
 

  

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 – 10.00 น. 90 นาที ค11101 คณิตศาสตร์
10.00 – 11.00 น. 60 นาที อ11202 ทักษะภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น. 60 นาที ง11101 การงานอาชีพ
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ส11102 ประวัติศาสตร์

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ท11101 ภาษาไทย
10.00 – 11.00 น. 60 นาที ศ11101 ศิลปะ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที อ11101 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 14.30 น. 60 นาที จ11201 ภาษาจีน

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 – 11.00 น. 60 นาที พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            วันพุธ            
   11 พฤศจกิายน 2563 พักกลางวัน

   ตารางสอบกลางปี ปีการศึกษา 2563
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

          วันจนัทร์           
 9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันอังคาร          
 10 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน



 

  

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 – 10.00 น. 90 นาที ค12101 คณิตศาสตร์
10.00 – 11.00 น. 60 นาที อ12202 ทักษะภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น. 60 นาที ง12101 การงานอาชีพ
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ส12102 ประวัติศาสตร์

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ท12101 ภาษาไทย
10.00 – 11.00 น. 60 นาที ศ12101 ศิลปะ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที อ12101 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 14.30 น. 60 นาที จ12201 ภาษาจีน

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 – 11.00 น. 60 นาที พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที ส12101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

            วันพุธ            
   11 พฤศจกิายน 2563 พักกลางวัน

   ตารางสอบกลางปี  ปีการศึกษา 2563
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2

          วันจนัทร์           
 9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันอังคาร          
 10 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน



 

  

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 – 10.00 น. 90 นาที ค13101 คณิตศาสตร์
10.00 – 11.00 น. 60 นาที อ13202 ทักษะภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น. 60 นาที ง13101 การงานอาชีพ
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ส13102 ประวัติศาสตร์

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ท13101 ภาษาไทย
10.00 – 11.00 น. 60 นาที ศ13101 ศิลปะ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที อ13101 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 14.30 น. 60 นาที จ13201 ภาษาจีน

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 – 11.00 น. 60 นาที พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที ส13101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

            วันพุธ            
   11 พฤศจกิายน 2563 พักกลางวัน

   ตารางสอบกลางปี  ปีการศึกษา 2563
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3

          วันจนัทร์           
 9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันอังคาร          
 10 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน



 

  

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 – 10.00 น. 90 นาที ค14101 คณิตศาสตร์
10.00 – 11.00 น. 60 นาที อ14202 ทักษะภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น. 60 นาที ง14101 การงานอาชีพ
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ส14102 ประวัติศาสตร์

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ท14101 ภาษาไทย
10.00 – 11.00 น. 60 นาที ศ14101 ศิลปะ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที อ14101 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 14.30 น. 60 นาที จ14201 ภาษาจีน

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 – 11.00 น. 60 นาที พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที ส14101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

            วันพุธ            
   11 พฤศจกิายน 2563 พักกลางวัน

   ตารางสอบกลางปี  ปีการศึกษา 2563
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

          วันจนัทร์           
 9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันอังคาร          
 10 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน



 

  

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 – 10.00 น. 90 นาที ค15101 คณิตศาสตร์
10.00 – 11.00 น. 60 นาที อ15202 ทักษะภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น. 60 นาที ง15101 การงานอาชีพ
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ส15102 ประวัติศาสตร์

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ท15101 ภาษาไทย
10.00 – 11.00 น. 60 นาที ศ15101 ศิลปะ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที อ15101 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 14.30 น. 60 นาที จ15201 ภาษาจีน

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 – 11.00 น. 60 นาที พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที ส15101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

            วันพุธ            
   11 พฤศจกิายน 2563 พักกลางวัน

   ตารางสอบกลางปี  ปีการศึกษา 2563
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

          วันจนัทร์           
 9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันอังคาร          
 10 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน



 

 

  

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 – 10.00 น. 90 นาที ค16101 คณิตศาสตร์
10.00 – 11.00 น. 60 นาที อ16202 ทักษะภาษาอังกฤษ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น. 60 นาที ง16101 การงานอาชีพ
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ส16102 ประวัติศาสตร์

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ท16101 ภาษาไทย
10.00 – 11.00 น. 60 นาที ศ16101 ศิลปะ
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที อ16101 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 14.30 น. 60 นาที จ16201 ภาษาจีน

08.30 – 10.00 น. 90 นาที ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 – 11.00 น. 60 นาที พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น. 90 นาที ส16101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

            วันพุธ            
   11 พฤศจกิายน 2563 พักกลางวัน

   ตารางสอบกลางปี  ปีการศึกษา 2563
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

          วันจนัทร์           
 9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันอังคาร          
 10 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน



 

  

วัน เดือน ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 - 09.30 60 นาที ท21101 ภาษาไทย

จ21201 ภาษาจีนส่ือสาร 1 (ม.1/1 ม.1/2 ม.1/5)
จ21203 สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 1 (ม.1/3 ม.1/4)

10.30 - 11.30 60 นาที ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ส21102 ประวัติศาสตร์
13.30 - 14.30 60 นาที ว21209 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (ม.1/1 ม.1/2)

08.30 - 10.00 90 นาที ค21101 คณิตศาสตร์
10.00 - 11.00 60 นาที พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ค21201 นักคิดคณิตศาสตร์ 1 (ม.1/1 ม.1/2)
อ21205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 1 (ม.1/3 ม.1/4)
พ21203 ความถนัดด้านกีฬา 1 (ม.1/5)

12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที อ21101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 15.00 60 นาที อ21201 ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 1  (ม.1/1 ม.1/2 ม.1/5)

08.30 - 10.00 90 นาที ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 - 11.00 60 นาที ง21101 การงานอาชีพ
11.00 - 12.00 60 นาที ศ21101 ศิลปะ
12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที ง21201 คอมพิวเตอร์ 1

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

      วันจนัทร์        
 9 พฤศจกิายน 2563

09.30 - 10.30 60 นาที

พักกลางวัน

        วันพฤหัสบดี  
12 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

        วันพุธ         
11 พฤศจกิายน 2563

11.00 - 12.00 60 นาที

พักกลางวัน



 

  

วัน เดือน ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 - 09.30 60 นาที ท22101 ภาษาไทย

จ22201 ภาษาจีนส่ือสาร 3  (ม.2/1 ม.2/2 ม.2/5)
จ22203 สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3 (ม.2/3 ม.2/4)

10.30 - 11.30 60 นาที ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ส22102 ประวัติศาสตร์
13.30 - 14.30 60 นาที ว22209 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 (ม.2/1 ม.2/2)

08.30 - 10.00 90 นาที ค22101 คณิตศาสตร์
10.00 - 11.00 60 นาที พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ค22201 นักคิดคณิตศาสตร์ 3 (ม.2/1 ม.2/2)
อ22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 3 (ม.2/3 ม.2/4)
พ22203 ความถนัดด้านกีฬา 3 (ม.2/5)

12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที อ22101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 15.00 60 นาที อ22201 ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 3 (ม.2/1 ม.2/2 ม.2/5)

08.30 - 10.00 90 นาที ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 - 11.00 60 นาที ง22101 การงานอาชีพ
11.00 - 12.00 60 นาที ศ22101 ศิลปะ
12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที ง22201 คอมพิวเตอร์ 3

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

          วันศุกร์         
  6 พฤศจกิายน  2563

09.30 - 10.30 60 นาที

พักกลางวัน

            วันศุกร์      
 13 พฤศจกิายน  2563

พักกลางวัน

       วันอังคาร         
10 พฤศจกิายน  2563

11.00 - 12.00 60 นาที

พักกลางวัน



 

  

วัน เดือน ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 - 09.30 60 นาที ท23101 ภาษาไทย

จ23201 ภาษาจีนส่ือสาร 5 (ม.3/1 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/6)
จ23203 สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวิตประจ าวัน 5 (ม.3/3 ม.3/4)

10.30 - 11.30 60 นาที ส23101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ส23102 ประวัติศาสตร์
13.30 - 14.30 60 นาที ว23209 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 (ม.3/1 ม.3/2)

08.30 - 10.00 90 นาที ค23101 คณิตศาสตร์
10.00 - 11.00 60 นาที พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ค23201 นักคิดคณิตศาสตร์ 5 (ม.3/1 ม.3/2)
อ23205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 5 (ม.3/3 ม.3/4)
พ23203 ความถนัดด้านกีฬา 5 (ม.3/5 ม.3/6)

12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที อ23101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 15.00 60 นาที อ23201 ฟัง พูดภาษาอังกฤษ 5 (ม.3/1 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/6)

08.30 - 10.00 90 นาที ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 - 11.00 60 นาที ง23101 การงานอาชีพ
11.00 - 12.00 60 นาที ศ23101 ศิลปะ
12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที ง23201 คอมพิวเตอร์ 5

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

        วันศุกร์          
 6 พฤศจกิายน  2563

09.30 - 10.30 60 นาที

พักกลางวัน

          วันศุกร์       
13 พฤศจกิายน  2563

พักกลางวัน

        วันอังคาร      
10 พฤศจกิายน  2563

11.00 - 12.00 60 นาที

พักกลางวัน



 

  

วัน เดือน ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 - 9.30 60 นาที ท31101 ภาษาไทย
09.30 - 10.30 60 นาที ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10.30 - 11.30 60 นาที ส31102 ประวัติศาสตร์
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ท31201 การเขียน1
13.30 - 14.30 60 นาที ง31201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

จ31216 ภาษาจีนอ่านเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1(ม.4/1 ม.4/2)
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 (ม.4/3)

08.30 - 10.00 90 นาที ค31101 คณิตศาสตร์
อ31216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 1  (ม.4/1)
จ31215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1  (ม.4/2)
พ31203 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1  (ม.4/3)

11.00 - 12.00 60 นาที พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที อ31101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 15.00 60 นาที พ31204 ความถนัดด้านกีฬา 1  (ม.4/3)
14.00 - 15.30 90 นาที อ31215 ทักษะส่ือสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 1 (ม.4/1 ม.4/2)

08.30 - 09.30 60 นาที ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.30 - 10.30 60 นาที ง31101 การงานอาชีพ
10.30 - 11.30 60 นาที ศ31101 ศิลปะ
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ว31201 ออกแบบและเทคโนโลยี 1
13.30 - 14.30 60 นาที พ31201 กรีฑา (ม.4/1 ม.4/2)

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

        วันจนัทร์        
9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

14.30 - 15.30 60 นาที

      วันพฤหัสบดี      
12 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

         วันพุธ         
11 พฤศจกิายน 2563

10.00 - 11.00 60 นาที

พักกลางวัน



 

  

วัน เดือน ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 - 9.30 60 นาที ท32101 ภาษาไทย
09.30 - 10.30 60 นาที ส32101 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10.30 - 11.30 60 นาที ส32102 ประวัติศาสตร์
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ท32201 การเขียน 2
13.30 - 14.30 60 นาที ง32201 Motion Graphic

จ32216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการส่ือสาร 3  (ม.5/1 ม.5/2)
I30203 การส่ือสารและการน าเสนอ 1  (ม.5/3)

08.30 - 10.00 90 นาที ค32101 คณิตศาสตร์
อ32216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3  (ม.5/1)
จ32215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3  (ม.5/2)
พ32203 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3  (ม.5/3)

11.00 - 12.00 60 นาที พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที อ32101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 15.00 60 นาที พ32204 ความถนัดด้านกีฬา 3  (ม.5/3)

14.00 - 15.30 90 นาที อ32215 ทักษะส่ือสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 3 (ม.5/1 ม.5/2)

08.30 - 09.30 60 นาที ว32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.30 - 10.30 60 นาที ง32101 การงานอาชีพ
10.30 - 11.30 60 นาที ศ32101 ศิลปะ
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ว32201 การออกแบบเทคโนโลยี 2
13.30 - 14.30 60 นาที พ32201 กิจกรรมเข้าจังหวะ (ม.5/1 ม.5/2)

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

        วันจนัทร์        
  9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

14.30 - 15.30 60 นาที

       วันพฤหัสบดี    
12 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

          วันพุธ        
11 พฤศจกิายน 2563

10.00 - 11.00 60 นาที

พักกลางวัน



 

วัน เดือน ปี เวลา เวลาท่ีใช้ รหัสวิชา วิชา
08.30 - 09.30 60 นาที ท33101 ภาษาไทย
09.30 - 10.30 60 นาที ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10.30 - 11.30 60 นาที ท33201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ว33201 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ
13.30 - 14.30 60 นาที จ33216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพ่ือการส่ือสาร 5

08.30 - 10.00 90 นาที ค33101 คณิตศาสตร์
อ33216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 5 (ม.6/1)
จ33215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5 (ม.6/2)

11.00 - 12.00 60 นาที พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
12.00 - 13.00 60 นาที
13.00 - 14.00 60 นาที อ33101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 15.30 90 นาที อ33215 ทักษะส่ือสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 5

08.30 - 09.30 60 นาที ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.30 - 10.30 60 นาที ง33101 การงานอาชีพ
10.30 - 11.30 60 นาที ศ33101 ศิลปะ
11.30 - 12.30 60 นาที
12.30 - 13.30 60 นาที ง33201 การพัฒนา Application

        วันพฤหัสบดี    
 12 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

          วันจนัทร์      
   9 พฤศจกิายน 2563

พักกลางวัน

           วันพุธ        
 11 พฤศจกิายน 2563

10.00 - 11.00 60 นาที

พักกลางวัน


