ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั�น ม.1/1-4
กําหนดสอบ 5 - 7 เมษายน 2564
ม.1/1 - 4
ห้ องสอบ นายผูส้ อน
วัน-เดือน-ปี
เวลา
รายวิชา
รหัสวิชา
5 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ท21102 ภาษาไทย 2
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวอรุ ณ ศรี เงิน
09.40 -10.40 น. ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
ห้องเรี ยนประจํา นายบรรจบ นะฝั�น
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหาร
12.00 -13.00 น. ศ21102 ศิลปศึกษา 2
ห้องเรี ยนประจํา นายรุ่ งสุริยา อาปะมาเถ
13.10 -14.10 น. อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวสุ ภา กิจจามงคลสกุล
6 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ค21102 คณิ ตศาสตร์ 2
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวศศิมาภรณ์ ปันวงค์ยอง
09.40 -10.40 น. ส21102 สังคมศึกษา 2
ห้องเรี ยนประจํา นายบรรจบ นะฝั�น
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหาร
12.00 -13.00 น. ท21204 เสริ มทักษะภาษาไทย 2 ห้องเรี ยนประจํา นางสาวอรุ ณ ศรี เงิน
13.10 -14.10 น. พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ห้องเรี ยนประจํา นายจตุรนต์ เขื�อนแก้ว
14.20 - 15.20 น. ว21181 การออกแบบเทคโนโลยี 2 ห้องเรี ยนประจํา นายคงศักดิ� ตนประเสริ ฐ
ห้องเรี ยนประจํา นายณัฐชนน ธรรมขัน
7 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
09.40 -10.40 น. ส21202 หน้าที�พลเมือง 2
ห้องเรี ยนประจํา นายบรรจบ นะฝั�น
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหาร
12.00 -13.00 น. ค21201 เสริ มทักษะคณิตศาสตร์เพิ�มเติม 2 ห้องเรี ยนประจํา นางสาวศศิมาภรณ์/นางสาวพัชริ นทร์
13.10 -14.10 น. ว21182 วิทยาการคํานวณ
ห้องเรี ยนประจํา นายคงศักดิ� ตนประเสริ ฐ
หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี�สอบนอกตาราง รหัสวิชา รายวิชา

ศ21202
ศ21206
ศ20208
ว21227
ศ21201
ส20211

โยธวาทิต 2
ดนตรี พ�นื บ้าน 2
ช่างเขียนลายเส้น 2
คอมพิวเตอร์2
นาฏศิลป์ สร้างสรรค์ 2
รักษ์เชียงใหม่ 2

นายผูส้ อน
อาปะมาเถ
นายรุ่ งสุริยา
นายธนพล
ชัยวุฒิ
ศรี อุทธา
นายธนากร
ตนประเสริ ฐ
นายคงศักดิ�
นางสาวกรวิภา แก้วมงคล
นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุ กุล

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั�น ม.2/1-4
กําหนดสอบ 5 - 7 เมษายน 2564
ม.2/1 - 4
นางสาวผูส้ อน
ห้ องสอบ
วัน-เดือน-ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
5 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ท22102 ภาษาไทย 4
ห้องเรี ยนประจํา นางสาววาสนา เดชะกุศล
09.40 -10.40 น. ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหาร
12.00 -13.00 น. ศ22102 ศิลปศึกษา 4
ห้องเรี ยนประจํา นายรุ่ งสุริยา อาปะมาเถ
13.10 -14.10 น. ว20206 สนุกกับวิทยาศาสตร์
ห้อง ม.2/1
นางวราลักษณ์ วุฒินนั ชัย
13.10 -14.10 น. อ22204 ภาษาอังกฤษเพือ� การสื�อสาร 4 ห้อง ม.2/1
นางสาวสุ ภา กิจจามงคลสกุล
13.10 -14.10 น. ง20226 อาหารไทย 4
ห้อง ม.2/2
นางบัวนริ นทร์ วิชชุตานนท์
13.10 -14.10 น. ว22280 คอมพิวเตอร์ 4
ห้อง ม.2/2
นายคงศักดิ� ตนประเสริ ฐ
6 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ค22102 คณิ ตศาสตร์ 4
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวสุขสันต์ บุญเล็ก
09.40 -10.40 น. ส22102 สังคมศึกษา 4
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหาร
ห้องเรี ยนประจํา นางวิษา มณฑา
12.00 -13.00 น. ว22182 วิทยาการคํานวณ
13.10 -14.10 น. ส20212 รักษ์เชียงใหม่ 4
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา
14.10 -15.10 น. ค22202 คณิ ตศาสตร์เพิม� เติม 4
ห้อง ม.2/3
นางสาวสุขสันต์ บุญเล็ก
14.10 -15.10 น. ท21207 เสริ มทักษะภาษาไทย 4
ห้อง ม.2/4
นางชนัญธิดา ลําพูนพงศ์
ห้องเรี ยนประจํา นางวราลักษณ์ วุฒินนั ชัย
7 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
09.40 -10.40 น. ส22204 หน้าที�พลเมือง 4
ห้องเรี ยนประจํา นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา
11.00 - 12.00 น.
รับประทานอาหาร
12.00 -13.00 น. อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
ห้องเรี ยนประจํา นายวรากร ธรรมประกอบ
13.10 -14.10 น. พ22102 สุขศึกษา 4
ห้องเรี ยนประจํา นายอุทยั อาจอ
หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี�สอบนอกตาราง รหัสวิชา รายวิชา

ศ22202
ศ22206
พ22210
ว23182
ศ22204

โยธวาทิต 4
ดนตรี พ�นื บ้านฯ 4
เปตอง 4
การออกแบบเทคโนโลยี 2
นาฏศิลป์ สร้างสรรค์ 4
ช่างเขียนภาพลายเส้น
แบตมินตัน
ห้องสมุดเพือ� การเรี ยนรู ้

ครู ผสู ้ อน
อาปะมาเถ
นายรุ่ งสุริยา
ชัยวุฒิ
นายธนพล
นายเกียรติชยั
ปนคําปิ น
นางวิษา
มณฑา
นางสาวกรวิภา แก้วมงคล
นายธนากร
ศรี อุทธา
นายเกียรติชยั
ปนคําปิ น
นางสาววาสนา เดชะกุศล

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั�น ม.4
กําหนดสอบ 5 - 7 เมษายน 2564
เวลา
วัน-เดือน-ปี

ม.4/1-2
แผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
รายวิชา

ม.4/3
แผนภาษาฝรั�งเศส+กีฬา+ดนตรี
รายวิชา

ม.4/4
แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
รายวิชา

ม.4/5
แผนภาษาไทย-สั งคม
รายวิชา

5 เมษายน 2564

08.30 - 09.30 น.
09.40 -10.40 น.
10.50 -11.50 น.
13.00 -13.30 น.
13.40 -14.40 น.
14.50 -15.50 น.

ค31102
ศ 31102
อ31102
พ31102
ว31222

คณิ ตศาสตร์ 2
ศิลปะ 2
ภาษาอังกฤษ 2
สุขศึกษาพลศึกษา 2
เคมี 2 (1.5 ชม.)

ค31102
ศ 31102
อ31102
พ31102
พ31208

คณิ ตศาสตร์ 2
ค31102
ศิลปะ 2
ศ 31102
ภาษาอังกฤษ 2
อ31102
สุขศึกษาพลศึกษา 2
พ31102
กรี ฑา 2
จ31204
อาหารพื�นเมือง(เฉพาะกลุ่มเลือกเรี ยน)

คณิ ตศาสตร์ 2
ศิลปะ 2
ภาษาอังกฤษ 2
สุขศึกษาพลศึกษา 2
ภาษาจีนเพื�อการสื� อสาร 2

6 เมษายน 2564

08.30 - 09.30 น.
09.40 -10.40 น.
10.50 -11.50 น.
13.00 -14.30 น.
14.40 -16.10 น.

ว 31102
ว31272
ส31102
ว31202
ว31242

วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
คอมพิวเตอร์ พ�ืนฐาน 2
สังคมศึกษา 2
ฟิ สิ กส์ 2 (1.5 ชม.)
ชีววิทยา 2 (1.5 ชม.)

ว 31102
ว31272
ส31102
อ31202

วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
คอมพิวเตอร์ พ�ืนฐาน 2
สังคมศึกษา 2
ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร 2

ว 31102
ว31272
ส31102
อ31202

ว 31102
วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
ว31272
คอมพิวเตอร์ พ�ืนฐาน 2
สังคมศึกษา 2
ส31102
ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร 2 ส31206
ท31204

วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1
คอมพิวเตอร์ พ�ืนฐาน 2
สังคมศึกษา 2
เศรษฐศาสตร์ 2
การเขียนในชีวิตฯ 2

7 เมษายน 2564

08.30 - 09.30 น.
09.40 -10.40 น.
10.50 -11.50 น.
13.00 -14.00 น.
13.00 -15.00 น.
14.10 -15.10 น.

ท 31102 ภาษาไทย 2
ส30202 หน้าที�พลเมือง 2
ง31102 การงานอาชีพ 2

ท 31102 ภาษาไทย 2
ส30202 หน้าที�พลเมือง 2
ง31102 การงานอาชีพ 2
ฝ31202 ภาษาฝรั�งเศส 2
พ31202 ฟุตบอล 2 (30 นาที)
พ31204 วอลเลย์บอล 2 (30 นาที)

ท 31102
ส30202
ง31102
จ31202

ภาษาไทย 2
หน้าที�พลเมือง 2
การงานอาชีพ 2
ภาษาจีน 2

ภาษาไทย 2
หน้าที�พลเมือง 2
การงานอาชีพ 2
กฎหมาย 2

ศ31204
ง30242

ศ30202

ค 31202 คณิ ตศาสตร์ เพิ�มเติม 2

หมายเหตุ: วิชาต่อไปนี�สอบนอกตาราง ศ31208 ดนตรี ไทย 2
ง30233

เส้นทางกาแฟ

ดนตรี พืนบ้านล้านนา 2
การจัดสวน

อ31202 ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร สําหรับแผนวิทย์คณิ ต

ค31102
ศ 31102
อ31102
พ31102

ท 31102
ส30202
ง31102
ส31204

คณิ ตศาสตร์ 2
ศิลปะ 2
ภาษาอังกฤษ 2
สุขศึกษาพลศึกษา 2

ท31202 การอ่ านในชีวิตฯ 2
กีตาร์ 2
การประดิษฐ์ของเล่น
อาหารจานเดียว

การค้าขาย

ช่างแต่งหน้า

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที� 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับชั�น ม.5
กําหนดสอบ 5 - 7 เมษายน 2564
เวลา
วัน-เดือน-ปี

ม.5/1-2
แผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
รายวิชา

5 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ค32102
09.40 -10.40 น. ศ32102
10.50 -11.50 น. อ32102
13.00 -13.30 น. พ32102
13.40 -14.40 น.
13.40 -15.10 น. ว32204

6 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ง32274

ม.5/3
แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั�งเศส
รายวิชา

ม.5/4
แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
รายวิชา

ม.5/5
(แผนไทย-สังคม)
รายวิชา

(แผนดนตรี)
รายวิชา

ม.5/6

(แผนกีฬา)
รายวิชา

คณิ ตศาสตร์ 4

ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4

ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4

ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4

ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4

ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4

ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ศ32102 ศิลปะ 4

ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4

สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4

พ32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4 พ32102 สุ ขศึกษาพลศึกษา 4
พ32202 ฟุตบอล 4+วอลเลย์บอล 4

จ32204 ภาษาจีนเพือ� การสื� อสาร 4 ท32208 การแต่คาํ ประพันธ์
ฟิ สิ กส์ 4
การจัดการฐานข้อมูล

ง32274 การจัดการฐานข้อมูล

ง32274 การจัดการฐานข้อมูล

ง32274 การจัดการฐานข้อมูล ง32274 การจัดการฐานข้อมูล ง32274 การจัดการฐานข้อมูล

09.40 -10.40 น. ว32102 โลก ดาราศาสตร์ฯ

ว32102 โลก ดาราศาสตร์ ฯ

ว32102 โลก ดาราศาสตร์ ฯ

ว32102 โลก ดาราศาสตร์ ฯ

ว32102 โลก ดาราศาสตร์ ฯ ว32102 โลก ดาราศาสตร์ ฯ

10.50 -11.50 น. ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

ส32102 สังคมศึกษา 4

13.00 -14.30 น. ว32244 ชีววิทยา 4

อ32202 ภาษาอังกฤษเพื�ออาชีพ 2 (1 ชม.) อ32202

ภาษาอังกฤษเพื�ออาชีพ 2 (1 ชม.)

14.10 -15.10 น.

ส32102 สังคมศึกษา 4
พ32208 กรี ฑา 4 (1 ชม.)

ท32207 การเขียนเชิงฯ 2 (1 ชม.)
ส32206 เศรษฐศาสตร์ 4

14.40 -16.10 น. ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม 4

7 เมษายน 2564 08.30 - 09.30 น. ท32102

ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

ท32102 ภาษาไทย 4

09.40 -10.40 น. ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
ส30204 หน้าที�พลเมือง 4 ส30204 หน้าที�พลเมือง 4
10.50 -11.50 น. ว32182 การออกแบบและเทคโนฯว32182 การออกแบบและเทคโนฯ ว32182 การออกแบบและเทคโนฯว32182 การออกแบบและเทคโนว32182 การออกแบบและเทว32182 การออกแบบและเทคโนฯ
13.00 -14.00 น.
ฝ 32202 ภาษาฝรั�งเศส 4
จ32102 ภาษาจีน 4
ส32204 กฎหมาย 4
13.00 -14.30 น. ว32224 เคมี 4

หมายเหตุ: วิชาดังกล่าวสอบในคาบเรี ยนหรื อตามที�ครู ผสู ้ อนนัดหมาย

ศ32204 ดนตรี พ�ืนบ้านฯ 4

ศ32208 ดนตรี ไทย 4

ภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสาร สําหรับแผนวิทย์คณิ ต

