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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   1 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ครูผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค21101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน ครูจีรารัตนD,ครูลักษิกา 

09.40-10.10 น. 30 ส21101 สังคมศึกษา ครูเสาวลักษณc 

10.20-10.50 น. 30 ว21103 วิทยาการคำนวณ ครูธนพล 

11.00-11.30 น. 30 ศ21101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

14.10-14.40 น. 30 ส21105 ภูมิศาสตรc ครูธนาภรณc 

 14.50-15.20 น. 30 ง21101 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 
 

    
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว21101 วิทยาศาสตรcพ้ืนฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

10.20-10.50 น. 30 ส21102 ประวัติศาสตรc ครูสันติ 

11.00-11.30 น. 30 ง21281 คอมพิวเตอรc ครูสหธรณc 

11.40-12.10 น. 30 ง21241 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (1/2) ครูรัฐพงศc 

 

 พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

ห<องสอบ ม.1/1   ห<อง  124   อาคาร เสมา 100 ปB    

   ม.1/2   ห<อง  125   อาคาร เสมา 100 ปB 

 

ศุกรE 30 กันยายน 2565 

ห<องสอบ ม.1/1   ห<อง  327   อาคารใหมI    

   ม.1/2   ห<อง  325   อาคารใหมI 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   2   

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา หมายเหตุ 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค22101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน ครูพรนภา 

09.40-10.10 น. 30 ส22101 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณc 

10.20-11.20 น. 60 ว22103 วิทยาการคำนวณ ครูภัสราภา 

11.30-12.00 น. 30 ศ22101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

14.10-14.40 น. 30 ส22105 ภูมิศาสตรc เสาวลักษณc 

14.50-15.50 น. 60 ค20203 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม(2/1) ครูพรนภา 

14.50-15.20 น. 30 ง22241 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (2/2) ครูรัฐพงศc 
 

    
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว22101 วิทยาศาสตรcพ้ืนฐาน ครูวิชุดา 

09.40-10.10 น. 30 อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

10.20-10.50 น. 30 ส22102 ประวัติศาสตรc ครูสันติ 

11.00-11.30 น. 30 ง22101 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

 

 ห<องสอบ ม.2/1   ห<อง   211   อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.2/2   ห<อง   212  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   3 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ครูผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค23101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน ครูธนากร 

09.40-10.10 น. 30 ส23101 สังคมศึกษา ครูสันติ 

10.20-10.50 น. 30 ว23103 วิทยาการคำนวณ ครูสหธรณc 

11.00-11.30 น. 30 ศ23101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

14.10-14.40 น. 30 ส23105 ภูมิศาสตรc ครูสันติ 

 14.50-15.20 น. 30 ง23101 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

15.30-16.00 น. 30 ส20235 หนLาท่ีพลเมือง ครูธนาภรณc 
 

    
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว23101 วิทยาศาสตรcพ้ืนฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

10.20-10.50 น. 30 ส23102 ประวัติศาสตรc ครูเสาวลักษณc 

11.00-12.00 น. 

11.00-11.30 น. 

60 ค20205 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม (3/1) ครูจีรารัตนc 

30 ง23241 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (3/2) ครูรัฐพงศc 

 

 
 
 ห<องสอบ ม.3/1   ห<อง   213  อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.3/2   ห<อง   214  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   4 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค31201 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม(4/1) ครูจีรารัตนc 

ค31102 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน(4/2-3) ครูจีรารัตนc 

09.40-10.10 น. 30 ส31101 สังคมศึกษา  ครูเสาวลักษณc 

10.20-11.20 น. 60 ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

11.30-12.00 น. 30 ว31101 วิทยาศาสตรcชีวภาพ(4/1) ครูณัฐชา 

ว31102 วิทยาศาสตรcชีวภาพ(4/2-3) ครูณัฐชา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31107 วิทยาการคำนวณ ครูภัสราภา 

14.10-14.40 น. 30 อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

14.50-15.20 น. 30 ส31102 ประวัติศาสตรc ครูสันติ 

15.30-16.00 น. 30 ศ31101 ศิลปะ ครูวัฒนา 
    

 
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว31221 เคมี(4/1) ครูวิชุดา 

ว31281 การสร8างอินโฟกราฟ<กเบื้องต8น(4/3) ครูภัสราภา 

09.40-10.40 น. 60 ว31241 ชีววิทยา(4/1) ครูณัฐชา 

ว30287 ผลิตภัณฑcธรรมชาติ(4/3) ครูวิราสินี 

 10.50-11.50 น. 60 ว31261 โลก ดาราศาสตรc (4/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31201 ฟtสิกสc(4/1) ครูสุริยันตc 

  

ห<องสอบ 4/1 ห<อง 322 อาคารใหมI 

   4/2 ห<อง 215  อาคารพระอุทัยประกาศ  

   4/3 ห<อง 323 อาคารใหมI 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   5 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

09.40-10.10 น. 30 ส32102 ประวัติศาสตรc ครูธนาภรณc 

10.20-10.50 น. 30 ว32107 วิทยาการคำนวณ ครูสหธรณc 

11.00-11.30 น. 30 ศ32101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

11.40-12.10 น. 30 

 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม(5/1) ครูณัฐชา 

ว32102 วิทยาศาสตรDกายภาพ(5/2) ครูวิชุดา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ค32101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน(5/1) ครูลักษิกา 

ว30289 การแปรรูปอาหาร(5/2ASP) ครูกฤษฎา 

14.10-15.10 น. 60 ว32221 เคมี(5/1) ครูวิชุดา 

ง30289 อาหารไทย(5/2ASP) ครูกฤษฎา 

15.20-16.20 น. 60 ว30283 อาหารวDางและเครื่องดื่ม(5/2ASP) ครูวิราสินี 
    

 
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค32201 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม(5/1) ครูลักษิกา 

09.40-10.40 น. 60 ว32241 ชีววิทยา(5/1) ครูณัฐชา 

10.50-11.50 น. 60 ว32261 โลก ดาราศาสตรc ฯ(5/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ว32201 ฟtสิกสc(5/1) ครูสุริยันตc 

14.10-14.40 น. 30 ว32281 การสร3างอินโฟกราฟhกฯ(5/1) ครูสหธรณc 

 

 ห<องสอบ 5/1 ห<อง 324 อาคารใหมI 

   5/2 ห<อง 325 อาคารใหมI 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   6 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

09.40-10.10 น. 30 ส33101 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณc 

10.20-10.50 น. 30 ว33103 วิทยาการคำนวณ ครูภัสราภา 

11.00-11.30 น. 30 อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 ว33102 วิทยาศาสตรcโลกฯ(6/2-3) ครูสุริยันตc, ครูจริยา 

13.40-14.40 น. 

13.40-14.10 น. 

13.40-14.40 น. 

60 ว33221 เคมี(6/1) ครูวิชุดา 

30 ง30225 งานไฟฟyาเบ้ืองตLน(6/2) ครูธนิต 

60 ว30285 การบูรณาการวิทยาศาสตรD

สุขภาพ(6/3) 
ครูวิราสินี 

    
 

ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว33201 ฟtสิกสc(6/1) ครูสุริยันตc 

ว33281 การสรLางส่ือมัลติมิเดีย(6/3) ครูภัสราภา 

09.40-10.40 น. 

 

60 ว33241 ชีววิทยา(6/1) ครูณัฐชา 

ว30293 เบเกอร่ี(6/3) ครูวิราสินี 

10.50-11.50 น. 60 ว33261 โลก ดาราศาสตรcฯ (6/1) ครูสุริยันตc 

 

ห<องสอบ 6/1 ห<อง 326 อาคารใหมI 

   6/2 ห<อง 327 อาคารใหมI 

6/3 ห<อง 328 อาคารใหมI  

 




