บุญเชิญ  นายฉลาด  มาตราช
ม.2/2 นางประไพพิศ  เติมจิตร  นายภูริณัฐฎ  เนียมพันธ

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.30 น. ค22102 คณิตศาสตร 4 นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

09.40 น. - 10.30 น. ส22106 ประวัติศาสตร 4 นางสาวพรวิภา  ขันโท

10.40 น. - 11.40 น. ง22202 เสริมทักษะคอมพิวเตอร4 นายอัครพล  พลชัย
12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ว22102 วิทยาศาสตร 4 นายสุพัด  หาไชย

13.50 น. - 14.40 น. ศ22104 ดนตร-ีนาฏศิลป 4 นายนิรันดร  คุลธิ

ครูผูกํากับหองสอบม.2/1 นางนันทิยา  ลือโสภา  นายสุรัตน  มุกดาดี
ม.2/2 นางสาวฐานิดา  คํางอก  นายสุพัด  หาไชย

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.30 น. ส22105 พระพุทธศาสนา 4 นางสาวพรวิภา  ขันโท

09.40 น. - 10.40 น. ท22102 ภาษาไทย 4 นางสาวฐานิดา  คํางอก

10.50 น. - 11.40 น. ศ22103 ทัศนศิลป 4 นายนิรันดร  คุลธิ

12.00 น. - 12.50 น.
12.50 น. - 13.40 น. อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 นายภูริณัฐฏ  เนียมพันธ

13.50 น. - 14.50 น. ง21202 ระบบการสื่อสารและเครือขายคอมฯนายอัครพล  พลชัย

ครูผูกํากับหองสอบม.2/1 นายนิรันดร  คุลธิ  นางสาวสุกานดา  นาหอม
ม.2/2 นายสุพัด  หาไชย  นางสาวพรวิภา  ขันโท

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.30 น. อ22202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นางลําดวน  บุญเชิญ

09.50 น. - 10.40 น. ท20204 การเขียน2 นายสุรัตน  มุกดาดี

10.50 น. - 11.30 น. พ22103 สุขศึกษา 4 นายสุรัตน  มุกดาดี
12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ส22104 สังคมศึกษา 4 นางลําดวน  บุญเชิญ

วันพุธ ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพุธ ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2560



โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559

วันท่ี 8-10  มีนาคม พ.ศ. 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ครูผูกํากับหองสอบม.3/1 นายโกมินทร  พิลัย
ม.3/2 นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 10.10 น. ค23102 คณิตศาสตร 6 นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง

10.20 น. - 11.20 น. ง23102 งานชางพื้นฐาน นายฉลาด  มาตราช

11.30 น. - 12.00 น. พ23103 สุขศึกษา6 นายศักด์ิชัย  ตาวันดี

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ส23106 ประวัติศาสตร 6 นางสาวพรวิภา  ขันโท

13.50 น. - 14.50 น. ท23102 ภาษาไทย 6 นางเปรมจิต  ปองปาน

ครูผูกํากับหองสอบม.3/1 นายศักด์ิชัย  ตาวันดี
ม.3/2 นายภูริณัฐฎ  เนียมพันธ

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. ส23105 พระพุทธศาสนา 6 นายยุทธนา  อุทัยแพน

09.50 น. - 10.40 น. ศ23103 ทัศนศิลป 6 นายนิรันดร  คุลธิ

10.50 น. - 11.30 น. พ23104 ตะกรอ นายศักด์ิชัย  ตาวันดี

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.30 น. อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 นายภูริณัฐฎ  เนียมพันธ

ครูผูกํากับหองสอบม.3/1 นางสาวฐานิดา  คํางอก
ม.3/2 นายโกมินทร  พิลัย

เวลา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.30 น.  ว23102 วิทยาศาสตร 6 นางนันทิยา  ลือโสภา

09.40 น. - 10.40 น. ส23104 สังคมศึกษา 6 นายยุทธนา  อุทัยแพน

10.50 น. - 11.50 น. ง23263 การเพาะเห็ด นายยุทธนา  อุทัยแพน
12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.50 น. ง23202 เสริมทักษะคอมพิวเตอร5 นายอัครพล  พลชัย

วันพุธ ท่ี 8  มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 9  มีนาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร ท่ี 10  มีนาคม พ.ศ. 2560



โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559

วันท่ี 8-10  มีนาคม พ.ศ. 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

ครูผูกํากับหองสอบม.4/1 นายสุพัด  หาไชย
ม.4/2 นายยุทธนา  อุทัยแพน

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 10.10 น. ค31102 คณิตศาสตร 2 นายโกมินทร  พิลัย

10.20 น. - 11.20 น. ง31202 เสริมทักษะคอมพิวเตอร2 นายอัครพล  พลชัย

11.30 น. - 12.00 น. พ31102 สุขศึกษา 2 นายสุรัตน  มุกดาดี

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 นายภูริณัฐฏ เนียมพันธ

13.50 น. - 14.50 น. ท31102 ภาษาไทย 2 นางสาวฐานิดา  คํางอก

15.00 น. - 16.00 น. ง31102 งานเขียนแบบ นายฉลาด  มาตราช

ครูผูกํากับหองสอบม.4/1 นางประไพพิศ  เติมจิตร
ม.4/2 นายฉลาด  มาตราช

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 10.10 น. ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 นายโกมินทร  พิลัย

10.20 น. - 11.20 น. ส31104 ประวัติศาสตร 2 นายยุทธนา  อุทัยแพน

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ว30241 ชีววิทยา1 นายสุพัด  หาไชย

13.50 น. - 14.40 น. ศ30102 ดนตรี 2 นายนิรันดร  คุลธิ

ครูผูกํากับหองสอบม.4/1 นายอัครพล  พลชัย
ม.4/2 นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน
08.40 น. - 09.40 น. ว30201 ฟสิกส1 นางประไพพิศ  เติมจิตร
09.50 น. - 10.50 น. ส31103 สังคมศึกษา 2 นายยุทธนา  อุทัยแพน

11.00 น. - 12.00 น. ว31104 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ว30221 เคม1ี นางสาวสุกานดา  นาหอม

13.50 น. - 14.40 น. ศ30108 ปฏิบัติกีตาร8 นายนิรันดร  คุลธิ

วันพุธ ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

วันศุกร ท่ี 10  มีนาคม พ.ศ. 2560



โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559

วันท่ี 8-10  มีนาคม พ.ศ. 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

ครูผูกํากับหองสอบม.5/1 นายสุรัตน  มุกดาดี
ม.5/2 นางสาวสุกานดา  นาหอม

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน
08.40 น. - 09.40 น. ค32102 คณิตศาสตร 4 นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

09.50 น. - 10.50 น. ง32202 เสริมทักษะคอมพิวเตอร4 นายอัครพล  พลชัย
11.00 น. - 11.50 น. ว30243 เพิ่มเติมชีววิทยา 3 นางนันทิยา  ลือโสภา
12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. อ32202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 10 นายสุวิทย  พลชัย

13.50 น. - 14.40 น. ส32104 ประวัติศาสตร 4 นางลําดวน  บุญเชิญ
14.50 น. - 15.30 น. พ32102 สุขศึกษา 2 นายสุรัตน  มุกดาดี

ครูผูกํากับหองสอบม.5/1 นายโกมินทร  พิลัย
ม.5/2 นางสาวพรวิภา  ขันโท

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน
08.40 น. - 09.30 น. ส32103 สังคมศึกษา 4 นางลําดวน  บุญเชิญ
09.40 น. - 10.40 น. ง32102 การสืบคนขอมูลและอินเตอรเน็ต นายอัครพล  พลชัย
10.50 น. - 11.40 น. ศ30104 ทัศนศิลป 2 นายนิรันดร   คุลธิ
12.00 น. - 12.50 น.
12.50 น. - 13.40 น. ว30223 เคมี 3 นางสาวสุกานดา  นาหอม
13.50 น. - 14.50 น. ท32102 ภาษาไทย 4 นางสาวฐานิดา  คํางอก

ครูผูกํากับหองสอบม.5/1 นางลําดวน  บุญเชิญ
ม.5/2 นายสุรัตน  มุกดาดี

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. ว30203 ฟสิกส 3 นางประไพพิศ เติมจิตร

09.50 น. - 10.50 น. ง32264 งานธุรกิจทั่วไป นายโกมินทร  พิลัย
11.00 น. - 11.40 น. อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 นายภูริณัฐฏ เนียมพันธ
12.00 น. - 12.50 น.
12.50 น. - 14.20 น. ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4 นายโกมินทร  พิลัย

14.30 น. - 15.10 น. ท30204 เสริมทักษะภาษาไทย 10 นายสุรัตน  มุกดาดี

วันพุธ ท่ี 8  มีนาคม  พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

วันศุกร ท่ี 10  มีนาคม พ.ศ. 2560



โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ตารางสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559

วันท่ี 8-10  มีนาคม พ.ศ. 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

ครูผูกํากับหองสอบม.6/1 นางสาวฐานิดา  คํางอก
ม.6/2 นายศักด์ิชัย  ตาวันดี

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 6 นายเกียรติชัย  ดวงเอียด

09.50 น. - 10.50 น. ท33102 ภาษาไทย 6 เปรมจิต  , สุกานดา

11.00 น. - 11.40 น. พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายศักด์ิชัย  ตาวันดี 

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.40 น. ว30225 เคมี 5 นางสาวสุกานดา  นาหอม

13.50 น. - 14.40 น. ศ30106 นาฏศิลป 2 นายนิรันดร  คุลธิ

ครูผูกํากับหองสอบม.6/1 นายนิรันดร  คุลธิ
ม.6/2 นายอัครพล  พลชัย

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. ว30205 ฟสิกส 5 นางประไพพิศ  เติมจิตร

09.50 น. - 10.50 น. ท30206 เสริมทักษะภาษาไทย 12 นางสาวฐานิดา  คํางอก

11.00 น. - 12.00 น. ส33102 สังคมศึกษา 6 นางลําดวน  บุญเชิญ

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.50 น. อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 นายสุวิทย  พลชัย

ครูผูกํากับหองสอบม.6/1 นายยุทธนา  อุทัยแพน
ม.6/2 นายฉลาด  มาตราช

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผูสอน

08.40 น. - 09.40 น. ค33102 คณิตศาสตร 6 นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง

09.50 น. - 10.50 น. ง33102 งานธุรกิจทั่วไป นายฉลาด  มาตราช

11.00 น. - 11.50 น. ง33202 เสริมทักษะคอมพิวเตอร12 นางสาวฐานิดา  คํางอก

12.00 น. - 12.50 น.

12.50 น. - 13.50 น. อ33202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 12 นายสุวิทย  พลชัย

วันศุกร ท่ี 10  มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพุธ ท่ี 8  มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 9  มีนาคม พ.ศ. 2560


