
 
ตารางสอบภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๑/๑ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท21101  ภาษาไทย 1  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว2๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  1  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส21102  ประวัติศาสตร์ 1  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ21101  สุขศึกษา 1  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว21101  วิทยาศาสตร์ 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ21101  ภาษาอังกฤษ 1  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ21101  ศิลปะ 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง21101 การงานอาชีพ 1  (งานบ้าน)   
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ21102  พลศึกษา (แบดมินตัน)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20201  หน้าที่พลเมือง 1  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ21201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๑ งานซิลค์สกรีน 1  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว211๘1 ออกแบบและเทคโนโลยี ๑  
 ๑๑.๓๐–๑๒.๓๐น อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑  
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๒ 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 
๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท21101  ภาษาไทย 1  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว2๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  1  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส21102  ประวัติศาสตร์ 1  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ21101  สุขศึกษา 1  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว21101  วิทยาศาสตร์ 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ21101  ภาษาอังกฤษ 1  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ21101  ศิลปะ 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง21101 การงานอาชีพ 1  (งานบ้าน)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ21102  พลศึกษา (แบดมินตัน)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20201  หน้าที่พลเมือง 1  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ21201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๑ งานซิลค์สกรีน 1  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว211๘1 ออกแบบและเทคโนโลยี ๑  
 ๑๑.๓๐–๑๒.๓๐น อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑  
 
 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๓ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท21101  ภาษาไทย 1  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว20219 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  1  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส21102  ประวัติศาสตร์ 1  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ21101  สุขศึกษา 1  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว21101  วิทยาศาสตร์ 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ21101  ภาษาอังกฤษ 1  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ21101  ศิลปะ 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง21101 การงานอาชีพ 1  (งานบ้าน)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ21102  พลศึกษา (แบดมินตัน)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20201  หน้าที่พลเมือง 1  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ21201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๑ งานซิลค์สกรีน 1  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว211๘1 ออกแบบและเทคโนโลยี ๑  
 ๑๑.๓๐–๑๒.๓๐น อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑  

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๔ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท21101  ภาษาไทย 1  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว20219 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  1  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส21102  ประวัติศาสตร์ 1  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ21101  สุขศึกษา 1  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว21101  วิทยาศาสตร์ 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ21101  ภาษาอังกฤษ 1  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ21101  ศิลปะ 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง21101 การงานอาชีพ 1  (งานบ้าน)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ21102  พลศึกษา (แบดมินตัน)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20201  หน้าที่พลเมือง 1  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ21201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๑ งานซิลค์สกรีน 1  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว211๘1 ออกแบบและเทคโนโลยี ๑  
 ๑๑.๓๐–๑๒.๓๐น อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑  
 ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑  

 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค22101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท22101  ภาษาไทย ๓  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว22201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ไขปัญหา  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๓  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส22102  ประวัติศาสตร์ ๓  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ22101  สุขศึกษา ๓  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว22101  วิทยาศาสตร์ ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ22101  ภาษาอังกฤษ ๓  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ22101  ศิลปะ ๓  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง22101  การงานอาชีพ 3 (งานเกษตร)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ22104  พลศึกษา (ฟุตบอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20203  หน้าที่พลเมือง 3  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๓ งานซิลค์สกรีน 3  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว22181 ออกแบบและเทคโนโลยี ๒  
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๒ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค22101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท22101  ภาษาไทย ๓  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว22201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ไขปัญหา  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๓  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส22102  ประวัติศาสตร์ ๓  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ22101  สุขศึกษา ๓  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว22101  วิทยาศาสตร์ ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ22101  ภาษาอังกฤษ ๓  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ22101  ศิลปะ ๓  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง22101  การงานอาชีพ 3 (งานเกษตร)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ22104  พลศึกษา (ฟุตบอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20203  หน้าที่พลเมือง 3  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๓ งานซิลค์สกรีน 3  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว22181 ออกแบบและเทคโนโลยี ๒  
 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๓ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค22101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท22101  ภาษาไทย ๓  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว20220 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์(ภาษาซี)  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๓  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส22102  ประวัติศาสตร์ ๓  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ22101  สุขศึกษา ๓  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว22101  วิทยาศาสตร์ ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ22101  ภาษาอังกฤษ ๓  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ22101  ศิลปะ ๓  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง22102 การงานอาชีพ 3 (งานเกษตร)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ22104  พลศึกษา (ฟุตบอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20203  หน้าที่พลเมือง 3  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๓ งานซิลค์สกรีน 3  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว22181 ออกแบบและเทคโนโลยี ๒  
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๔ 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 
๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค22101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท22101  ภาษาไทย ๓  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว20220 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์(ภาษาซี)  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๓  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส22102  ประวัติศาสตร์ ๓  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ22101  สุขศึกษา ๓  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว22101  วิทยาศาสตร์ ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ22101  ภาษาอังกฤษ ๓  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ22101  ศิลปะ ๓  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง22102 การงานอาชีพ 3 (งานเกษตร)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ22104  พลศึกษา (ฟุตบอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20203  หน้าที่พลเมือง 3  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ศ๒๐๒๑๓ งานซิลค์สกรีน 3  

 ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐น  ว22181 ออกแบบและเทคโนโลยี ๒  
 ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ค2๒201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓  

 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท23101  ภาษาไทย ๕  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๕  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส23102  ประวัติศาสตร์ ๕  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ23101  สุขศึกษา ๕  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว23101 วิทยาศาสตร์ ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ23101  ภาษาอังกฤษ ๕  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ23101  ศิลปะ ๕  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง23101 การงานอาชีพ ๕  (งานอาชีพ)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ23102  พลศึกษา (วอลเลย์บอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20205  หน้าที่พลเมือง ๕  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ23201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ว๒๓๑๘๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓  

     
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๒ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท23101  ภาษาไทย ๕  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๕  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส23102  ประวัติศาสตร์ ๕  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ23101  สุขศึกษา ๕  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว23101 วิทยาศาสตร์ ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ23101  ภาษาอังกฤษ ๕  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ23101  ศิลปะ ๕  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง23101 การงานอาชีพ ๕  (งานอาชีพ)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ23102  พลศึกษา (วอลเลย์บอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20205  หน้าที่พลเมือง ๕  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ว๒๓๑๘๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓  

     
 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๓ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท23101  ภาษาไทย ๕  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว20221 คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์ ๒  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๕  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส23102  ประวัติศาสตร์ ๕  
 ๑๕.๐๐-๑๕๓๐ น. พ23101  สุขศึกษา ๕  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว23101 วิทยาศาสตร์ ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ23101  ภาษาอังกฤษ ๕  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ23101  ศิลปะ ๕  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง23102 การงานอาชีพ ๕  (งานอาชีพ)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ23102  พลศึกษา (วอลเลย์บอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20205  หน้าที่พลเมือง ๕  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ว๒๓๑๘๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓  

     
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๔ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ท23101  ภาษาไทย ๕  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว20221 คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์ ๒  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาฯ  ๕  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส23102  ประวัติศาสตร์ ๕  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ23101  สุขศึกษา ๕  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว23101 วิทยาศาสตร์ ๕  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. อ23101  ภาษาอังกฤษ ๕  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศ23101  ศิลปะ ๕  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ง23102 การงานอาชีพ ๕  (งานอาชีพ)  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. พ23102  พลศึกษา (วอลเลย์บอล)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส20205  หนา้ที่พลเมือง ๕  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. อ22201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕  
๒๕๖๓ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ว๒๓๑๘๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓  

 ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ค23201 เทคนิคคณิตศาสตร์ ๑  
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหสัวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ง31101 การงานอาชีพ (งานบ้าน)   

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ท31101 ภาษาไทย 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ31201 การพูดในที่ชุมชน  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศ31101  ศิลปะ 1  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว๓๑๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์๑  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอากาศ 1  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐น. ว30241 ชีววิทยา 1  
 ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. ส31102   ประวัติศาสตร์ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ง31101 การงานอาชีพ (งานบ้าน)   

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ท31101 ภาษาไทย 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ31201 การพูดในที่ชุมชน  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศ31101  ศิลปะ 1  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.3๐ น. ท31201 ภาษากับวัฒนธรรม ๑  
๒๕๖๓ 0๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

 10.๓๐-๑๑.๐๐ น. ส31201 การปกครองท้องถิ่นของไทย  
 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ง๓๐๒๑๑   การถ่ายภาพ 1  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น. อ3110๑ ภาษาอังกฤษ ๑  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ว๓๑๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี 1  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.3๐ น. ส31202 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒๕๖๓ 0๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ส31203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  

 10.๓๐-๑๑.๓๐ น. ท31205 มรดกวรรณกรรมเมืองเพชบุระ  
 ๑๓.๓๐–๑๒.๓๐น  ส3110๒  ประวัติศาสตร์ ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๑ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ง32101 การงานอาชีพ  (งานเกษตร)  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ท32101 ภาษาไทย 3  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ32201 การอ่านจับใจความส าคัญ  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 3  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  
 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศ32101   ศิลปะ 3  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ว30243 ชีววิทยา 3  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว๓๐๒๖๓ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๓  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ (เคมี)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส32103   ประวัติศาสตร์ ๓  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว30203 ฟิสิกส์ 3  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ว30223 เคมี 3  

 ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ว3๒1๘๓ การออกแบบและเทคโนโลยี 2  
 
  



 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ง32101 การงานอาชีพ  (งานเกษตร)  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ท32101 ภาษาไทย 3  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ32201 การอ่านจับใจความส าคัญ  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 3  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  
 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศ32101   ศิลปะ 3  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.3๐ น. ท32201 หลักการพูดเบื้องต้น  
๒๕๖๓ 0๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ส32201 โลกศึกษา  

 10.๓๐-๑๑.๐๐ น. ส32202 ประวัติศาสตร์สากล ๒  
 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ง๓๐๒๑๓   กราฟิก ๑  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ (เคมี)  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส32103   ประวัติศาสตร์ ๓  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.3๐ น. ท32202 ภาษากวี ๑  
๒๕๖๓ 0๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ส32203 การเมืองการปกครอง 1  

 10.๓๐-๑๑.๓๐ น. ว3๒1๘๓ การออกแบบและเทคโนโลยี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑ 
 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค33101 คณิตศาสตร์ 5  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ง33101 การงานอาชีพ  (งานอาชีพ)  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ท33101 ภาษาไทย 5  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ33201 อาเซียนพาเพลิน  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส33101 สังคมศึกษา 5  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา 5  
 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศ33101 ศิลปะ 5  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ว30245 ชีววิทยา 5  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว33101 วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. ส33103 ประวัติศาสตร์ 5  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ว30204 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ว30205 ฟิสิกส์ 5  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ว30225 เคมี 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๒ 

 
วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

๑๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ค33101 คณิตศาสตร์ 5  
๒๕๖๓ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ง33102 การงานอาชีพ  (งานอาชีพ)  

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ท33101 ภาษาไทย 5  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ33201 อาเซียนพาเพลิน  
 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ส33101 สังคมศึกษา 5  
 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พ33101 สุขศึกษาพลศึกษา 5  
 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศ33101 ศิลปะ 5  

๑๒ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.3๐ น. ท33201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  
๒๕๖๓ 0๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ส33201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  

 10.๓๐-๑๑.๐๐ น. ส33202 พัฒนาท้องถิ่น  
 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ว33101 วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. ส33103 ประวัติศาสตร์ 5  
 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ส3320๓ เศรษฐกิจพอเพียง  

๑๓ พ.ย. ๐๘.๓๐-๐๙.3๐ น. ว33285 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย(ตัดต่อภาพยนตร์) ๑  
๒๕๖๓ 0๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ท33202 ภาษาเพ่ือการท่องเที่ยว  

     
 
 

 


