
 

 
 

ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
วัน – เดือน - ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

19 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ค21101  คณิตศาสตร์ 
09.50 – 10.50 60 ท21201  เสริมทักษะภาษาไทย 
10.55 – 11.55 60 ส21101  สังคมศึกษา  
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 อ21101  ภาษาอังกฤษ   
14.05 – 14.45 40 ว21201  อาหารและยา 
14.50 – 15.50 60 ส21103  ประวัติศาสตร์ 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

21 กันยายน  2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ว21101  วิทยาศาสตร์ 
09.50 – 10.50 60 ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
10.55 – 11.55 60 ท21101  ภาษาไทย 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 ส21201  อาเซียนศึกษา 
14.05 – 15.05 60 ส21205  หน้าที่พลเมือง 1 
15.10 – 16.00 50 พ21101  สุขศึกษา 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

23 กันยายน  2559 
 

08.45 – 09.45 60 ง21101  การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
09.50 – 10.50 60 อ21201  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 
     
 

                                              (ลงชื่อ)              
              (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 



 

 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 
19 กันยายน 2559 

 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ค22101 คณิตศาสตร์ 
09.50 – 10.50 60 ท22201  เสริมทักษะภาษาไทย 
10.55 – 11.55 60 ส22101 สังคมศึกษา  
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 อ22101  ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 40 ว22201  วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ 

 14.50 – 15.50 60 ส22103  ประวัติศาสตร์ 
 

วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 
21 กันยายน 2559 

 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ว22101  วิทยาศาสตร์ 
09.50 – 10.50 60 ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
10.55 – 11.55 60 ท22101  ภาษาไทย 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 ศ22103 นาฎศิลป์ 
14.05 – 15.05 60 ส22204  หน้าที่พลเมือง 3 
15.10 – 16.00 50 พ22101 สุขศึกษา 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

23 กันยายน  2559 
 

08.45 – 09.45 60 ง22101  การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 
09.50 – 10.50 60 อ22201  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 

      
                                              (ลงชื่อ)              

               (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 



 

 
 

ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

19 กันยายน 2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ค23101  คณิตศาสตร์ 
09.50 – 10.50 60 ท23202  เสริมทักษะภาษาไทย 
10.55 – 11.55 60 ส23101 สังคมศึกษา  
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 อ23101  ภาษาอังกฤษ   
14.05 – 14.45 40 ว23201  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
14.50 – 15.50 60 ส23103  ประวัติศาสตร์ 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

21 กันยายน 2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ว23101  วิทยาศาสตร์ 
09.50 – 10.50 60 ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
10.55 – 11.55 60 ท23101  ภาษาไทย 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 ศ23103 นาฎศิลป์ 
14.05 – 15.05 60 ส23205  หน้าที่พลเมือง 5 
15.10 – 16.00 50 พ23101 สุขศึกษา 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที รหัส - รายวิชา 

23 กันยายน  2559 
 

08.45 – 09.45 60 ง23201  การน าเสนอข้อมูล 
09.50 – 10.50 60 อ23201  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

        
 
 

                                              (ลงชื่อ)              
             (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 

                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 



 

ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 4/1 - 4/5 ม. 4/6 – 4/10 

20 กันยายน 2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ว31101 ฟิสิกส์ ว31102 พลังงาน 
09.50 – 10.50 60 ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      
10.55 – 11.55 60 ส31101 สังคมศึกษา ส31101 สังคมศึกษา 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 13.50 50 พ31101  สุขศึกษา พ31101  สุขศึกษา 
13.55 – 14.55 60 ง31101 การงาน ฯ (คอมพิวเตอร)์ ง31101 การงาน ฯ (คอมพิวเตอร)์ 

15.00 – 16.00 60 ว31141 ชีววิทยา ท31201  การอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรม   (ม.4/6 
– ม.4/7) 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 4/1 - 4/5 ม. 4/6 – 4/10 

22 กันยายน 2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ท31101  ภาษาไทย ท31101  ภาษาไทย 
09.50 – 10.50 60 ส31103  ประวัติศาสตร์ ส31103  ประวัติศาสตร์ 
10.55 – 11.55 60 ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

   (ม.4/6 – ม.4/7) 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 อ31101 ภาษาอังกฤษ อ31101 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 15.05 60 ส31201 อาเซียนศึกษา ส31201 อาเซียนศึกษา 

(ม.4/6 – ม.4/9) 
15.10 – 15.50 40 อ31201  เสริมทักษะภาษา    

            อังกฤษ 
อ31203  ภาษาอังกฤษฟัง–พูด  
(ม.4/6 – ม.4/7) 

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 4/1 - 4/5 ม. 4/6 – 4/10 

23 กันยายน 2559 11.00-12.00 60 ว31121  เคมี - 
                                            
 
      (ลงชื่อ)              

                (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 



 

ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 5/1 - 5/6 ม. 5/7 – 5/10 

20 กันยายน 2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ว32201 ฟิสิกส์ ว32161 โลก อวกาศ และ
ดวงดาว 

09.50 – 10.50 60 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      
10.55 – 11.55 60 ส32101 สังคมศึกษา ส32101 สังคมศึกษา 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 13.50 50 พ32101 สุขศึกษา พ32101  สุขศึกษา 
13.55 – 14.55 60 ง32201 การเขียนโปรแกรม ง32201 การเขียนโปรแกรม

(ม.5/7 – ม.5/8) 
15.00 – 16.00 60 ว32241 ชีววิทยา ท32201 การพูดต่อที่ชุมชน

(ม.5/7 – ม.5/8) 
 

วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 5/1 - 5/6 ม. 5/7 – 5/10 
22 กันยายน 2559 

 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ท32101 ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย 
09.50 – 10.50 60 ส32103 ประวัติศาสตร์ ส32103 ประวัติศาสตร์ 
10.55 – 11.55 60 ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

           (ม.5/7 – 5/8) 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 อ32101 ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 15.05 60 อ32201 เสริมทักษะ อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน- 

        เขียน (ม.5/7 – 5/8) 
15.10 – 16.10 60 ว32221 เคมี - 

 
 
 

                                              (ลงชื่อ)              
              (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 



 

ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 6/1 - 6/5 ม. 6/6 – 6/10 

20 กันยายน 2559 
 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ว33201 ฟิสิกส์ ว33141 พันธุกรรมและ 
            สิ่งแวดล้อม 

09.50 – 10.50 60 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน      
10.55 – 11.55 60 ส33101 สังคมศึกษา ส33101 สังคมศึกษา 
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 13.50 50 พ33101 สุขศึกษา พ33101 สุขศึกษา 
13.55 – 14.55 60 ง33102 การงานฯ (งานช่าง) ง33102 การงานฯ (งานช่าง) 
15.00 – 16.00 60 ว33241 ชีววิทยา ท33205 หลักภาษา 

           (ม.6/6 – 6/7) 
 

วัน – เดือน – ปี ช่วงเวลา นาที ม. 6/1 - 6/5 ม. 6/6 – 6/10 
22 กันยายน 2559 

 
 
 
 

08.45 – 09.45 60 ท33101  ภาษาไทย ท33101  ภาษาไทย 
09.50 – 10.50 60 ส33205 หน้าที่พลเมือง ส33205 หน้าที่พลเมือง 
10.55 – 11.55 60 ค33201  คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 
ค33203  คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม(ม.6/6 – 6/7) 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 60 อ33101 ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 15.05 60 อ33201  เสริมทักษะภาษา ว33281  ทรัพยากรดิน 
15.10 – 16.10 60 ว33221 เคมี อ33203  การอ่านเชิง   

    วิเคราะห์ 1 (ม.6/6 – 6/7) 
 
 
 

                                            (ลงชื่อ)              
           (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 
 

 


