
ตารางสอบวดัผลปลายภาค  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2563 
ระดบัช้ัน มธัยมศึกษาตอนต้น 

วัน/เดือน/ปี เวลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

22 มี.ค. 64 08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 
 
 

12.30 น. – 13.30 น. 

ค21102    คณติศาสตร์ 
ส21104    ประวัติศาสตร์ 
อ21102    ภาษาอังกฤษ 
 

                                 พัก 
 

ท21202    เสริมทักษะภาษาไทย (สอบห้อง 1/4) 

ค22102    คณติศาสตร์ 
ส22104    ประวัติศาสตร์ 
อ22102    ภาษาอังกฤษ 
 

                                 พัก 
 

ท22202   เสริมทักษะภาษาไทย (สอบห้อง 2/5) 
 

ค23102    คณติศาสตร์    
ส23104    ประวัติศาสตร์ 
อ23102    ภาษาอังกฤษ 
 

                                 พัก 
 

ท23202   เสริมทักษะภาษาไทย (สอบห้อง 3/3) 

23 มี.ค. 64 08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 10.30 น. 

 
12.30 น. – 13.15 น. 

ท21102    ภาษาไทย 
พ21102    สุขศึกษาและพลศึกษา  
ว21103    วิทยาการค านวณ                                             
                             พัก 
อ21206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ท22102     ภาษาไทย 
พ22102    สุขศึกษาและพลศึกษา  
ง22101      การงานอาชีพ 

                                                       พัก 
อ22206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ท23102    ภาษาไทย   
พ23102    สุขศึกษาและพลศึกษา  
ว23104     เทคโนโลย ี
                             พัก 
อ23206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

24 มี.ค. 64 
 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 10.50 น. 

 
 
 

12.30 น. – 13.30 น. 
 

ว21102    วิทยาศาสตร์ 
ศ21102    ศิลปะ 
ส21103    สังคมศึกษา (30 นาที)  
 

                                พัก 
 

ว21104    การออกแบบเทคโนโลยี (30 นาที) 

ว22102     วิทยาศาสตร์ 
ศ22102     ศิลปะ 
ส22103     สังคมศึกษา 
 

 พัก 
 

ค22202    คณติศาสตร์เพิ่มเติม 
                (สอบห้อง 2/1) 
อ22208    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 
                (สอบห้อง 2/2) 

ว23102    วิทยาศาสตร์    
ศ23102    ศิลปะ 
ส23103    สังคมศึกษา (30 นาที) 
 

                                 พัก 
 

ค23202    คณติศาสตร์เพิ่มเติม 
                 (สอบห้อง 3/1) 



ตารางสอบวดัผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
   ระดบัช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่4 

วัน/เดือน/ปี เวลา 4/1 4/2 

22 มี.ค. 64 08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 

 

 

12.30 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 14.15 น. 

ค31102     คณิตศาสตร์ 
พ31102    สุขศึกษาและพลศึกษา 
ว31222     เคมี 

   พัก 
 

ว31102     ฟิสิกส์พืน้ฐาน  
อ31206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ค31102    คณติศาสตร์ 
พ31102    สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท31203     การพูด    

 พัก 
 

ว31102     ฟิสิกส์พืน้ฐาน  
อ31206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

23 มี.ค. 64 08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
12.30 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 13.40 น. 

ท31102     ภาษาไทย 
อ31102     ภาษาอังกฤษ 
ว31202     ฟิสิกส์ 

     พัก 
 

ง31101     การงานอาชีพ 
ส31103    สังคมศึกษา 

ท31102     ภาษาไทย 
อ31102     ภาษาอังกฤษ 
ส31242     เศรษฐศาสตร์กับชีวิต  (40 นาที ) 

 พัก 
 

ง31101     การงานอาชีพ 
ส31103     สังคมศึกษา 

24 มี.ค. 64 
 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 

 
 

12.30 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 14.00 น. 

ค31202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ส31104     ประวัติศาสตร์ 
ว31242     ชีววิทยา   
 
 

พัก 
 

อ31202     ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
ศ31102     ศิลปะ 

อ31204     ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 
ส31104     ประวัติศาสตร์ 
ท31204     การเขียน      

 

   พัก 
 

อ31202     ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
ศ31102     ศิลปะ 



ตารางสอบวดัผลปลายภาค  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2563 
   ระดบัช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่5 

วัน/เดือน/ปี เวลา 5/1 5/2 

22 มี.ค. 64 08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 

 
12.30 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 14.15 น. 

 

ค32102    คณติศาสตร์ 
พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 
ว32224    เคมี 

 พัก 
ว32102    วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 
อ32206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ค32102     คณิตศาสตร์ 
พ32102    สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท32203    ประวัติวรรณคดี 

 พัก 
ว32102    วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 
อ32206     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

23 มี.ค. 64 08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
 

12.30 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 14.00 น. 

ท32102    ภาษาไทย 
อ32102    ภาษาอังกฤษ 
ว32204    ฟิสิกส์ 

  พัก 
 

ง32101     การงานอาชีพ 
ส32103    สังคมศึกษา 
 

ท32102    ภาษาไทย 
อ32102     ภาษาอังกฤษ 

---------------- 
  พัก 

 

ง32101     การงานอาชีพ 
ส32103    สังคมศึกษา 

24 มี.ค. 64 
 
 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.30 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 

 
   

12.30 น. – 13.30 น. 
13.30 น. – 14.00 น. 

ค32202    คณติศาสตร์เพิ่มเติม 
ส32104    ประวัติศาสตร์ 
ว32244    ชีววิทยา   

พัก 
 

อ32202    ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
ศ32102    ศิลปะ 

อ32204    ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน   
ส32104    ประวัติศาสตร์ 
ท32204    วรรณกรรมพืน้บ้าน 

พัก 
 

อ32202    ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
ศ32102    ศิลปะ 



 


