
 
       ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

   วันอังคาร  ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 

ชั้น 

เวลา 

ม.1 ม.2 ม.3 

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

09.00 – 10.30 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

10.30 - 11.10 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน สังคมศึกษาพ้ืนฐาน สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 

11.10 - 11.40 สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 13.50 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

13.50 - 14.30 การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี 

14.30 – 15.00 การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ 

15.00 – 15.30 วิทยาศาสตร์ 
(เพ่ิมเติม) 

 วิทยาศาสตร์ 
(เพ่ิมเติม) 

การอ่านโน๊ตเบื้องต้น (วิชาเลือก) 
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 

 (วิชาเลือก) 

 ความรู้เบื้องต้นทางดนตรี 
(วิชาเลือก) 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร2(วิชาเลือก) 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
   วันพุธ  ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 

ชั้น 

เวลา 

ม.1 ม.2 ม.3 

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

09.00 – 10.30 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

10.30 - 11.30 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

11.30 - 12.00 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 13.50 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

13.50 - 14.50 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 

หุ่นยนต์เบื้องต้น  
คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 

การเขียนและการอ่านเชิงสร้างสรรค์ 
(วิชาเลือก) 

 

คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 

ช่างไฟฟ้า 

(วิชาเลือก) 

14.50 – 15.30  ภาษาอังกฤษ 
ฟัง-พูด 

   



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
   วันพฤหัสบดี  ท่ี  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 

เวลา 

ม.1 ม.2 ม.3 

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

09.00 – 09.30 หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 

09.30 - 10.10  ภาษาจีน 2    



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   วันอังคาร  ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 
 

ชั้น 

เวลา 

ม.4 ม.5 ม.6 

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 

09.00 – 09.50 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

09.50 – 10.40 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

10.40 – 11.40 ชีววิทยา  วรรณกรรม
ท้องถิ่น 

ชีววิทยา 

 การค้าปะชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ชีววิทยา ช่างเชื่อม 
 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 13.30 หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 

13.30 - 14.10 ภาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ภาษาจีน 2 เปตอง 1  
ปฏิบัติรวมวง

ดนตรี 

การศึกษา
ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

 การขับร้อง
เพลงไทยสากล 

การพูด
ภาษาไทยใน
งานอาชีพ 

14.10 – 15.30 
คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การแสดง 
 

คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 

  
คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 
 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   วันพุธ  ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 
 
 

ชั้น 

เวลา 

ม.4 ม.5 ม.6 

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 

09.00 – 10.00 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

10.00 - 10.40 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน สังคมศึกษาพ้ืนฐาน สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 

10.40 - 11.10 สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา 

11.10 - 12.10 เคมี 2 โลก ดาราศาสตร์ เคมี 4  
ดวงดาวและโลก

ของเรา 
เคมี 6 

การพินิจ
วรรณคดี 

โครงการทวิ
ศึกษา 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 13.30 การงานอาชีพ การงานอาชีพ การงานอาชีพ 

13.50 - 14.50 ออกแบบและเทคโนโลยี ออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ 

14.50 – 15.20 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   วันพฤหัสบดี  ท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 

เวลา 

ม.4 ม.5 ม.6 

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 

09.00 – 09.30 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม 

 วิทยาศาสตร์
กับภูมิคุ้มกัน 

09.30 - 10.30 
ฟิสิกส์ 2 ภาษาจีนเพ่ือการ

สื่อสาร 2 
วู้ดบอล 1 ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม 

 ฟิสิกส์ 6  

10.30 - 11.10 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม    



 


