
 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ จ านวน(นาที) ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
 
 
 

๑๙ 
ก.ย. 
๖๒ 

 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ ภาษาไทย (ท๒๑๑๐๑) ภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ภาษาไทย (ท๒๓๑๐๑) 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - - - 
๑๐:๓๐ –๑๑:๓๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ (อ๒๑๑๐๑) ภาษาอังกฤษ (อ๒๒๑๐๑) ภาษาอังกฤษ (อ๒๓๑๐๑) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๓:๓๐ ๓๐ ศิลปะ (ศ๒๑๑๐๑)  ศิลปะ (ศ๒๒๑๐๑) ศิลปะ (ศ๒๓๑๐๑)  

๑๓:๓๐ – ๑๕:๐๐ ๙๐ - 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

ห้องสอบ ภาษาไทย ๓ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ห้องสอบ สังคม ๒ 

๑๕:๐๐ – ๑๕:๓๐ ๓๐ สุขศึกษาฯ (พ๒๑๑๐๑)  สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑) สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑) 

๒๐ 
ก.ย. 
๖๒ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ วิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๑) วิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๑) วิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๑) 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - - - 
๑๐:๓๐ –๑๑:๓๐ ๖๐ วิทยาการค านวณ 

 (๓๐ นาท)ี 
ออกแบบและเทคโนฯ 

(๓๐ นาท)ี 
ภาษาจีน (จ๒๑๑๐๑) 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ (ส๒๑๑๐๓) ประวัติศาสตร์ (ส๒๒๑๐๓) ประวัติศาสตร์ (ส๒๓๑๐๓) 

 
๒๓ 
ก.ย. 
๖๒ 

 

๘:๓๐ –๑๐:๐๐ ๙๐ คณิตศาสตร์ (ค๒๑๑๐๑) คณิตศาสตร์ (ค๒๒๑๐๑) คณิตศาสตร์ (ค๒๓๑๐๑) 
๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ - - - 
๑๑:๐๐ – ๑๑:๓๐ ๖๐ การงานอาชีพ (ง๒๑๑๐๑) การงานอาชีพ (ง๒๒๑๐๑) การงานอาชีพ (ง๒๓๑๐๑) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ สังคมศึกษาฯ (ส๒๑๑๐๑)  สังคมศึกษาฯ (ส๒๒๑๐๑) สังคมศึกษาฯ (ส๒๓๑๐๑) 

 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วัน/เดือน/ ปี เวลาสอบ นาที ม.๔/๑ ม.๔/๒, ๔/๓ ม.๕/๑ ม.๕/๒,ม.๕/๓ ม.๖/๑ ม.๖/๒ 

๑๙ 
ก.ย. 
๖๒ 

 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ ภาษาไทย(ท๓๑๑๐๑) ภาษาไทย(ท๓๑๑๐๑) ภาษาไทย(ท๓๒๑๐๑) ภาษาไทย(ท๓๒๑๐๑) ภาษาไทย(ท๓๓๑๐๑) ภาษาไทย(ท๓๓๑๐๑) 

๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ 
ชีววิทยา(ว๓๐๒๔๑) - ชีววิทยา(ว๓๐๒๔๒) 

หลักภาษาไทย 
(ท๓๐๒๐๗) 

ชีววิทยา(ว๓๐๒๔๔) - 

๑๐:๓๐ –๑๑:๓๐ ๖๐ 
ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๑) 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ – ๑๓:๓๐ ๓๐ ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑) 

๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ ๖๐ เคมี (ว๓๐๒๒๑) - เคมี(ว๓๐๒๒๓) - เคมี(ว๓๐๒๒๔) - 

๑๕:๐๐ – ๑๕:๓๐ ๓๐ สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา งานกราฟฟิก งานกราฟฟิก 

๒๐ 
ก.ย. 
๖๒ 

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ ๙๐ 
คณิตศาสตร์ 
(ค๓๑๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๑๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๒๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๒๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๓๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๓๑๐๑) 

๑๐:๓๐ –๑๑:๓๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ไทย 
(ส๓๑๑๐๓) 

ประวัติศาสตร์ไทย 
(ส๓๑๑๐๓) 

ประวัติศาสตร์สากล 
(ส๓๒๑๐๓) 

ประวัติศาสตร์สากล 
(ส๓๒๑๐๓) 

- 
วรรณกรรมท้องถิ่น 

(ท๓๐๒๑๑) 
๑๑:๓๐ –๑๒:๐๐ ๓๐ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ - - 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ 
โลกดาราศาสตร์ฯ 

(ว๓๑๒๐๑) 
- โลกดาราศาสตร์ - 

ภาษาจีน 
(จ๓๓๑๐๑) 

ภาษาจีน 
(จ๓๓๑๐๑) 

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สื่อสาร ภาษาอังกฤษสื่อสาร ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 

 
๒๓ 
ก.ย. 
๖๒ 

 

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ ๙๐ ฟิสิกส์ (ว๓๐๒๐๑) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(ว๓๑๑๐๖) ๖๐ นาที 

ฟิสิกส์ (ว๓๐๒๐๒) 
ประวัติวรรณคดี 

(ท๓๐๒๐๙) ๖๐ นาที 
ฟิสิกส์ (ว๓๐๒๐๔) 

วิทยาศาสตร์ 
(ว๓๐๒๘๑) ๖๐ นาที 

๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ คณิต ๑ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ คณิต ๓ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
- 

๑๑:๐๐ –๑๒:๐๐ ๖๐ 
การแต่งค าประพันธ์ ๑ 

(ท๓๐๒๐๑) 
วิทย์กายภาพ วรรณกรรมปัจจุบัน 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ สังคมศึกษา(ส๓๑๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๑๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๒๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๒๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๓๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๓๑๐๑) 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ระดับชั้นปวช.   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

 

วัน/เดือน/ ป ี เวลาสอบ 
จ านวน 
(นาที) 

ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ 

 
 

๑๙ 
ก.ย. 
๖๒ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 (๒๐๐๐-๑๔๐๑) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ 
(๒๒๐๑-๒๐๐๕) 

โครงงาน 1 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - - 
๑๐:๓๐–๑๑:๓๐ ๖๐ การขายเบื้องต้น 

 (๒๐๒๐๐-๑๐๐๔) 
การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 

(๒๒๐๑-๒๐๐๑) 
๑๑:๓๐ –๑๒:๐๐ ๓๐ - - 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (๒๐๐๐-๑๑๐๑) 
คณิตศาสตร์พานิชกรรม  

(๒๐๐๐-๑๔๐๖) 
โครงงาน 1 

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชวีิต 
(๒๐๐๐๐-๑๓๐๑) 

ภาษาไทยการเขียน  
(๒๐๐๐-๑๑๐๔) 

 
 

๒๐ 
ก.ย. 
๖๒ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบัญชีเบื้องตน้ 
(๒๐๒๐๐-๑๐๐๒) ๙๐ นาที 

 

การบัญชีตั๋วเงนิ(๒๒๐๑-๒๑๐๗) 
 

- 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - - 
๑๐:๓๐–๑๑:๓๐ ๖๐ เพศวิถีศึกษา  

 (๒๐๐๐๐-๑๖๐๒) ๓๐ นาที 
การบัญชีห้างหุน้ส่วน 

 
การบัญชีร่วมค้าฯ 
(๒๒๐๑-๒๑๐๔) 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ อังกฤษในชีวิตจริง (๒๐๐๐-๑๒๐๑) การพูดเพื่ออาชีพ (๒๐๐๐-๑๑๐๕) - 


