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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 1 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ค21102 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูจีรารัตนd 

09.40 - 10.10 น. 30 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี ครูสุภารัตนd 

10.20 - 10.50 น. 30 ส21103 พระพุทธศาสนา ครูเสาวลักษณd 

11.00 - 11.30 น. 30 ท21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. 60 ศ21102 ศิลปะ ครูวัฒนา 

14.10 - 14.40 น. 30 ว20202 วิทยาศาสตรdเพ่ิมเติม(1/1) ครูอนุธิดา 

14.50 - 15.20 น. 30 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม(1/1) ครูนฤมล 
 

ศุกรP 11 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ว21102 วิทยาศาสตรdพ้ืนฐาน ครูวิชุดา 

09.40 - 10.10 น. 30 ส21106 ภูมิศาสตรd ครูธนาภรณd 

10.20 - 10.50 น. 30 ส21104 ประวัติศาสตรd ครูสันติ 

11.00 - 11.30 น. 30 ง21102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศd 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยdอักษร 

 

 ห1องสอบ ม.1/1 ห1อง 124 อาคาร เสมา 100 ปU    

     ม.1/2 ห1อง 125 อาคาร เสมา 100 ปU 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 2   

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ค22102 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูขวัญตา 

09.40 - 10.10 น. 30 ว20204 วิทยาศาสตรdเพ่ิมเติม(2/1) ครูวิชุดา 

ว22104 ออกแบบและเทคโนโลยี(2/2) ครูจริยา 

10.20 - 10.50 น. 30 ส22103 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณd 

11.00 - 11.30 น. 30 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. 60 ศ22102 ศิลปะ ครูวัฒนา 

14.10 - 14.40 น. 30 ส22104 ประวัติศาสตรd ครูสันติ 
 

ศุกรP 11 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตรdพ้ืนฐาน ครูจริยา 

09.40 - 10.10 น. 30 ส22106 ภูมิศาสตรd ครูเสาวลักษณd 

10.20 - 11.20 น. 60 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยdอักษร 

11.30 - 12.00 น. 30 ง22102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศd 

พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 30 ค22202 คณิตศาสตรdเพ่ิมเติม(2/1) ครูขวัญตา 

13.40 - 14.10 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม(2/1) ครูนฤมล 

 

 ห1องสอบ ม.2/1 ห1อง 212 อาคารพระอุทัยประกาศ 

     ม.2/2 ห1อง 211 อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 3 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ค23102 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูธนากร 

09.40 - 10.10 น. 30 ว23104 ออกแบบและเทคโนโลยี ครูสุภารัตนd 

10.20 – 10.50 น. 30 ส23103 สังคมศึกษา  ครูสันติ 

11.00 - 12.00 น. 60 ศ23102 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. 60 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูนฤมล 

14.10 - 14.40 น. 30 ส23104 ประวัติศาสตรd ครูเสาวลักษณd 

14.50 - 15.20 น. 30 ว20206 วิทยาศาสตรdเพ่ิมเติม(3/1) ครูอนุธิดา 
 

ศุกรP 11 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตรdพ้ืนฐาน ครูอนุธิดา 

09.40 - 10.10 น. 30 ส23106 ภูมิศาสตรd ครูธนาภรณd 

10.20 – 10.50 น. 30 ท23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

11.00 - 11.30 น. 30 ง23102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศd 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม(3/1) ครูทิพยdอักษร 

 

 ห1องสอบ ม.3/1 ห1อง 213   อาคารพระอุทัยประกาศ 

             ม.3/2 ห1อง 214  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 4/1 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ค31202 คณิตศาสตรdเพ่ิมเติม ครูจีรารัตนd 

09.40 - 10.10 น. 30 ส31103 สังคมศึกษา(พระพุทธฯ) ครูเสาวลักษณd 

10.20 – 10.50 น. 30 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

11.00 – 11.30 น. 30 ส31104 ประวัติศาสตรd ครูสันติ 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูนฤมล 

14.10 – 14.40 น. 30 ว31103 วิทยาศาสตรdชีวภาพ ครูณัฐชา 

14.50 – 15.50 น. 60 ว31242 ชีววิทยา ครูณัฐชา 
 

ศุกรP 11 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ว31222 เคมี ครูวิชุดา 

09.40 – 10.40 น. 60 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ครูทิพยdอักษร 

10.50 – 11.50 น. 60 ว31262 โลก ดาราศาสตร9 และอวกาศ ครูสุริยันตd 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ว31202 ฟmสิกสd ครูสุริยันตd 

 

 ห1องสอบ ม.4/1 ห1องนาฏศิลป] อาคาร เสมา 100 ปU 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 4/2 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 - 09.30 น. 60 ค31104 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูธนากร 

09.40 - 10.10 น. 30 ส31103 สังคมศึกษา(พระพุทธฯ) ครูเสาวลักษณd 

10.20 – 10.50 น. 30 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

11.00 – 11.30 น. 30 ส31104 ประวัติศาสตรd ครูสันติ 

พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูนฤมล 

14.10 – 14.40 น. 30 ว31104 วิทยาศาสตรdชีวภาพ ครูณัฐชา 

14.50 – 15.20 น. 30 ง30242 เกษตรน<ารูL(4/2LP) ครูรัฐพงศd 

30 ว30282 วิทยาศาสตรdเพ่ือสุขภาพ

(4/2ASP) 

ครูจริยา 

15.30 - 16.00 น. 30 ง30282 ศิลปkประดิษฐd(4/2ASP) ครูกฤษฎา 
 

 

 ห1องสอบ ม.4/2 ห1อง 123 อาคาร เสมา 100 ปU 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี   5/1 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ค32103 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูธนากร 

09.40 – 10.40 น. 60 ศ32102 ศิลปะ ครูวัฒนา 

10.50 – 11.20 น. 30 ส32103 สังคมศึกษา  ครูสันติ 

11.30 – 12.00 น. 30 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยdอักษร 

14.10 – 14.40 น. 30 ส32104 ประวัติศาสตรd ครูธนาภรณd 

14.50 – 15.50 น. 60 ว32222 เคมี ครูวิชุดา 
 

ศุกรP 11 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ค32202 คณิตศาสตรdเพ่ิมเติม ครูขวัญตา 

09.40 - 10.40 น. 60 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ครูนฤมล 

10.50 – 11.50 น. 60 ว32242 ชีววิทยา ครูณัฐชา 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ว32202 ฟmสิกสd ครูจริยา 
14.10 – 15.10 น. 60 ว32282 โลก ดาราศาสตร9 และอวกาศ ครูสุริยันตd 

 ห1องสอบ ม.5/1 10 มีนาคม 2565 ห1องศิลปะ 

     11 มีนาคม 2565 ห1อง 123 อาคารเสมา 100 ปU 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี   5/2-3 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ค32104 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูขวัญตา 

09.40 – 10.40 น. 60 ศ32102 ศิลปะ ครูวัฒนา 

10.50 – 11.20 น. 30 ส32103 สังคมศึกษา  ครูสันติ 

11.30 – 12.00 น. 30 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยdอักษร 

14.10 – 14.40 น. 30 ส32104 ประวัติศาสตรd ครูธนาภรณd 
 

ศุกรP 11 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ว32104 วิทยาศาสตรdกายภาพ ครูสุริยันตd 

09.40 - 10.10 น. 30 ว32282 การออกแบบกราฟ=ก(5/2-3) ครูสุภารัตนd 

10.20 - 10.50 น. 30 ว30244 เกษตรน<ารูL (5/2) ครูรัฐพงศd 

 

 ห1องสอบ ม.5/2 ห1อง 215  อาคารพระอุทัยประกาศ 

    ม.5/3 ห1อง 126  อาคารเสมา 100 ปU 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 6/1 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ค33202 คณิตศาสตรdเพ่ิมเติม ครูอนุวัฒนd 

09.40 – 10.10 น. 30 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูนฤมล 

10.20 – 10.50 น. 30 ส33102 สังคมศึกษา ครูธนาภรณd 

11.00 – 12.00 น. 60 ว33262 โลก ดาราศาสตร9 และอวกาศ ครูสุริยันตd 

พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ว33222 เคมี ครูวิชุดา 

14.00 – 15.00 น. 60 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ครูทิพยdอักษร 
 

 

 ห1องสอบ ม.6/1 ห1องฟ̀สิกสP 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 6/2-3 

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

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 

08.30 – 09.30 น. 60 ค33104 คณิตศาสตรdพ้ืนฐาน ครูอนุวัฒนd 

09.40 – 10.10 น. 30 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูนฤมล 

10.20 – 10.50 น. 30 ส33102 สังคมศึกษา ครูธนาภรณd 

11.00 – 11.30 น. 30 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

พักกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ว33104 วิทยาศาสตรdโลกฯ ครูณัฐชา 

13.40 – 14.10 น. 30 ง30246 เกษตรน<ารูL(6/2) ครูรัฐพงศd 

13.40 – 14.40 น. 60 ว30286 บูรณาการสุขภาพและ

ความงาม(6/3) 

ครูอนุธิดา 

 

 ห1องสอบ ม.6/2 ห1องเกษตร 

     ม.6/3 ห1องภาษาไทย อาคารเสมา 100 ปU 

 

 

 

 




