
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

ท่ี 31 มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564 2 เมษายน 2564 
 09.00-10.30น. 09.00-10.00น. 09.00-10.00น. 
1 ค31102 คณิตศาสตร 2  

(4/1-4/5) 
ค31202  

เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 (4/6) 

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 
(4/1-4/6) 

 

ว31103 วิทยาการคํานวณ 
(4/1-4/6) 

 

 10.30-11.30น. 10.00-11.00น. 10.00-11.00น. 
2 ส31103 สังคมศึกษา 2 

(4/1-4/6)  
 

ส30261 อาเซียนศึกษา 
(4/1-4/6) 

ญ31202ญี่ปุน 2 (4/1) 
ว30261 โลกดาราศาสตร 

(4/5-4/6)  
 11.30-12.00น. 11.00-12.30น. 11.00-12.30น. 
3 ศ31102 ศิลปะ 2 

(4/1-4/6)  
ว30242 ชีววิทยา2 

(4/4-4/6) 
 

ค31202  
เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 

(4/4-4/5) 
 13.00-14.00น. 13.00-14.00น.  
4 ท31102 ภาษาไทย 2 

(4/1-4/6) 
ส31104 ประวัติศาสตร 

(4/1-4/6) 
 

 14.00-15.00น. 14.00-15.00น.  
5 ว30293 ส่ือประสมและมัลติมิเดีย 

(4/1-4/6)  
พ31102 สุขศึกษา 2 

(4/1-4/6)  
 

 15.00-16.30น. 15.00-16.30น.  
6 ท31202 การอานวรรณกรรม 

(4/1-4/3) 
ว30222 เคม ี2  

(4/4-4/6) 

ว30202 ฟสิกส 2 
(4/4-4/6)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

ท่ี 31 มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564 2 เมษายน 2564 
 09.00-10.00น. 09.00-10.00น.  
1 ว32103 

วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) 
(5/1-5/5)  

อ32102 
ภาษาอังกฤษ 3 

(5/1-5/5) 

พ32102 
สุขศึกษา 4 
(5/1-5/5) 

 10.00-11.00น. 10.00-11.00น. 10.00-10.30น. 
2 ท32102 ภาษาไทย 4 

(5/1-5/5)ครูวริยา 
ท32202 แตงคําประพันธ 

(5/1-5/2) 
ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4 

(5/3-5/5) 

ศ32102 ศิลปะ 4 
(5/1-5/5) 

 11.00-12.00น. 11.00-12.00น. 10.30-12.00 
3 อ32202  

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
(5/1-5/2) 

ว30244 ชีววิทยา 
(5/3-5/5) 

ว32104 วิทยาการคํานวณ 
(5/1-5/5) 

ว30204 ฟสิกส 4 
(5/3-5/5) 

12.00 – 13.00 พักเท่ียง 
 13.00-14.30น. 13.00-14.30น.  
4 ค32102 คณิตศาสตร 4 

(5/1-5/5) 
ส32104 ประวัติศาสตร 4 

(5/1-5/5) 
 

 14.30-15.30น. 14.30-15.30น.  
5 ส32103 สังคมศึกษา 4 

(5/1-5/5) 
ญ32202 ญี่ปุน 4 (5/1) 

ว30224 เคมี 4 (5/3-5/5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

ท่ี 31 มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564 2 เมษายน 2564 
 09.00-10.30น. 09.00-10.30น. 09.00-10.00น. 
1 ค33204 คณิตศาสตร 8 

(6/1)  
ค30204คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 

(6/2-6/4)  
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร6 

(6/5)  

อ33202 
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 

(6/1) 
 ว30103  

วิทยาศาสตรกายภาพ
(ฟสิกส) (6/2-6/5) 

อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 
(6/1-6/5) 

 10.30-11.30น. 10.30-11.00น. 10.00-10.30น. 
2 ท33102 ภาษาไทย 6 

(6/1-6/5)  
ศ33103 ศิลปะ 6 

(6/1-6/5)  
พ33102 สุขศึกษา 6 

(6/1-6/5)  
 11.30-12.00น. 11.00-12.00น. 10.30-12.00น. 
3 พ30206 พลศึกษา 6 

(6/1-6/5) 
ส30221 

การปกครองทองถ่ินไทย 
(6/1-6/4) 

ว30101 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

(6/2-6/5) 
12.00 – 13.00 พักเท่ียง 

 13.00-14.00น. 13.00-13.30น.  
4 ท32202 ประวัติวรรณกรรม 

(6/1)  
ว30102 

วิทยาศาสตรกายภาพ(เคมี) 
(6/2-6/5) 

ง33102 การงานอาชีพ 
(6/1-6/5) 

 

 14.00-15.00น. 13.30-15.00น.  
5 ส33102 สังคมศึกษา 6 

(6/1-6/5) 
ว30261 

โลกดาราศาสตรอวกาศ 
(6/2-6/4)  

 

 


