ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 112 (ห้องครูเจริญ ส่งระวิ)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา
รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค21102
09:30 – 10:00 น. ว21208
10:10 – 11:10 น. อ21102
11:10 – 12:10 น. พ21102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ว21102
14:00 – 14:30 น. ง21102

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.

ท21102
ศ21102
ค21202/
10:10 – 11:10 น.
ง20212
11:10 – 11.40 น. ส21104
11:40 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ส21103

รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน1
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม/
การผลิตผักพื้นเมือง
ประวัติศาสตร์
พักกลางวัน
สังคมศึกษา

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูชาติชาย ชนชีวัฒน์
2. ครูสุเรียนี บินมะ

1. ครูชาติชาย ชนชีวัฒน์
2. ครูสุเรียนี บินมะ

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 113 (ห้องครูภูชิช นครพัฒน์)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค22102
09:30 – 10:00 น. ว22210
10:10 – 11:10 น. อ22102
11:10 – 12:10 น. พ22102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ว22102
14:00 – 14:30 น. ง22102

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 11.40 น.

ท22102
ศ22102
ค22202/
ง20213
ส22104

รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน2
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม/
การขยายพันธุ์พืช
ประวัติศาสตร์

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูเจริญ ส่งระวิ
2. ครูกุหลาบ จันทร์ดา

1. ครูเจริญ ส่งระวิ
2. ครูกุหลาบ จันทร์ดา

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 114 (ห้องครูจันทร์สุนี ชูทาโสด)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค23102
09:30 – 10:00 น. ว23212
10:10 – 11:10 น. อ23102
11:10 – 12:10 น. พ23102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ว23102
14:00 – 14:30 น. ง23102

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 11.40 น.

ท23101
ศ23101
ค23202/
ง20215
ส23104

รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน3
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม/
การเลี้ยงปลาน้าจืด
ประวัติศาสตร์

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูธรรมรัช มัชฌิมวงศ์
2. ครูขวัญฤดี คงโตรม

1. ครูธรรมรัช มัชฌิมวงศ์
2. ครูขวัญฤดี คงโตรม

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์ - คณิต)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 126 (ห้องครูมาลีทัศน์ ปานศิลา)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค31102
09:30 – 10:00 น. ว31282
10:10 – 11:10 น. อ31102
11:10 – 12:10 น. พ31102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ว31222
14:00 – 14:30 น. ง31102

รายวิชา

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 12:10 น.
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.

ท31102
ศ31102
อ30202
ว31202
ส31103
ว31262

ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฟิสิกส์
พักกลางวัน
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ธรณีวิทยา2

1. ครูวิชิต หนูนิล
2. ครูมาลีทัศน์ ปานศิลา

25 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:30 น.

ค31202
ว31241

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชีววิทยา

1. ครูวิชิต หนูนิล
2. ครูมาลีทัศน์ ปานศิลา

คณิตศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
เคมี
การงานอาชีพ

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูวิชิต หนูนิล
2. ครูมาลีทัศน์ ปานศิลา

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาษา-สังคม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 126 (ห้องครูมาลีทัศน์ ปานศิลา)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค31102
09:30 – 10:00 น. ว31282
10:10 – 11:10 น. อ31102
11:10 – 12:10 น. พ31102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ท30202
14:00 – 14:30 น. ง31102

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 11:40 น.
11:40 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.

ท31102
ศ31102
อ30202
ง30212
ส31103
ว31208

รายวิชา
คณิตศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
การแต่งคาประพันธ์
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
พักกลางวัน
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
เปิดโลกฟิสิกส์

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูวิชิต หนูนิล
2. ครูมาลีทัศน์ ปานศิลา

1. ครูวิชิต หนูนิล
2. ครูมาลีทัศน์ ปานศิลา

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์ - คณิต)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 125 (ห้องครูวิภาพร ชั่งสัจจา)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค32102
09:30 – 10:00 น. ว32284
10:10 – 11:10 น. อ32102
11:10 – 12:10 น. พ32102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ว32224
14:00 – 14:30 น. ง32102

รายวิชา

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 12:10 น.
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.

ท32102
ศ32102
อ30204
ว32204
ส32103
ว32264

ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ฟิสิกส์
พักกลางวัน
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โลกและการเปลี่ยนแปลง2

1. ครูเสงี่ยม หนูอิ่ม
2. ครูภูชิช นครพัฒน์

25 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:30 น.
10:40 – 11:40 น.

ว32107
ว32244
ค32201

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

1. ครูเสงี่ยม หนูอิ่ม
2. ครูภูชิช นครพัฒน์

คณิตศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
เคมี
การงานอาชีพ

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูเสงี่ยม หนูอิ่ม
2. ครูภูชิช นครพัฒน์

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาษา-สังคม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 125 (ห้องครูวิภาพร ชั่งสัจจา)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค32102
09:30 – 10:00 น. ว32284
10:10 – 11:10 น. อ32102
11:10 – 12:10 น. พ32102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ท30204
14:00 – 14:30 น. ง32102

รายวิชา

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 11:40 น.
11:40 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 14:30 น.

ท32102
ศ32102
อ30204
ง30214
ส32103
ศ32202

ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
การผลิตพันธุ์ไม้
พักกลางวัน
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ทฤษฎีดนตรีสากล2

1. ครูเสงี่ยม หนูอิ่ม
2. ครูภูชิช นครพัฒน์

25 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.

ว32107

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)

1. ครูเสงี่ยม หนูอิ่ม
2. ครูภูชิช นครพัฒน์

คณิตศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
วรรณกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพ

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูเสงี่ยม หนูอิ่ม
2. ครูภูชิช นครพัฒน์

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์ - คณิต)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 124 (ห้องครูสุเรียนี บินมะ)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค33102
09:30 – 10:00 น. ว33286
10:10 – 11:10 น. อ33102
11:10 – 12:10 น. พ33102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ว33226
14:00 – 14:30 น. ง33102

รายวิชา

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 12:10 น.
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.

ท33102
ศ33102
อ30206
ว32204
ว33266

ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ฟิสิกส์
พักกลางวัน
เอกภพวิทยา2

1. ครูกัญญ์วรา ส่งระวิ
2. ครูจันทร์สุนี ชูทาโสด

25 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:30 น.

ค33201
ว32246

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชีววิทยา

1. ครูกัญญ์วรา ส่งระวิ
2. ครูจันทร์สุนี ชูทาโสด

คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
เคมี
การงานอาชีพ

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูกัญญ์วรา ส่งระวิ
2. ครูจันทร์สุนี ชูทาโสด

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาษา-สังคม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องสอบที่ 124 (ห้องครูสุเรียนี บินมะ)
วัน เดือน ปี
23 มี.ค. 64

เวลา

รหัสวิชา
08:30 – 09:30 น. ค33102
09:30 – 10:00 น. ว33286
10:10 – 11:10 น. อ33102
11:10 – 12:10 น. พ33102
12:10 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น. ท30206
14:00 – 14:30 น. ง33102

24 มี.ค. 64

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10:10 – 11:10 น.
11:10 – 11:40 น.
11:40 – 12:10 น.

ท33102
ศ33102
อ30206
ง30216
ศ33202

รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
พักกลางวัน
ประวัติวรรณคดี
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ดนตรี - นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
การปลูกผักสวนครัวเลี้ยงอาชีพ
สังคีตนิยม2

กรรมการกากับห้องสอบ
1. ครูกัญญ์วรา ส่งระวิ
2. ครูจันทร์สุนี ชูทาโสด

1. ครูกัญญ์วรา ส่งระวิ
2. ครูจันทร์สุนี ชูทาโสด

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
2. รายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ ให้ครูประจาวิชาดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 64
3. กาหนดส่ง ปพ.5 พร้อมกระดาษคาตอบที่ตรวจแล้ว และบันทึกในระบบ sgs
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

