
 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อำเภอเขายอ้ย  จังหวัดเพชรบุรี 

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

 
 
 

๒๒ มี.ค.๖๔ 
 

๘:๓๐ –๐๙:๓๐ ๖๐ คณิตศาสตร์ (ค๒๑๑๐๒) คณิตศาสตร์ (ค๒๒๑๐๒) คณิตศาสตร์ (ค๒๓๑๐๒) 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ ๖๐ ภาษาไทย (ท๒๑๑๐๒) ภาษาไทย (ท๒๒๑๐๒) ภาษาไทย (ท๒๓๑๐๒) 
๑๑:๓๐ - ๑๓:๐๐  ระดับช้ัน ม.๑-๒ พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐  ระดับช้ัน ม.๓ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ภาษาจีน  

(จ๒๑๒๐๔) 
 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ค๒๒๒๐๒ 

ห้องสอบ ภาษาไทย ๓ 

ภาษาจีนเพิ่มเติม จ ๒๓๒๐๔ 
สอบห้อง จีน ๒ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๓๒๐๒ 
สอบห้อง สังคม ๑ 

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

๒๓ มีนาคม
๒๕๖๔ 

  ๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ วิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๒) วิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๒) วิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๒) 
 ๑๐.๓๐ – ๑๑:๓๐ ๖๐ สังคมศึกษาฯ (ส๒๑๑๐๒)  สังคมศึกษาฯ (ส๒๒๑๐๒) สังคมศึกษาฯ (ส๒๓๑๐๒) 
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๑-๒ พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๓ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ ๖๐ ประวัติศาสตร์ (ส๒๑๑๐๔) ประวัติศาสตร์ (ส๒๒๑๐๔) ประวัติศาสตร์ (ส๒๓๑๐๔) 

      

 
 

๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

  ๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษ (อ๒๑๑๐๒) ภาษาอังกฤษ (อ๒๒๑๐๒) ภาษาอังกฤษ (อ๒๓๑๐๒) 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๖๐ วิทยาการคำนวณ 

(ว๒๑๑๐๓) 
วิทยาการคำนวณ 

(ว๒๒๑๐๓) 
- 

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๑-๒ พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐  ระดับช้ัน ม.๓ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ ๖๐ สุขศึกษาฯ (พ๒๑๑๐๒)  สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๒) สุขศึกษาฯ (พ๒๓๑๐๒) 

 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ ๒ 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 

๒๒ 
มี.ค. 

๒๕๖๔ 

๘:๓๐ – ๑๐.๐๐ ๙๐ 
คณิตศาสตร ์
(ค๓๑๑๐๒) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๑๑๐๒) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๒๑๐๒) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๒๑๐๒) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๓๑๐๒) 

คณิตศาสตร ์
(ค๓๓๑๐๒) 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ ๓๐ 
ออกแบบและเทคโนโลย ี

(ว๓๑๑๐๗) 
ออกแบบและเทคโนโลย ี

(ว๓๑๑๐๗) 
ออกแบบและเทคโนโลย ี

(ว๓๒๑๐๗) 
ออกแบบและเทคโนโลย ี

(ว๓๒๑๐๗)   

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๖๐ 
ชีววิทยา ๒ 
(ว ๓๑๒๔๙) 

- 
ชีววิทยา ๔ 
(ว ๓๒๒๕๐) 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
(ว๓๒๑๐๔) 

ชีววิทยา ๖ 
(ว ๓๓๒๕๔) 

- 

๑๒:๐๐–๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐–๑๔:๐๐ ๖๐ 
สังคมศึกษา 
(ส๓๑๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๑๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๒๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๒๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๓๑๐๒) 

สังคมศึกษาฯ 
(ส๓๓๑๐๒) 

๑๔:๐๐–๑๕:๐๐ ๖๐ 
โลกดาราศาสตร์ฯ 

(ว ๓๑๒๐๒) 
 

โลก ดาราศาสตร์ฯ 
(ว๓๒๒๕๑) 

หลักภาษาไทย 
(ท๓๐๒๐๘) 

  

๒๓ 
มี.ค. 

๒๕๖๔ 

๘:๓๐–๑๐.๐๐ ๙๐ 
ฟิสิกส์ ๒ 

(ว๓๑๒๔๗) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑  
(ว๓๑๑๐๒) (๖๐นาที) 

ฟิสิกส์ ๔ 
(ว๓๒๒๔๘) 

ประวัติวรรณคดี 
(ท๓๐๒๑๐) 

ฟิสิกส์ ๕ 
(ว๓๓๒๕๒) 

 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๖๐ ภาษาไทย 
(ท๓๑๑๐๒) 

ภาษาไทย 
(ท๓๑๑๐๒) 

ภาษาไทย 
(ท๓๒๑๐๒) 

ภาษาไทย 
(ท๓๒๑๐๒) 

ภาษาไทย 
(ท๓๓๑๐๒) 

ภาษาไทย 
(ท๓๓๑๐๒) 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๖๐ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

(ส๓๑๑๐๔) 
ประวัติศาสตร์ไทย 

(ส๓๑๑๐๔) 
ประวัติศาสตร์สากล 

(ส๓๒๑๐๔) 
ประวัติศาสตร์สากล 

(ส๓๒๑๐๔) 
  

๑๒:๐๐–๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐–๑๔:๐๐ ๖๐ 
เคมี ๒ 

(ว๓๑๒๔๘) 
การแต่งคำประพันธ์ ๒  
(ม.๔/๒)(ท๓๐๒๐๒) 

เคมี ๔ 
(ว๓๒๒๔๙) 

- 
เคมี ๕ 

(ว ๓๓๒๕๓) 
- 

๑๔:๐๐–๑๕:๐๐ ๖๐ 
ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 

(อ ๓๑๒๐๒) 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
(ม.๔/๒)(อ ๓๑๒๐๒) 

ภาษาอังกฤษ สื่อสาร 
(อ ๓๒๒๐๒) 

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
(อ ๓๒๒๐๒) 

ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 
(อ ๓๓๒๐๒) 

ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 
(อ ๓๓๒๐๒) 

         

๒๔ 
มี.ค. 

๒๕๖๔ 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๖๐ 
ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๑๑๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๒๑๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๒) 

ภาษาอังกฤษ 
(อ๓๓๑๐๒) 

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๒๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค๓๑๒๐๒ 

-   
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ค๓๒๒๐๒ 
- 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๒ 

- 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ ๓๐ 
การงานอาชีพ  
(ง๓๑๑๐๒) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๑๑๐๒) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๒๑๐๒) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๒๑๐๒) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๓๑๐๒) 

การงานอาชีพ 
(ง๓๓๑๐๒) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๖๐ สุขศึกษา(พ๓๑๑๐๒) สุขศึกษา(พ๓๑๑๐๒) สุขศึกษา(พ๓๒๑๐๒) สุขศึกษา(พ๓๒๑๐๒) 
โลก ดาราศาสตร์ฯ 

(ว๓๓๒๐๓) 
 

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ ๓๐ ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๒) ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๒) 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ระดับช้ัน ปวช.   ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบัญชีอุตสาหกรรม (๒๐๒๐๑-๒๐๐๔) กระบวนการจัดทำบัญชี
(๒๒๐๑-๒๐๐๘) 

๑๐.๐๐ – ๑๑:๐๐ ๖๐ การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล(๒๐๒๐๑-๒๐๐๖)  
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ การบัญชีบริษัทจำกัด (๒๐๒๐๑-๒๐๐๓) ภาษาอังกฤษเพื่องานพานิชย์

(๒๐๐๐- ๑๒๑๙) 
 
 

๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๘:๓๐ – ๙:๓๐ ๖๐ การบัญชีเด่ียวและการกระทบยอด (๒๐๒๐๑-๒๑๐๕)  การบัญชีร่วมค้าและระบบ
ใบสำคัญ(๒๒๐๑-๒๑๐๔) 

๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ ๖๐ ภาษาไทยธุรกิจ (๒๐๐๐๐-๑๑๐๓)  
๑๐:๓๐–๑๑:๓๐ ๖๐ การบัญชีสหกรณ์  (๒๐๒๐๑-๒๑๐๘)  

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐ ๖๐ ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 

(๒๐๐๐๐-๑๒๐๕) 
พลังงานและส่ิงแวดล้อม

(๒๐๐๑-๑๐๐๓) 
    


