เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (On-site)
กลุ.มโรงเรียนวิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วันจันทร0 ที่ 8 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
120

60

เวลา
08.30 น. - 08.50 น.
08.50 น. - 09.05 น.
09.05 น. - 09.45 น.
09.45 น. - 09.55 น.
09.55 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.

รวม(นาที)
20

เวลา

รวม(นาที)

08.30 น. - 10.30 น.

120

10.30 น. - 10.45 น.
10.50 น. - 11.50 น.
11.50 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 13.30 น.
เวลา
08.30 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.15 น.
10.20 น. - 11.20 น.

40

60

หมายเหตุ

ค21102 คณิตศาสตร.พื้นฐาน 2
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
ส21104 สังคมศึกษา 2
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
รายวิชา
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ชวงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ชวงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
ท21102 ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ. 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
รายวิชา

หมายเหตุ

รอสอบพรอมออนไลน

หมายเหตุ

ค20202 คณิตศาสตร.เพิ่มเติม 2

กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส21105 พระพุทธศาสนา 2
พัก
30
ศ21103 นาฏศิลป5 1
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
90

ว21102 วิทยาศาสตร. 2

60

กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
ส21106 ประวัติศาสตร. 2

หมายเหตุ

เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.50 น. - 11.50 น.
11.50 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 08.50 น.
08.50 น. - 09.05 น.
09.05 น. - 09.45 น.
09.45 น. - 09.55 น.
09.55 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.50 น. - 11.50 น.
11.50 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.15 น.
10.20 น. - 11.20 น.
11.20 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 13.30 น.

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (On-site)
กลุ.มโรงเรียนวิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วันจันทร0 ที่ 8 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
120
ค22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส22105 พระพุทธศาสนา 4
พัก
60
ส22104 สังคมศึกษา 4
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
20
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (ช)วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
40
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (ช)วงที่ 2)
รอสอบพรอมออนไลน
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
60
ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
120
ค20204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ศ22103 ทัศนศิลป6 2
พัก
60
ว22103 เทคโนโลยีและวิทยาการคํานวณ 2
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
90
ว22102 วิทยาศาสตร 4
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส22106 ประวัติศาสตร 4
พัก
30
ศ22102 นาฏศิลป6 2

เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.50 น. - 11.50 น.
11.50 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 09.10 น.
09.10 น. - 09.25 น.
09.25 น. - 10.15 น.
10.15 น. - 10.25 น.
10.25 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.50 น. - 11.50 น.
11.50 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
เวลา
08.30 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.45 น.
10.50 น. - 11.50 น.
11.50 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (On-site)
กลุ.มโรงเรียนวิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วันจันทร0 ที่ 8 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
120
ค23102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส23105 สังคมศึกษา 7
พัก
60
ส23104 สังคมศึกษา 6
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
40
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (ช'วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
รอสอบพรอมออนไลน
50
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (ช'วงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
60
ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
120
ค20206 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส23106 พระพุทธศาสนา 6
พัก
60
ส23236 หน6าที่พลเมือง 6
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
หมายเหตุ
90
ว23102 วิทยาศาสตร 6
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส23107 ประวัติศาสตร 6
พัก
60
ศ23103 ทัศนศิลป9 3

เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
14.40 น. – 15.40 น.
15.40 น. - 15.50 น.
เวลา
08.30 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.15 น.
10.15 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 13.10 น.
13.10 น. – 13.25 น.
13.25 น. - 14.00 น.
14.00 น. – 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 09.15 น.
09.15 น. - 09.55 น.
09.55 น. - 10.05 น.
10.05 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. – 14.10 น.
14.10 น. – 15.10 น.
15.10 น. – 15.20 น.
เวลา
08.30 น. - 09.20 น.
09.20 น. - 09.35 น.
09.35 น. - 10.25 น.
10.25 น. - 10.35 น.
10.35 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 13.40 น.
13.40 น. - 13.55 น.
13.55 น. – 15.15 น.
15.15 น. - 15.25 น.

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (On-site)
กลุ.มโรงเรียนวิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
วันจันทร0 ที่ 8 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
120
ค30103 คณิตศาสตร 3
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
60
ว30281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ท30102 วรรณวินิจ
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
90
ว30241 พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
10
ว30161 ดาราศาสตรพื้นฐาน
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
35
ว30161 ดาราศาสตรพื้นฐาน
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
30
ว30201 กลศาสตร (ช2วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
40
ว30201 กลศาสตร (ช2วงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
60
ว30162 โลกศาสตรและภูมิศาสตร 1
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
60
ส30102 หน9าที่พลเมือง
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
50
ว30221 สมบัติของสาร (ช2วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
50
ว30221 สมบัติของสาร (ช2วงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
40
อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ช2วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
80
อ30102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ช2วงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รอสอบพรอมออนไลน
หมายเหตุ
รอสอบพรอมออนไลน

หมายเหตุ
รอสอบพรอมออนไลน

รอสอบพรอมออนไลน

เวลา
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 09.10 น.
09.10 น. - 09.25 น.
09.25 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 10.55 น.
10.55 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.30 น.
14.30 น. - 14.45 น.
เวลา
08.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 09.15 น.
09.15 น. - 09.55 น.
09.55 น. - 10.05 น.
10.05 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.
เวลา
08.30 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.15 น.
10.20 น. - 10.50 น.
10.50 น. - 13.00 น.

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (On-site)
กลุ.มโรงเรียนวิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
วันจันทร0 ที่ 8 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
120

ค30201 แคลคูลัสเบื้องต;น 1

กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
60
ส30104 ประวัติศาสตรไทย 1
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
40
อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 (ช$วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
80
อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 (ช$วงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
90

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รอสอบพรอมออนไลน

ว30243 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว

กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
30
ว30203 ไฟฟ)าและแม$เหล็ก (ช$วงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
40
ว30203 ไฟฟ)าและแม$เหล็ก (ช$วงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
60
ท30104 วรรณคดีกับชีวิต
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รวม(นาที) รหัสวิชา
รายวิชา
90
ว30223 อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
30
ศ30104 สุนทรียนาฏศิลป7
พัก

หมายเหตุ

รอสอบพรอมออนไลน

หมายเหตุ

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (On-site)
กลุ.มโรงเรียนวิทยาศาสตร0จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เวลา
08.30 น. - 09.10 น.
09.10 น. - 09.25 น.
09.25 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 10.55 น.
10.55 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
เวลา
08.30 น. - 09.30 น.
09.30 น. - 09.40 น.
09.45 น. - 11.45 น.
11.45 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.10 น.

รวม(นาที)
40
80

60
รวม(นาที)
60
120
60

วันจันทร0 ที่ 8 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
รายวิชา
อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 (ชวงที่ 1)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 (ชวงที่ 2)
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
พัก
ศ30106 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป'
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ0 พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
รายวิชา
ท30106 พัฒนาทักษะภาษาไทย
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ
ค30204 พีชคณิตเชิงเส/นเบื้องต/น
พัก
ส30108 ประวัติศาสตร3รวมสมัย
กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบ

หมายเหตุ

รอสอบพรอมออนไลน

หมายเหตุ

