ตารางสอบปลายภาค 2/2563 วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 (ม.ปลาย)
เวลาสอบ
08.30 - 09.30
09.40 - 10.40
10.50 - 11.50

ระยะเวลา
60 นาที
60 นาที
60 นาที

ม.4
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ศ31102 ศิลปะ 2
ส31103 สังคมศึกษา 2

ม.5
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ศ32102 ศิลปะ 4
ส32103 สังคมศึกษา 4

ม.6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ส33102 สังคมศึกษา 6

ท32102 ภาษาไทย 4
พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา 4

ท33102 ภาษาไทย 6
พ33102 สุขศึกษาพลศึกษา 6

พักกลางวัน
13.00 - 14.00
14.10 - 14.50
15.00 - 15.45
15.00 - 16.00

60 นาที
40 นาที
45 นาที
60 นาที

ท31102 ภาษาไทย 2
พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา 2
ส31106 พระพุทธศาสนา 2

ส32106 พระพุทธศาสนา 4

ตารางสอบปลายภาค 2/2563 วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 (ม.ปลาย)
เวลาสอบ
08.30 - 09.20
08.30 - 09.30
09.40 - 10.30
09.40 - 10.40
10.50 - 11.50

ระยะเวลา
50 นาที
60 นาที
50 นาที
60 นาที
60 นาที

13.00 - 14.00

60 นาที

14.10 - 14.50
15.00 - 16.00

40 นาที
60 นาที

ม.4
ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี

ม.5

ม.6
ว33285 เทคโนโลยีสมัยใหม่

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
ว33102 วิทยาการคานวณ 2

ส31104 ประวัตศิ าสตร์ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

ส32104 ประวัตศิ าสตร์ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

พักกลางวัน
ว31202 ฟิสิกส์ 2
(4/1) ว32204 ฟิสิกส์ 4
ส31202 เศรษฐศาสตร์
(4/2-4/3) ศ32206 ทักษะดนตรีไทย
ง31102 การงานอาชีพ 2
ง32102 การงานอาชีพ 4
ว31267 วิทยาศาสตร์กบั สิ่งแวดล้อม (4/2-4/3)
ว32103 วิทยาการคานวณ 1

อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
(5/1) ว33206 ฟิสิกส์ 6
(5/2-5/3) ศ32207 นาฏยประดิษฐ์
ง33102 การงานอาชีพ 6

(6/1)
(6/2-6/3)

ตารางสอบปลายภาค 2/2563 วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 (ม.ปลาย)
เวลาสอบ

ระยะเวลา

08.30 - 09.30

60 นาที

09.40 - 10.40

60 นาที

10.50 - 11.50

60 นาที

13.00 - 13.40
13.00 - 14.00
14.10 - 15.10
14.10 - 14.50

40 นาที
60 นาที
60 นาที
40 นาที

ม.4
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ท31202 วรรณกรรมปัจจุบัน
อ31202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2
ว31242 ชีววิทยา 2
ศ31208 ปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น

พ31202 วอลเลย์บอล
ว31222 เคมี 2

ม.5
(4/1) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
(5/1)
(4/2-4/3) ส32209 เอเชียตะวันออกโลกปัจจุบัน (5/2-5/3)
อ32202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2
(4/1) ว32244 ชีววิทยา 4
(5/1)
(4/2-4/3)

ม.6
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
(6/1)
ท33202 การอ่านเชิงวิเคราะห์ (6/2-6/3)
อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 4
ว33246 ชีววิทยา 6
(6/1)
ท๓๒๒๐๒ การพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเรือ่ ง (5/2-5/3) ญ33202 ภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียน
(6/2)
ส33206 ศาสนาเปรียบเทียบ
(6/3)

พักกลางวัน
(4/2-4/3) ง32222 งานประดิษฐ์
(5/2-5/3) ง33269 อุตสาหกรรมประยุกต์
(4/1) ว32224 เคมี 4
(5/1) ว33226 เคมี 6
ว32283 การสื่อสารและการนาเสนอข้อมูล

ง31268 งานอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น

(6/2-6/3)
(6/1)

(4/2-4/3)

ตารางสอบปลายภาค 2/2563 วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม 2564 (ม.ปลาย)
เวลาสอบ
08.30 - 09.10

ระยะเวลา
40 นาที

08.30 - 09.30

60 นาที

ม.4
พ31210 แฮนด์บอล
ว31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1

ม.5
(4/3) พ32204 บาสเกตบอล

ม.6
(5/3) พ33208 ตระกร้อ

(6/3)

(4/1)

ว32264 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ4

(5/1)

ว33266 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 6 (6/1)

อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 (4/2)

อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

(5/2)

อ33204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2

(6/2)

