
ตารางสอบปลายภาค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2562 

วันที่สอบ เวลาสอบ ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 
รายวิชา  (รหัสวิชา) รายวิชา  (รหัสวิชา) รายวิชา  (รหัสวิชา) 

2 ต.ค.62 
 

08.30 - 10.00 น. 
10.00 - 11.00 น. 
11.00 - 12.00 น. 

คณิตศาสตร1์(ค21101) 
สุขศึกษา(พ21101) 

- 

คณิตศาสตร3์(ค22101) 
สุขศึกษา(พ22101) 

- 

คณิตศาสตร์(ค23101) 
สุขศึกษา(พ23101) 
ดนตรี-นาฏศิลป์(ศ23103) 

12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

สังคมศึกษา(ส21101) 
ภาษาจีนเบื้องต้น(จ21201) 

สังคมศึกษา(ส22101) 
ภาษาจีนเบื้องต้น(จ22201) 

สังคมศึกษา(ส23101) 
ภาษาจีนเบื้องต้น(จ23201) 

3 ต.ค.62 
 

08.30 - 10.00 น. 
10.00 - 11.00 น. 

วิทยาศาสตร์1(ว21101) 
ประวัติศาสตร์(ส21103) 

วิทยาศาสตร์3(ว22101) 
ประวัติศาสตร์(ส22103) 

วิทยาศาสตร์(ว23101) 
ประวัติศาสตร์(ส23103) 

12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

ภาษาอังกฤษ(อ21101) 
ศิลปะ1(ศ21101) 

ภาษาอังกฤษ(อ22101) 
ศิลปะ3(ศ22101) 

ภาษาอังกฤษ(อ23101) 
ทัศนศิลป์(ศ23101) 

4 ต.ค.62 
 

08.30 - 09.30 น. 
09.30 - 10.30 น. 
 
10.30 - 11.30 น. 

ภาษาไทย1(ท21101)  
การออกแบบและเทคโนโลยี1 
(ว21103) 

- 

ภาษาไทย3(ท22101)  
การออกแบบและเทคโนโลยี1 
(ว22103) 
พลานามัย (พ22201) 

ภาษาไทย(ท23101)  
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 
(อ23201) 
พลานามัย (พ30213) 

12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง 

13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

การงานอาชีพ(ง21101) 
หน้าท่ีพลเมือง(ส20231) 

การงานอาชีพ(ง22101) 
หน้าท่ีพลเมือง(ส20233) 

การงานอาชีพ(ง23101) 
หน้าท่ีพลเมือง(ส20235) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2562 

วันที่สอบ เวลาสอบ ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 
รายวิชา  (รหัสวิชา) รายวิชา  (รหัสวิชา) รายวิชา  (รหัสวิชา) 

2 ต.ค.62 
 
 

08.30 - 10.00 น. 
10.00 - 11.00 น. 
11.00 -12.00 น. 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน1(ค31101) 
ภาษาไทย(ท31101) 
เคมี1(ว31221) 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3(ค32101) 
ภาษาไทย(ท32101) 
เคมี3(ว32223) 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน(ค33101) 
ภาษาไทย(ท33101) 
เคมี4(ว33225) 

12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 16.00 น. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1(ว1104) 
สังคมศึกษา(ส31101) 
ภาษาจีนเบื้องต้น(จ31201)    

วิทยาศาสตร์กายภาพ1(ว32101) 
สังคมศึกษา(ส32101) 
ภาษาจีนเบื้องต้น(จ32201) 

สังคมศึกษา(ส33101) 
ภาษาจีนเบื้องต้น(จ33201) 

- 

3 ต.ค.62 
 

08.30 - 09.30 น. 
09.30 - 10.30 น. 
10.30 - 11.30 น. 

ฟิสิกส์1(ว31201) 
ประวัติศาสตร์(ส31203) 
ศิลปะ1(ศ31101) 

ฟิสิกส์3(ว32203) 
ประวัติศาสตร์(ส32103) 
ศิลปะ3(ศ32101) 

ฟิสิกส์4(ว33204) 
ภาษาซี(ง30221) 
ทัศนศิลป์(ศ33101) 

12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 - 14.30 น. 
14.30 - 15.30 น. 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม(ค31201) 
ภาษาอังกฤษ1(อ31101) 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม(ค32201) 
ภาษาอังกฤษ3(อ32101) 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม(ค33201)              
ภาษาอังกฤษ (อ33101) 

 

4 ต.ค.62 
 

08.30 - 09.30 น. 
09.30 - 10.30 น. 
10.30 - 11.30 น. 

ชีววิทยา1(ว31241) 
สุขศึกษา(พ31101) 
การออกแบบและเทคโนโลยี1 
(ว31105)   

ชีววิทยา3(ว32243) 
สุขศึกษา(พ32101) 
การออกแบบและเทคโนโลยี2 
(ว32103) 

ชีววิทยา4(ว33244) 
สุขศึกษา(พ33101) 

- 

12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง   

13.00 - 14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 
 
15.00 - 16.00 น. 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน(อ31201) 
การงานอาชีพ(ง31101) 
 
หน้าท่ีพลเมือง(ส30231) 

ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน(32201) 
การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML 
(ง30217) 
หน้าท่ีพลเมือง(ส30233) 
 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน(อ33201)  
การงานอาชีพ(ง33101) 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 


