
 
 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

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

 
 
 

๘ 
ก.ย. 
๖๓ 

 

๘:๓๐ - ๙:๓๐ ๖๐ คณิตศาสตร์ (ค๒๑๑๐๑) คณิตศาสตร์ (ค๒๒๑๐๑) คณิตศาสตร์ (ค๒๓๑๐๑) 
๙:๓๐ - ๑๐:๓๐ ๖๐ ภาษาไทย (ท๒๑๑๐๑) ภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ภาษาไทย (ท๒๓๑๐๑) 

๑๐:๓๐ - ๑๑:๐๐ ๓๐ ศิลปะ (ศ๒๑๑๐๑)  ศิลปะ (ศ๒๒๑๐๑)  
๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ศิลปะ (ศ๒๓๑๐๑) 
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ ๖๐ สังคมศึกษาฯ (ส๒๑๑๐๑)  สังคมศึกษาฯ (ส๒๒๑๐๑) สังคมศึกษาฯ (ส๒๓๑๐๑) 
๑๔:๐๐ - ๑๕:๓๐ ๙๐ ภาษาจีน (จ๒๑๑๐๑) 

๖๐ นาที 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ห้องสอบ ภาษาไทย ๕ 
- 

๑๕:๓๐ - ๑๖:๐๐ ๓๐ - - - 

 
 

๙ 
ก.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ - ๙:๓๐ ๖๐ วิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๑) วิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๑) วิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๑) 
๙:๓๐ - ๑๐:๐๐ ๖๐ สุขศึกษาฯ (พ๒๑๑๐๑)  สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑) สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑) 

๑๐:๐๐ - ๑๑:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ (อ๒๑๑๐๑) ภาษาอังกฤษ (อ๒๒๑๐๑) - 
๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐ ๖๐ ระดับช้ัน ม.1-2 พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๑:๐๐ น. ภาษาอังกฤษ (อ๒๓๑๐๑) 
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ ๖๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ (ส๒๑๑๐๓) ประวัติศาสตร์ (ส๒๒๑๐๓) ประวัติศาสตร์ (ส๒๓๑๐๓) 
๑๔:๐๐ - ๑๔:๓๐ ๓๐ - - - 
๑๔:๓๐ - ๑๕:๐๐ ๓๐ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ ออกแบบและเทคโนโลย ี
๑๕:๓๐ - ๑๖:๐๐ ๓๐ การงานอาชีพ (ง๒๑๑๐๑) การงานอาชีพ (ง๒๒๑๐๑) การงานอาชีพ (ง๒๓๑๐๑) 

 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ว/ด/ ปี เวลาสอบ นาที ม.๔/๑ ม.๔/๒ - ๔/๕ ม.๕/๑ ม.๕/๒ - ม.๕/๓ ม.๖/๑ ม.๖/๒ - ม.๖/๓ 

๘ 
ก.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ - ๙:๓๐ ๖๐ 
คณิตศาสตร์ 
(ค๓๑๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๑๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๒๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๒๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๓๑๐๑) 

คณิตศาสตร์ 
(ค๓๓๑๐๑) 

๙:๓๐ - ๑๐:๓๐ ๖๐ 
ภาษาไทย 

(ท๓๑๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๑๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๒๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๒๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๓๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๓๑๐๑) 

๑๐:๓๐ - ๑๑:๓๐ ๖๐ ชีววิทยา 
การแต่งค าประพันธ์ ๑ (ม.๔/๒) 

การบัญชีเบื้องต้น (ม.๔/๔) 
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ชีววิทยา - 

๑๑:๓๐ - ๑๒:๐๐ ๓๐ ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑) 

๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ ๖๐ 
สังคมศึกษา 
(ส๓๑๑๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๑๑๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๒๑๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๒๑๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๓๑๐๑) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๓๑๐๑) 

๑๔:๐๐ - ๑๕:๐๐ ๖๐ โลกดาราศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดาราศาสตร์ 
ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ พละ 

วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ ธุรกิจ ๒ 

๑๕:๐๐ - ๑๕:๓๐ ๓๐ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ วิทยาการค านวณ สุขศึกษา สุขศึกษา 

๙ 
ก.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ - ๙:๓๐ ๖๐ 
ฟิสิกส ์

(ว๓๐๒๐๑) 
การเขียน (ม.๔/๒) 

ฟิสิกส ์
(ว๓๐๒๐๒) 

ประวัติวรรณคดี 
(ท๓๐๒๐๙) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ - 

๙:๓๐ - ๑๐:๓๐ ๖๐ 
ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๑) 

๑๐:๓๐ - ๑๑:๐๐ ๓๐ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ 

๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐ ๖๐ ภาษาจีน ภาษาจีน (ม.๔/๒) 
เคมี 

(ว๓๐๒๒๓) 
หลักภาษาไทย 
(ท๓๐๒๐๗) 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วรรณกรรมท้องถ่ิน 

(ท๓๐๒๑๑) 

๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ ๖๐ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

(ส๓๑๑๐๓) 
ประวัติศาสตร์ไทย 

(ส๓๑๑๐๓) 
ประวตัิศาสตร์สากล 

(ส๓๒๑๐๓) 
ประวัติศาสตร์สากล 

(ส๓๒๑๐๓) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ 

วรรณกรรมปัจจุบัน 
(ท๓๐๒๐๕) 

๑๔:๐๐ - ๑๕:๐๐ ๖๐ 
เคมี 

(ว๓๐๒๒๑) 
- - - - - 

๑๕:๐๐ - ๑๖:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ม.๔/๒) ภาษาอังกฤษ สื่อสาร ภาษาอังกฤษสื่อสาร ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 



 
 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ระดบัชั้นปวช.   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา  อ าเภอเขาย้อย  จังหวดัเพชรบุรี 

 
 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ จ านวน (นาที) ปวช.๒ 
 
 

๘ 
ก.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบญัชีห้างหุ้นส่วน (๒๐๒๐๑-๒๐๐๒) 
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - 
๑๐:๓๐–๑๑:๓๐ ๖๐ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ (๒๐๒๐๑-๒๐๐๕) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ - 
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ การบญัชีตั๋วเงิน (๒๐๒๐๑-๒๑๐๗) 

 

 
๙ 

ก.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบญัชีส าหรับกิจการซือ้ขายสินค้า (๒๐๒๐๑-๒๐๐๑)  
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - 
๑๐:๓๐–๑๑:๓๐ ๖๐ การอ่านสือ่สิง่พิมพ์ภาษาอังกฤษ  (๒๐๐๐-๑๒๐๓) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (๒๐๐๐-๑๒๐๔) 
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ การพูดในงานอาชีพ (๒๐๐๐๐-๑๑๐๓) 


