
เวลาสอบ ระยะเวลา ม.4 ม.5 ม.6

08.30 - 09.30 60 นาที ค31101 คณิตศาสตร์ 1           (4/1-4/3) ค32101 คณิตศาสตร์ 3            (5/1-5/3) ค33101 คณิตศาสตร์ 5          (6/1-6/3)

09.40 - 10.40 60 นาที ศ31101 ศิลปะ 1                  (4/1-4/3) ศ32101 ศิลปะ 3                   (5/1-5/3) ศ33101 ศิลปะ 5                (6/1-6/3)

10.50 - 11.50 60 นาที ส31101 สังคมศึกษา 1            (4/1-4/3) ส32101 สังคมศึกษา 3             (5/1-5/3) ส33101 สังคมศึกษา 5          (6/1-6/3)

13.00 - 14.00 60 นาที ท31101 ภาษาไทย 1              (4/1-4/3) ท32101 ภาษาไทย 3              (5/1-5/3) ท33101  ภาษาไทย 5           (6/1-6/3)

14.10 - 14.50 40 นาที พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (4/1-4/3) พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (5/1-5/3) พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (6/1-6/3)

15.00 - 16.00 60 นาที ส31105 พระพุทธศาสนา 1        (4/1-4/3) ส32105 พระพุทธศาสนา 3        (5/1-5/3)

เวลาสอบ ระยะเวลา ม.4 ม.5 ม.6

08.30 - 09.30 60 นาที ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      (4/1-4/3) ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี  (5/1-5/3) ว33101 วิทยาศาสตร์ โลก และ อวกาศ  (6/1-6/3)

09.40 - 10.40 60 นาที ส31102 ประวัติศาสตร์ 1          (4/1-4/3) ส32102 ประวัติศาสตร์ 3          (5/1-5/3) ง33263 โครงงานอุตสาหกรรม   (6/2,6/3)

10.50 - 11.50 60 นาที อ31101 ภาษาอังกฤษ 1           (4/1-4/3) อ32101 ภาษาอังกฤษ 3           (5/1-5/3) อ33101 ภาษาอังกฤษ 5         (6/1-6/3)

ว31201 ฟิสิกส์ 1                       (4/1) ว32203 ฟิสิกส์ 3                        (5/1) ว33205 ฟิสิกส์ 5                      (6/1)

ศ31204 ทกัษะดนตรีสากลเบื้องต้น     (4/2-4/3) ศ32204 การเขียนภาพสีน้้า          (5/2-5/3) ส33205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้    (6/2-6/3)

14.10 - 14.50 40 นาที ง31101 การงานอาชีพ 1               (4/1-4/3) ง32101 การงานอาชีพ 3             (5/1-5/3) ง33101 การงานอาชีพ 5        (6/1-6/3)

ท31203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  (4/2-4/3) ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3      (5/1) ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5    (6/1)

ท32201 ประวัติวรรณคดี          (5/2-5/3) ญ33201 ภาษาญีปุ่น่ฟัง-พูด           (6/2)

ส33208 ภูมิศาสตร์ท่องเทีย่ว          (6/3)

60 นาที

ตารางสอบปลายภาค  1/2563  วันอังคาร ที่ 10 พฤศจกิายน 2563  (ม.ปลาย)

                                                                                       พักกลางวัน

ตารางสอบปลายภาค  1/2563  วันพุธ ที่ 11 พฤศจกิายน 2563 (ม.ปลาย)

                                                                                       พักกลางวัน

13.00 - 14.00 60 นาที

15.00 - 16.00



เวลาสอบ ระยะเวลา ม.4 ม.5 ม.6

08.30 - 09.10 40 นาที ง32265 งานช่างผลิตภัณฑ์         (5/2-5/3)

ค31201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1        (4/1)    ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3         (5/1)   ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5      (6/1) 

ส31201 การเมืองการปกครองไทย       (4/2-4/3) ท33201ลักษณะบางประการของภาษาไทย(6/2-6/3)

09.40 - 10.40 60 นาที ว31281 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น     (4/1-4/3) ว32282 เทคโนโลยีและส่ือดิจิทัล  (5/1-5/3) ว33284 ส่ือกราฟฟิก             (6/1-6/3)

10.50 - 11.50 60 นาที อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1   (4/1-4/3) อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1(5/1-5/3) อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3     (6/1-6/3)

13.00 - 13.40 40 นาที พ31201 เทเบิลเทนนิส            (4/2-4/3) พ32203 ฟุตบอล                   (5/2-5/3) ง33270งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย    (6/2-6/3)

13.00 - 14.00 60 นาที ว31221 เคมี 1                         (4/1) ว32223 เคมี 3                           (5/1) ว33225 เคมี 5                         (6/1)

14.10 - 14.50 40 นาที พ31209 กรีฑา                          (4/3) พ32211 เปตอง                          (5/3) พ33205 แบดมินตัน                   (6/3)

ว31241 ชีววิทยา 1                     (4/1) ว32243 ชีววิทยา 3                     (5/1) ว33245 ชีววิทยา 5                   (6/1) 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว1     (4/2) อ32203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน        (5/2) อ33201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1        (6/2)
14.10 - 15.10 60 นาที

                                                                                       พักกลางวัน

ตารางสอบปลายภาค  1/2563  วันพฤหัส ที่ 12 พฤศจกิายน 2563 (ม.ปลาย)

08.30 - 09.30 60 นาที


