
 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

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

๒ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ ๙๐ คณิตศาสตร์ (ค๒๑๑๐๒) คณิตศาสตร์ (ค๒๒๑๐๒) ภาษาจีน (จ๓๒๑๐๒) ๖๐ นาท ี
๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ - - - 
๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ ๖๐ สังคมศึกษาฯ (ส๒๑๑๐๒) สังคมศึกษาฯ (ส๒๒๑๐๒) สังคมศึกษาฯ (ส๒๓๑๐๒) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ - - - 
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ ภาษาไทย (ท๒๑๑๐๒) ภาษาไทย (ท๒๒๑๐๒) ภาษาไทย (ท๒๓๑๐๒) 

๓ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ วิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๒) วิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๒) วิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๒) 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - - - 

๑๐:๓๐ – ๑๑:๐๐ ๓๐ วิทยาการค านวณ (ว๒๑๑๐๓) วิทยาการค านวณ (ว๒๒๑๐๓) การงาน (ง23101) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ ๙๐ - คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

(ค๒๒๒๐๒) สอบที่ห้องไทย ๓ 
- 

๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ ๓๐ ศิลปะ (ศ๒๑๑๐๒) ศิลปะ (ศ๒๒๑๐๒) ศิลปะ (ศ๒๓๑๐๒) 

๔ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ (ส๒๑๑๐๔) ประวัติศาสตร์ (ส๒๒๑๐๔) ประวัติศาสตร์ (ส๒๓๑๐๔) 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - - - 

๑๐:๓๐ – ๑๑:๐๐ ๓๐ สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๒) สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๒) สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๒) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ (อ๒๑๑๐๒) ภาษาอังกฤษ (อ๒๒๑๐๒) ภาษาอังกฤษ (อ๒๓๑๐๒) 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วัน เดือน ป ี เวลาสอบ 
จ านวน 
(นาที) 

ม.๔/๑ ม.๔/๒, ม.๔/๓ ม.๕/๑ ม.๕/๒, ม.๕/๓ ม.๖/๑ ม.๖ /๒ 

 
 
 

๒ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ ๙๐ คณิตศาสตร์(ค๓๑๑๐๒) คณิตศาสตร์(ค๓๑๑๐๒) คณิตศาสตร์(ค๓๒๑๐๒) คณิตศาสตร์(ค๓๒๑๐๒) คณิตศาสตร์(ค๓๓๑๐๒) คณิตศาสตร์(ค๓๓๑๐๒) 
๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ - - ชีววิทยา 

(ว๓๐๒๔๔) 
ประวัติวรรณคดี 

(ท๓๐๒๑๐) 
- -  

๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ ๖๐ สังคมศึกษา 
(ส๓๑๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๑๑๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๒๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๒๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๓๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๓๑๐๒) 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๓:๓๐ ๓๐ การออกแบบและเทคฯ การออกแบบและเทคฯ การออกแบบและเทคฯ การออกแบบและเทคฯ สุขศึกษา(พ๒๓๑๐๒) สุขศึกษา (พ๒๓๑๐๒) 
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ ภาษาไทย(ท๓๑๑๐๒) ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) ภาษาไทย(ท๓๒๑๐๒) ภาษาไทย(ท๓๒๑๐๒) ภาษาไทย(ท๓๓๑๐๒) ภาษาไทย(ท๓๓๑๐๒) 

 
 
 
 

๓ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ ๙๐ ฟิสิกส์ 
(ว๓๐๒๐๒) 

วิทย์ฯกายภาพ 
(ว๓๑๑๐๒) ๖๐ นาที 

ฟิสิกส์ 
(ว๓๐๒๐๔) 

 วิทยาศาสตร์โลกและ 
อวกาศ ๖๐ นาที  

ฟิสิกส์ 
(ว๓๐๒๐๕) 

วรรณกรรมปัจจุบัน 
(ท๓๐๒๐๖) ๖๐ นาท ี

๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ไทย 
(ส๓๑๑๐๔) 

ประวัติศาสตร์ไทย 
(ส๓๑๑๐๔) 

ประวัติศาสตร์สากล 
(ส๓๒๑๐๔) 

ประวัติศาสตร์สากล 
(ส๓๒๑๐๔) 

ภาษาจีน 
(จ๓๓๑๐๒) 

ภาษาจีน 
(จ๓๓๑๐๒) 

๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ ๖๐ ชีววิทยา 
(ว๓๐๒๔๒) 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ คณิต ๑ 

โลก ดาราศาสตร์ฯ 
(ว๓๒๒๐๒) 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ คณิต ๓  

ชีววิทยา 
(ว๓๐๒๔๕) 

- 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ อังกฤษเพิ่มเติม 

(อ๓๑๒๐๒) 
อังกฤษเพ่ิมเติม 

(อ๓๑๒๐๒) 
ภาษาอังกฤษ เพิ่มฯ 

(อ๓๒๒๐๒) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิม ฯ 

(อ๓๒๒๐๒) 
อังกฤษเพิ่มเติม 

(อ๓๓๒๐๒) 
อังกฤษเพ่ิมเติม 

(อ๓๓๒๐๒) 
๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ ๓๐ ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๒) 

   ๔ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๑๑:๐๐ ๑๒๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทย์กายภาพ ๖๐ นาท ี
๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ ๖๐ เคมี 

(ว๓๐๒๒๒) 
แต่งค าประพันธ์ 

(ท๓๐๒๐๒) 
เคมี 

(ว๓๐๒๒๔) 
หลักการใช้ภาษา ๒ 

(ท๓๐๒๐๘) 
เคมี 

(ว๓๐๒๒๕) 
วรรณกรรมท้องถิ่น 

(ท๓๐๒๑๒) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ(อ๓๑๑๐๒) ภาษาอังกฤษ(อ๓๑๑๐๒) ภาษาอังกฤษ(อ๓๒๑๐๒) ภาษาอังกฤษ(อ๓๒๑๐๒) ภาษาอังกฤษ(อ๓๓๑๐๒) ภาษาอังกฤษ(อ๓๓๑๐๒) 

 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ระดับชั้น ปวช.   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
จ านวน 
(นาที) 

ปวช.๑ ปวช. ๒ ปวช. ๓ 

 
 
 
 

๒ มี.ค. ๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ 
วิทย์ฯ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 

 (๒๐๐๐๐-๑๓๐๓) 
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 

(๒๒๐๑-๒๑๐๑) 
กระบวนการจัดท าบัญชี 

(๒๒๐๑-๒๑๐๙) 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐  - - 

๑๐:๓๐ – ๑๑:๓๐ ๖๐ - ภาษาไทยธุรกิจ(๒๐๐๐-๑๑๐๓) - 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

(๒๐๐๐๑-๑๐๐๑) 
การบัญชีต้นทุน ฯ  
(๒๒๐๑-๒๐๐๔) 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(๒๐๐๑-๑๐๐๓) 

 
 
 
 

๓ มี.ค. ๖๓ 
 
 
 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
 (๒๐๐๐๐-๑๑๐๒) 

การบัญชีบริษัทจ ากัด 
(๒๐๐๑-๒๐๐๓) 

โครงการ 2 
(๒๒๐๑-๘๕๐๓) 

๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ - - - 
๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

(๒๐๐๐-๑๒๐๒) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 

(๒๒๐๑-๒๐๐๖) 
ภาษาอังกฤษงานบัญชี 

(๒๐๐๐-๑๒๐๒) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(๒๐๐๐๑-๑๐๐๑) 
การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 

(๒๒๐๑-๒๑๐๑) 
- 


