
 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อำเภอเขายอ้ย  จังหวัดเพชรบุรี 

 
วัน เดือน ป ี เวลาสอบ จำนวน(นาท)ี ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 
 
 

๙ พ.ย.๖๓ 
 

๘:๓๐ –๑๐:๐๐ ๙๐ คณิตศาสตร์ (ค๒๑๑๐๑) คณิตศาสตร์ (ค๒๒๑๐๑) คณิตศาสตร์ (ค๒๓๑๐๑) 
๑๐.๓๐ – ๑๑:๓๐ ๖๐ ภาษาไทย (ท๒๑๑๐๑) ภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ภาษาไทย (ท๒๓๑๐๑) 
๑๑:๓๐ - ๑๓:๐๐  ระดับช้ัน ม.๑-๒ พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐  ระดับช้ัน ม.๓ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ภาษาจีน  

(จ๒๑๑๐๑) 
 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ค๒๒๒๐๑ 

ห้องสอบ ภาษาไทย ๕ 

ภาษาจีนเพิ่มเติม  
จ ๒๓๒๐๓ 

สอบห้อง จีน ๑ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  

อ ๒๓๒๐๑ 
สอบห้อง จีน ๒ 

๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ ๓๐ การงานอาชีพ (ง๒๑๑๐๑) การงานอาชีพ (ง๒๒๑๐๑) การงานอาชีพ (ง๒๓๑๐๑) 
 
 

๑๐พ.ย.๖๓ 

  ๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ วิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๑) วิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๑) วิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๑) 
 ๑๐.๓๐ – ๑๑:๓๐ ๖๐ สังคมศึกษาฯ (ส๒๑๑๐๑)  สังคมศึกษาฯ (ส๒๒๑๐๑) สังคมศึกษาฯ (ส๒๓๑๐๑) 
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๑-๒ พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๓ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ (ส๒๑๑๐๓) ประวัติศาสตร์ (ส๒๒๑๐๓) ประวัติศาสตร์ (ส๒๓๑๐๓) 
๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ ๓๐ ออกแบบและเทคโนโลยี  

(ว๒๑๒๐๓) 
ออกแบบและเทคโนโลยี  

(ว๒๒๒๐๓) 
ออกแบบและเทคโนโลยี 

(ว ๒๓๒๐๓) 
 
 

๑๑ พ.ย. ๖๓ 

  ๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ (อ๒๑๑๐๑) ภาษาอังกฤษ (อ๒๒๑๐๑) ภาษาอังกฤษ (อ๒๓๑๐๑) 
 ๑๐.๓๐ – ๑๑:๓๐ ๓๐ ศิลปะ (ศ๒๑๑๐๑)  ศิลปะ (ศ๒๒๑๐๑) ศิลปะ (ศ๒๓๑๐๑)  
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๑-๒ พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๓ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ ๖๐ สุขศึกษาฯ (พ๒๑๑๐๑)  สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑) สุขศึกษาฯ (พ๒๓๑๐๑) 

 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ว/ด/ป  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 

๙ 
พ.ย 
๖๓ 

๘:๓๐ – ๑๐.๐๐ ๙๐ 
คณิตศาสตร ์
(ค๓๑๑๐๑) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๑๑๐๑) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๒๑๐๑) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๒๑๐๑) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๓๑๐๑) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๓๑๐๑) 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๖๐ 
ภาษาไทย 

(ท๓๑๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๑๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๒๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๒๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๓๑๐๑) 
ภาษาไทย 

(ท๓๓๑๐๑) 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๖๐ 
ชีววิทยา 

(ว ๓๑๒๔๕) 
การแต่งคำประพันธ์ ๑ (ม.๔/๒) 

(ท๓๐๒๐๑) 
ชีววิทยา 

(ว ๓๒๒๔๖) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ 

(ว๓๐๑๐๕) 
ชีววิทยา 

(ว ๓๓๒๐๒) 
- 

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 

(ว ๓๑๒๔๖) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(ว๓๑๑๐๖) 
โลก ดาราศาสตร์ฯ 

(ว๓๒๒๔๗) 
ภาษาจีนเพิ่มเติม 
ห้องสอบ พละ 

วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ (๓๓๑๑๕) 

ภาษาจีนเพิ่มเติม  
สอบห้อง ธุรกิจ ๒ 

๑๕:๐๐ - ๑๕:๓๐ ๓๐ 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๓๑๑๐๕) 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๓๑๑๐๕) 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๓๒๑๐๑) 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๓๒๑๐๑) 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๓๓๒๐๑) 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๓๓๒๐๑) 

๑๐ 
พ.ย 
๖๓ 

๘:๓๐ – ๑๐.๐๐ ๙๐ 
ฟิสิกส์๑ 

(ว๓๑๒๔๓) 
การเขียน (ม.๔/๒) 

(ท ๓๐๒๐๓) 
ฟิสิกส์ ๒ 

(ว๓๒๒๔๔) 
ประวัติวรรณคดี 

(ท๓๐๒๐๙) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(ว๓๓๑๐๒) 
วรรณกรรมท้องถิ่น 

(ท๓๐๒๑๑) 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๖๐ 
ภาษาจีน 

(จ๓๑๒๐๑) 
ภาษาจีน จ ๓๑๒๐๑ (ม.๔/๒) 

การบัญชีเบื้องต้น ๒๐๒๐๐-๑๐๐๒(ม.๔/๔) 
- 

หลักภาษาไทย 
(ท๓๐๒๐๗) 

สุขศึกษา  
(พ ๓๓๑๐๑) 

สุขศึกษา  
(พ ๓๓๑๐๑) 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๖๐ 
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 

(อ ๓๑๒๐๑) 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ม.๔/๒) 

(อ ๓๑๒๐๑) 
ภาษาอังกฤษ สื่อสาร 

(อ ๓๒๒๐๑) 
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

(อ ๓๒๒๐๑) 
ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 

(อ ๓๓๒๐๑) 
ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 

(อ ๓๓๒๐๑) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ 
เคมี ๑ 

(ว๓๑๒๔๔) 
- 

เคมี 
(ว๓๒๒๔๕) 

- 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ 

(ว๓๓๑๑๓) 
- 

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

(ส๓๑๑๐๓) 
ประวัติศาสตร์ไทย 

(ส๓๑๑๐๓) 
ประวัติศาสตร์สากล 

(ส๓๒๑๐๓) 
ประวัติศาสตร์สากล 

(ส๓๒๑๐๓) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ 

(ว๓๓๑๑๔) 
วรรณกรรมปัจจุบัน 

(ท๓๐๒๐๕) 
         

๑๑ 
พ.ย.
๖๓ 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๖๐ 
ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๑) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๑) 

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๒๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค๓๑๒๐๑ 

- 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ค๓๒๒๐๑ 
- 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๑ 

- 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ -๑๓.๓๐ ๓๐ ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑) 

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ ๓๐ 
การงานอาชีพ  
(ง๓๑๑๐๑) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๑๑๐๑) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๒๑๐๑) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๒๑๐๑) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๓๑๐๑) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๓๑๐๑) 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับช้ัน ปวช.   ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลาสอบ จำนวน (นาท)ี ปวช.๒ ปวช.๓ 
 
 

๙ 
พ.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบัญชีห้างหุ้นส่วน (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 การบัญชีต๋ัวเงิน (๒๐๒๐๑-๒๑๐๒)  

 
 

๑๐ 
พ.ย. 
๖๓ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า (๒๐๒๐๑-๒๐๐๑)  โครงงานอาชีพ  
๒๒๐๑-๘๕๐๑ ๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ - 

๑๐:๓๐–๑๑:๓๐ ๖๐ การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ  (๒๐๐๐๐-๑๒๐๓) 
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  
(๒๐๐๐๐-๑๒๐๔) 

โครงงานอาชีพ  
๒๒๐๑-๘๕๐๑ 

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ ๖๐ การพูดในงานอาชีพ (๒๐๐๐๐-๑๑๐๔) 


