
  ตารางสอบระดับชั้น  ม.1 

 

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60  นาที ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/1-1/5 

09.35 น.-10.35 น. 60  นาที อ21101 ภาษาอังกฤษหลัก 1 1/1-1/5 

10.40 น.-11.10 น. 30 นาที พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/1-1/5 

11.10 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/1-1/5 

 

วันพฤหัสบดี  ที ่28  กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60  นาที ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/1-1/5 

09.35 น.-10.35 น. 60  นาที ส21101 สังคมศึกษา  1 1/1-1/5 

10.40 น.-11.10 น. 30  นาที ง21101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 1/1-1/5 

11.10 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ท21101 ภาษาไทย 1 1/1-1/5 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที จ21201 ภาษาจีน 1 1/2 

 

  



ตารางสอบระดับชั้น  ม.2 

 

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60  นาที ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 2/1-2/5 

09.35 น.-10.35 น. 60  นาที อ22101 ภาษาอังกฤษหลัก 3 2/1-2/5 

10.40 น.-11.10 น. 30  นาที พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2/1-2/5 

11.10 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 2/1-2/5 

14.05 น.-14.35 น. 30 นาที ศ22101 ศิลปะ 3 2/1-2/5 

 

วันพฤหัสบดี  ที่  28  กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60  นาที ค22101 คณิตศาสตร์ 3 2/1-2/5 

09.35 น.-10.35 น. 60  นาที ส22101 สังคมศึกษา  3 2/1-2/5 

10.40 น.-11.40 น. 60  นาที ท22101 ภาษาไทย 3 2/1-2/5 

11.40 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที จ22201 ภาษาจีน 2 2/2 

  



ตารางสอบระดับชั้น  ม.3 

 

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60  นาที ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 3/1-3/3 

09.35 น.-10.35 น. 60  นาที อ23101 ภาษาอังกฤษหลัก 5  3/1-3/3 

10.40 น.-11.10 น. 30  นาที พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3/1-3/3 

11.10 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 3/1-3/3 

14.05 น.-14.35 น. 30 นาที ง23101 โครงงาน 3/1-3/3 

 

วันพฤหัสบดี  ที่  28  กันยายน   2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60  นาที ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 3/1-3/3 

09.35 น.-10.35 น. 60  นาที ส 23101 สังคมศึกษา  5 3/1-3/3 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ท 23101 ภาษาไทย 5 3/1-3/3 

 

 

 

  



ตารางสอบระดับชั้น  ม.4 

 

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค31101 คณิตศาสตร์ 7 4/1-4/6 

09.35 น.-10.35 น. 60 นาที อ31101 ภาษาอังกฤษหลัก 7  4/1-4/6 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ท31101 ภาษาไทย  7 4/1-4/6 

11.40 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ว30201 ฟิสิกส์ 1 4/1-4/2 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 4/3 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ง31272 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 4/6 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที ว30241 ชีววิทยา 1 4/1-4/2 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที อ31207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 4/3 

14.05 น.-15.05 น. 30 นาที ง31271 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 4/6 

30 นาที ง31275 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4/6 

 

วันพุธ  ที่  27  กันยายน   2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ว31101 พื้นฐานเคมี 4/1-4/6 

09.35 น.-10.35 น. 60 นาที ส31101 หน้าที่พลเมือง 4/1-4/6 

10.40 น.-11.10 น. 30 นาที อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมภาษา 1 4/1-4/4 

10.40 น.-11.10 น. 30 นาที ง31273 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 4/6 

11.10 น.-11.40 น. 30 นาที ศ31101 ศิลปะ 7 4/1-4/6 

11.40 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ค31201 เสริมคณิตศาสตร์ 7 4/1-4/2 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที ว30221 เคมี 1 4/1-4/2 

 



ตารางสอบระดับชั้น  ม.5 

 

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค32201 เสริมคณิตศาสตร์ 9  5/1-5/2 

08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค32101 คณิตศาสตร์ 9  5/3-5/6 

09.35 น.-10.35 น. 60 นาที อ32101 ภาษาอังกฤษหลัก 9 5/1-5/6 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ท32101 ภาษาไทย  9 5/1-5/6 

11.40 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ว30203 ฟิสิกส์ 3 5/1-5/2 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที อ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 5/3(อังกฤษ) 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ง30248 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 5/5 

13.00 น.-14.00 น. 30 นาที ง30275 งานเขียนแบบไฟฟ้า 5/6 

30 นาที ง30278 การส่องสว่าง 5/6 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที ว30243 ชีววิทยา 3 5/1-5/2 

14.05 น.-13.35 น. 30 นาที อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 5/3(อังกฤษ) 

14.05 น.-15.05 น. 30 นาที ง30276 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 5/6 

30 นาที ง30273 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 5/6 

 

วันพุธ  ที่ 27 กันยายน    2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 30 นาที ว32101 พื้นฐานชีววิทยา 2  5/1-5/6 

30 นาที พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 5/1-5/6 

09.35 น.-10.35 น. 60 นาที ส32101 ภูมิศาสตร์ 5/1-5/6 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมภาษา 3 5/1-5/3 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ง30249 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5/5 

10.40 น.-11.40 น. 30 นาที ง30277 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 5/6 

30 นาที ง30274 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 5/6 

11.40 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ว30223 เคมี 3 5/1-5/2 



ตารางสอบระดับชั้น  ม.6 

 

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ค33101 คณิตศาสตร์ 11 6/1-6/5 

09.35 น.-10.35 น. 60 นาที อ33101 ภาษาอังกฤษหลัก 11 6/1-6/5 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ท33101 ภาษาไทย  11 6/1-6/5 

11.40 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที ว30205 ฟิสิกส์ 5 6/1-6/2 

13.00 น.-14.00 น. 30 นาที ง30285 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 6/5 

30 นาที ง30287 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และวงจร 6/5 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที ว30245 ชีววิทยา 5 6/1-6/2 

 

วันพุธ ที่  27 กันยายน  2560 

เวลา รวมเวลา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน 

08.30 น.-09.30 น. 60 นาที ว30101 พื้นฐานฟิสิกส ์ 6/1-6/5 

09.35 น.-10.35 น. 60 นาที ส33101 ประวัติศาสตร์สากล 6/1-6/5 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ค33201 เสริมคณิตศาสตร์ 11 6/1-6/2,6/3 

(คณิต) 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที อ33205 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 5 6/4 

10.40 น.-11.40 น. 60 นาที ง30228 การเป็นผู้ประกอบการ 6/5 

11.40 น.–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น. 60 นาที อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมประสบการณ์ 5 6/1-6/4 

14.05 น.-15.05 น. 60 นาที ว30225 เคมี 5 6/1-6/2 

 

 

  

 


