
 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 
วนั เดือน ปี เวลา นาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 

7 มีนาคม2565 

08.30-10.00 น 90 คณิตศาสตร์ 2 ค21102 ครูมานิต 
10.00-11.00 น 60 ประวติัศาสตร์ 2 ส21104 ครูพรมณี 
11.00-11.40 น. 40 วิทยาการค านวณ ว21182 ครูปุญญาพฒัน์ 
11.40-13.00 น. 80 พกักลางวนั   
13.00-13.50 น. 50 ศิลปะ  2 (ดนตรี) ศ21102 ครูชมยัพร 
13.50-14.30 น 40 ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ ว20202 ครูปุญญาพฒัน์ 

 
 
8 มีนาคม2565 

08.30-09.30  น. 60 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค21202 ครูสุปราณี 
09.30-09.45 น 15 รอสอบพร้อม 1/2 วา่ง  
09.45-10.45 น 60 สังคมศึกษา 2 ส21102 ครูจิราภรณ์ 
10.45-11.45 น 60 ภาษาไทย 2 ท21102 ครูฤทยัรัตน์ 
11.45-13.00 น. 75 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น. 30 การงานอาชีพ 2 ง21102 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 
13.30-14.10 น. 30 พลศึกษา 4 พ21104 ครูอญัชลี 

 
9 มีนาคม2565 

 

08.30-09.30 น 60 ภาษาองักฤษ 2 อ 21102 ครูจิรพร 
09.30-10.30 น. 60 วิทยาศาสตร์ 2 ว21102 ครูบุษบา 
10.30-11.00 น.. 30 การน าเสนอ ง21243 ครูผานิตย ์

     
10 มีนาคม 65 08.30-09.00 น. 30 สุขศึกษา 2 พ21102 ครูณฐัวฒัน์ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 

      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
 

หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

 สอบห้อง  ครูพรมณี  พนัธ์สวสัด์ิ 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/2 
วนั เดือน ปี เวลา นาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
7 มีนาค2565 

08.30-10.00 น 90 คณิตศาสตร์ 2 ค21101 ครูมานิต 
10.00-11.00 น 60 ประวติัศาสตร์ 2 ส21104 ครูพรมณี 
11.00-11.40 น. 40 วิทยาการค านวณ ว21182 ครูปุญญาพฒัน์ 
11.50-13.00 น. 70 พกักลางวนั   
13.00-13.50 น. 50 ศิลปะ 2 (ดนตรี)  ศ21102 ครูชมยัพร 

 
 

8 มีนาค2565 

08.30-09.00 น 30 อ.เพื่อความเขา้ใจ อ 21202 ครูดวงใจ 
09.00-09.50น 50 พฒันาทกัษะการอ่าน 2 ท21202 ครูพิมพพ์ร 
09.50-10.50 น 60 สังคมศึกษา 2 ส21102 ครูจิราภรณ์ 
10.50-11.50 น 60 ภาษาไทย 2 ท21102 ครูฤทยัรัตน์ 
11.50-13.00.น. 70 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น. 30 การงานอาชีพ 2 ง21102 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 
13.30-14.10 น. 40 พลศึกษา 4 พ21104 ครูอญัชลี 

 
9 มีนาค2565 

08.30-09.30 น 60 ภาษาองักฤษ 2 อ 21102 ครูจิรพร 
09.30-10.30 น. 60 วิทยาศาสตร์ 2 ว21102 ครูบุษบา 
10.30-11.00 น.. 30 การน าเสนอ ง21243 ครูผานิตย ์

     
10 มีนาคม65 08.30-9.00 น. 30 สุขศึกษา 2 พ21102 ครูณฐัวฒัน์ 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 

      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
 

หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

 สอบห้อง  ครูสุปราณี   ศรีกู่กา 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/1 
วนั เดือน ปี เวลา นาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 
7 มีนาคม 2565 

08.30-09.30  น 60 คณิตศาสตร์ 4 ค22102 ครูสุภลกัษณ์ 
09.30-10.30น 60 ภาษาไทย 4 ท22102 ครูณฐัวฒัน์ 
10.30-11.30 น. 60 ภาษาองักฤษ 4 อ22102 ครูดวงใจ 
11.30-13.00 น. 90 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น 30 หนา้ท่ีพลเมือง 4 ส20234 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 
13.30-14.00น. 30 สุขศึกษา 4 พ22102 ครูฤทยัรัตน์ 

 
 
 

8 มีนาคม 2565 
 
 
 

 

     
08.30-09.330 น. 60 วิทยาศาสตร์ 4 ว22102 ครูปุญญาพฒัน์ 
09.30-10.10 น. 40 สังคมศึกษา 4 ส22102 ครูลลดา 
11.10-11.00  น. 50 ศิลปะ 4(ทศันศิลป์)  ศ22102 ครูชมยัพร 
11.00-12.00 น 60 วิทยาการค านวณ ว 22184 ครูบุษบา 
12.00-13.00 น. 60 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น. 30 การน าเสนอส่ือผสม ง 22242 ครูผานิตย ์
13.30-14.30 น 60 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม ว20204 ครูบุษบา 

 
9 มีนาคม 2565 

08.30-10.00 น 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค21202 ครูเฉลิม 
10.00-10.50 น 50 ประวติัศาสตร์ 4 ส 22104 ครูลลดา 
10.50-11.30 น. 40 การงานอาชีพ 4 ง22102 ครูพิมพพ์ร 

10 มีนาคม 65 08.30-09.00 น. 30 พลศึกษา 4 พ22104 ครูอญัชลี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 
      (ลงช่ือ)  
       

                                       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 
                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์

หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

ห้องสอบ   หอ้งครูฤทยัรัตน์   ค  านนท ์



 
 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/2 
วนั เดือน ปี เวลา นาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 
 
 7 มีนาค2565 

08.30-09.30  น 60 คณิตศาสตร์ 4 ค22102 ครูสุภลกัษณ์ 
09.30-10.30น 60 ภาษาไทย 4 ท22102 ครูณฐัวฒัน์ 
10.30-11.30 น. 60 ภาษาองักฤษ 4 อ22102 ครูดวงใจ 
11.30-13.00 น. 90 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น 30 หนา้ท่ีพลเมือง 4 ส20234 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 
13.30-14.00น. 30 สุขศึกษา 4 พ22102 ครูฤทยัรัตน์ 

 
 

8 มีนาคม 2565 

     
08.30-09.330 น. 60 วิทยาศาสตร์ 4 ว22102 ครูปุญญาพฒัน์ 
09.30-10.10 น. 40 สังคมศึกษา 4 ส22102 ครูลลดา 
10.10-11.00 น. 50 ศิลปะ 4 (ทศันศิลป์) ศ 22102 ครูชมยัพร 
11.00-12.00 น 60 วิทยาการค านวณ ว 22184 ครูบุษบา 
12.00-13.00 น. 60 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น. 30 การน าเสนอส่ือผสม ง 22242 ครูผานิตย ์

 
 
9 มีนาคม 2565 

08.30-09.20 น. 50 อ.เพื่อความเขา้ใจ อ22202 ครูอภิสรา 
09.20-09.50 น. 30 พฒันาการเขียน 2 ท22202 ครูฤทยัรัตน์ 
09.50-10.00 น. 10 วา่งรอสอบพร้อม 2/1 - - 
10.00-10.50 น 50 ประวติัศาสตร์ 4 ส 22104 ครูลลดา 
10.40-11.40 น 40 การงานอาชีพ 4 ง22102 ครูพิมพพ์ร 

10 มีนาคม2565 08.00-09.30 น. 30 พลศึกษา 4 พ22104 ครูอญัชลี 
 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 

      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
 

หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

ห้องสอบ  หอ้งครูลลดา  อินทร์สด 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
วนั เดือน ปี เวลา นาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 
7 มีนาคม2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์ 6 ค23102 ครูเฉลิม 
10.00-11.00น 60 วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 ครูทองค า 
11.00-11.40น 40 พระพุทธศาสนา ส23106 ครูลลดา 
11.40-13.00 น 80 พกักลางวนั   
13.00-13.50 น. 50 สุขศึกษา 6 พ23102 ครูชมยัพร 
13.50-14.30 น. 40 โครงงานวิทยาศาสตร์ ว 23202 ครูปุญญาพฒัน์ 

 
 

8 มีนาคม 2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค23202 ครูเฉลิม 
10.00-11.00 น. 60 สังคมศึกษา 6 ส23102 ครูพรมณี 
11.00-11.40 น 40 การงานอาชีพ 6 ง23102 ครูปุญญาฟัฒน์ 
11.40-13.00 น 80 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น 30 พลศึกษา 6 พ23104 ครูอญัชลี 

13.30-14.20  น. 50 หนา้ท่ีพลเมือง 6 ส 20236 ครูจิราภรณ์ 
     

 
 

9 มีนาคม2565 

08.30-09.30  น. 60 ประวติัศาสตร์ 6 ส23104 ครูพรมณี 
09.30-10.30 น. 60 ภาษาองักฤษ 6 อ 23103 ครูอภิสรา 
10.30-11210  น. 50 ภาษาไทย 6 ท23102 ครูพิมพพ์ร 
11.20-11.50 น 30 คอมพิวเตอร์ 4 ง23244 ครูผานิตย ์

10 มีนาคม 65 08.30-09.00 น. 30 วิทยาการค านวณ ว 23185 ครูสุภลกัษณ์ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 
      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
 

หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

ห้องสอบ    หอ้งครูเฉลิม  พนัธ์สวสัด์ิ 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
วนั เดือน ปี เวลา จ านวนนาที วิชา  ผูส้อน 

 
 

7 มีนาคม 2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์ 6 ค23102 ครูเฉลิม 
10.00-11.00น 60 วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 ครูทองค า 
11.00-11.40น 40 พระพุทธศาสนา ส23106 ครูลลดา 
11.40-13.00 น 80 พกักลางวนั   
13.00-13.50 น. 50 สุขศึกษา 6 พ23102 ครูชมยัพร 

     
 
 
 
 

8 มีนาคม 2565 

08.30-09.00  น 30 ชีวิตกบัภาษา ท23202 ครูณฐัวฒัน์ 
09.00-09.50 น 50 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 อ23202 ครูอภิสรา 
09.50-10.00 น 10 วา่ง รอสอบพร้อม 3/1 - - 
10.00-11.00 น 60 สังคมศึกษา 6 ส23102 ครูพรมณี 
11.00-11.40 น 40 การงานอาชีพ 6 ง23102 ครูปุญญาฟัฒน์ 
11.40-13.00 น 80 พกักลางวนั   
13.00-13.30 น 30 พลศึกษา 6 พ23104 ครูอญัชลี 
13.30-14.20  น. 50 หนา้ท่ีพลเมือง 6 ส 20236 ครูจิราภรณ์  

 
 

9 มีนาคม 2565 

     
08.30-09.30  น. 60 ประวติัศาสตร์ 6 ส23106 ครูพรมณี 
09.30-10.30 น. 60 ภาษาองักฤษ 6 อ 23103 ครูอภิสรา 
10.30-11.20  น. 50 ภาษาไทย 6 ท23102 ครูพิมพพ์ร 
11210-11.50 น 30 คอมพิวเตอร์ 4 ง23244 ครูผานิตย ์

10มีนาคม 2565 08.30-09.00 น. 30 วิทยาการค านวณ ว 23185 ครูสุภลกัษณ์ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 

      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

ห้องสอบ    หอ้งครูมานิต  บวัใหญ่ 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
วนั เดือน ปี เวลา จ านวนนาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 
 

7 มีนาค2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์ 2 ค31102 ครูเฉลิม 
10.00-11.00 น 60 เคมี 2 ว31222 ครูสุภลกัษณ์ 
11.00-11.50 น 50 ภาษาองักฤษ 2 อ31102 ครูอภิสรา 
11.50-13.00 น. 70 พกักลางวัน   
13.00-13.50 น 50 ศิลปะ 2 (ดนตรี) ศ31102 ครูชมยัพร 
13.50-14.20 น 30  การเขียนโปรแกรม ง31242 ครูผานิตย ์
14.20-14.50 น. 30 การงานอาชีพ ง31102 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 

 
 
 

8 มีนาคม2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202 ครูมานิต 
10.00-11.00 น 60 ภาษาไทย 2 ท31102 ครูณฐัวฒัน์ 
11.00-12.00 น 60 ฟิสิกส์ 2 ว 31202 ครูทองค า 
12.00-13.00 น 60 พกักลางวัน   
13.00-13.30 น 30 การงานอาชีพ 2 ง 31102 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 
13.40-14.10 น 40 การออกแบบฯ ว31182 ครูสุปราณี 
14.10-14.40 น. 30 พลศึกษา 2 พ31202 ครูอญัชลี 

 
9 มีนาคม2565 

08.30-09.30 น. 60 ชีววิทยา 2 ว31242 ครูสุปราณี 
09.30-10.30  น. 60  สังคมศึกษา 2 ส31102 ครูพรมณี 
10.30-11.20  น. 50 ภาษาองักฤษอ่านเขียน 2 อ31204 ครูอภิสรา 
11.20-11.50  น 30 สุขศึกษา 2 พ31102 ครูฤทยัรัตน์ 

10 มีนาคม2565 08.30-10.00 น. 30 หนา้ท่ีพลเมือง 2 ส 30231 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 
      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

ห้องสอบ     ครูพิมพพ์ร  พิรักษา 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
วนั เดือน ปี เวลา เวลา(นาที) วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 

7 มีนาคม 2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32202 ครูมานิต 
10.00-11.00 น 60 ฟิสิกส์ 4 ว32202 ครูทองค า 
11.00-11.50 น 50 ภาษาไทย 4 ท32102 ครูพิมพพ์ร 
11.50-13.00 น 70 พกักลางวนั   
13.00-13.50น 50 หนา้ท่ีพลเมือง 4 ส30234 ครูพิมพพ์ร 
13.50-14.40 น 50 การงานอาชีพ 4 ง 32102 ครูชมยัพร 
14.40-15.10น. 30 สุขศึกษา 4 พ32102 ครูณฐัวฒัน์ 

 
 

8 มีนาคม 2565 

     
08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 ครูเฉลิม 
10.00-11.00 น 60 ชีววิทยา 4 ว32242 ครูสุปราณี 
11.00-12.00  น. 60 สังคมศึกษา 4 ส 32102 ครูจิราภรณ์ 
12.00-13.00 น 60 พกักลางวนั   
13.00-14.00 น 60 วิทยาการค านวณ ว32184 ครูบุษบา 
14.00-15.00 น. 60 ภาษาองักฤษฟัง พูด อ32204 ครูจิรพร 

 
 

9 มีนาคม 2565 

08.30-09.30 น 60 เคมี 4 ว32222 ครูสุภลกัษณ์ 
09.30-10.30 น 60 ภาษาองักฤษ 4 อ32102 ครูอภิสรา 
10.30-11.30 น. 60 โลกและดาราศาสตร์ ว32102 ครูบุษบา 
11.30-12.00 น. 30 พลศึกษา 4 พ32202 ครูอญัชลี 

10 มีนาคม 2565 08.30-09.00 น. 30 การสร้างเวบ็เพจ ง32244 ครูผานิตย ์
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 
      (ลงช่ือ)  
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
หมายเหตุ    วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

ห้องสอบ   สอบหอ้งครูสุภลกัษณ์  สุวรรณพนัธ์ 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เร่ือง ก าหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
วนั เดือน ปี เวลา นาที วิชา รหสัวิชา ผูส้อน 

 
 
 

7 มีนาคม 2565 

08.30-09.30  น 60 เคมี 6 ว 33222 ครูสุภลกัษณ์ 
09.30-10.30น 60 ภาษาไทย 6 ท33102 ครูฤทยัรัตน์ 
10.30-11.30น 60 สังคมศึกษา 6 ส 33102 ครูจิราภรณ์ 
11.30-12.00  น. 30 การน าเสนอส่ือผสม ง33242 ครูนวิยา 
12.00-13.00 น 60 พกักลางวนั   
13.00-14.00 น 60 ประวติัศาสตร์ 1 ส33104 ครูพรมณี 
14.00-14.30น 30 ภาษาองักฤษ อ่าน-เขียน อ33204 ครูดวงใจ 

 
 
 

8 มีนาคม 2565 

08.30-10.00  น 90 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 ครูมานิต 
10.00-11.00 น 60 ชีววิทยา 6 ว33102 ครูสุปราณี 
11.00-12.00 น 60 ภาษาองักฤษ 6 อ33102 ครูดวงใจ 
12.00-13.00 น 60 พกักลางวนั   
13.00-13.50 น 50 สุขศึกษา 6 พ33102 ครูชมยัพร 
13.50-14.30 น. 30 พลศึกษา 6 พ33202 ครูอญัชลี 
14.30-15.00 น. 30 ศิลปะ 4(นาฎศิลป์) ศ 32102 ครูณฎัฐ์ฑกฤษณ์ 

 
9 มีนาคม 2565 

08.30-09.30 น 60 ฟิสิกส์ 6 ว 33202 ครูทองค า 
09.30-11.00 น 90 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33102 ครูมานิต 
11.00-12.00  น 60 พระพุทธศาสนา 6 ส33202 ครูพรมณี 

10 มีนาคม 2565 08.30-09.00 น. 30 การงานอาชีพ ง 33102 ครูสุปราณี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 
      (ลงช่ือ) 
       (นายเมฆสุวรรณ  วงัวงศ)์ 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดมวิทย ์
 

หมายเหตุ     วิชาท่ีไม่ไดก้ าหนดในตารางสอบ ครูประจ าวิชาด าเนินการสอบใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

สอบห้อง ครูอภิสรา เคนคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


