วัน เดือน ปี
๒๔
ก.ย.
๖๑

๒๕
ก.ย.
๖๑

๒๖
ก.ย.
๖๑

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เวลาสอบ
จานวน(นาที)
ม.๑
ม.๒
๘:๓๐ –๑๐:๐๐
๙๐
คณิตศาสตร์ (ค๒๑๑๐๑)
คณิตศาสตร์ (ค๒๒๑๐๑)
๑๑:๐๐ –๑๑:๓๐
๓๐
ศิลปะ (ศ๒๑๑๐๑)
ศิลปะ (ศ๒๒๑๐๑)
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๖๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐
๖๐
สังคมศึกษาฯ (ส๒๑๑๐๑)
สังคมศึกษาฯ (ส๒๒๑๐๑)
๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐
๓๐
๘:๓๐ – ๙:๓๐
๖๐
วิทยาศาสตร์ (ว๒๑๑๐๑)
วิทยาศาสตร์ (ว๒๒๑๐๑)
๑๐:๓๐ –๑๑:๓๐
๖๐
ภาษาไทย (ท๒๑๑๐๑)
ภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑)
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐
๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐
๘:๓๐ – ๙:๓๐

๖๐
๖๐
๓๐
๖๐

ภาษาอังกฤษ (อ๒๑๑๐๑)
ประวัติศาสตร์ (ส๒๑๑๐๓)

๙:๓๐ – ๑๐:๓๐

๖๐

-

๑๐:๓๐ –๑๑:๐๐
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐

๓๐
๖๐
๖๐

การงานอาชีพ (ง๒๑๑๐๑)

๑๔:๐๐ –๑๔:๓๐

๓๐

การออกแบบฯ (ว๒๑๑๐๓)
๓๐ นาที
สุขศึกษาฯ (พ๒๑๑๐๑)

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาอังกฤษ (อ๒๒๑๐๑)
คอมพิวเตอร์ (ง๒๐๒๔๓)
ประวัติศาสตร์ (ส๒๒๑๐๓)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ห้องสอบ โรงอาหาร
การงานอาชีพ (ง๒๒๑๐๑)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาจีน
(จ๒๑๑๐๑)
สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑)

ม.๓
คณิตศาสตร์ (ค๒๓๑๐๑)
ศิลปะ (ศ๒๓๑๐๑)
สังคมศึกษาฯ (ส๒๓๑๐๑)
วิทยาศาสตร์ (ว๒๓๑๐๑)
ภาษาไทย (ท๒๓๑๐๑)
(ม.๓/๔, ม.๓/๕)
ภาษาอังกฤษ (อ๒๓๑๐๑)
ประวัติศาสตร์ (ส๒๓๑๐๓)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ห้องสอบ โรงอาหาร
การงานอาชีพ (ง๒๓๑๐๑)
ภาษาจีน
(จ๒๑๑๐๑)
สุขศึกษาฯ (พ๒๒๑๐๑)

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน เดือน ปี

๒๔
ก.ย.
๖๑

๒๕
ก.ย.
๖๑

๒๖
ก.ย.
๖๑

เวลาสอบ

นาที

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐
๑๐:๐๐ – ๑๐:๓๐

๙๐
๓๐

๑๑:๐๐ –๑๒:๐๐

๖๐

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐

๖๐

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐

๖๐

๘:๓๐ – ๑๐:๐๐

๙๐

๑๑:๐๐ –๑๒:๐๐

๖๐

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐

๖๐

๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐

๖๐

๑๕:๐๐ – ๑๕:๓๐
๘:๓๐ – ๙:๓๐
๙:๓๐ – ๑๐:๓๐

๓๐
๖๐
๖๐

๑๐:๓๐ – ๑๑:๓๐

๖๐

ม.๔/๑
ม.๔/๒, ๔/๓
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๖/๑
ม.๖/๒
คณิตศาสตร์(ค๓๑๑๐๑) คณิตศาสตร์(ค๓๑๑๐๑) คณิตศาสตร์(ค๓๒๑๐๑) คณิตศาสตร์(ค๓๒๑๐๑) คณิตศาสตร์(ค๓๓๑๐๑) คณิตศาสตร์(ค๓๓๑๐๑)
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ภาษาจีน(จ๓๓๑๐๑)
ภาษาจีน(จ๓๓๑๐๑)
(ว๓๐๒๔๑)
(ว๓๐๒๔๒)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สังคมศึกษา(ส๓๑๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๑๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๒๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๒๑๐๑)
การแต่งคาประพันธ์ ๑
ดาราศาสตร์(ว๓๑๒๐๑)
ภาษาจีน(จ๓๒๑๐๑)
ภาษาจีน(จ๓๒๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๓๑๐๑) สังคมศึกษา(ส๓๓๑๐๑)
(ท๓๐๒๐๑)
ฟิสิกส์
การเขียน
ฟิสิกส์
หลักภาษาไทย
ฟิสิกส์
วิทย์ฯกาย
(ว๓๐๒๐๑)
(ท๓๐๒๐๓) ๖๐ นาที
(ว๓๐๒๐๒)
(ท๓๐๒๐๗) ๖๐ นาที
(ว๓๐๒๐๔)
(ว๓๐๒๘๑) ๖๐ นาที
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์สากล
ประวัติศาสตร์สากล
ชีววิทยา
วรรณกรรมปัจจุบัน
(ส๓๑๑๐๓)
(ส๓๑๑๐๓)
(ส๓๒๑๐๓)
(ส๓๒๑๐๓)
(ว๓๐๒๔๔)
(ท๓๐๒๐๕)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เคมี(ว๓๑๑๐๒)

-

เคมี(ว๓๐๒๒๒)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
(อ๓๑๒๐๑)
วิทยาการคานวณ
ภาษาไทย(ท๓๑๑๐๑)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
(อ๓๑๒๐๑)
วิทยาการคานวณ
ภาษาไทย(ท๓๑๑๐๑)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(ว๓๐๒๘๑)

ภาษาอังกฤษสื่อสาร
(อ๓๒๒๐๑)
โครงงานคอมฯ
ภาษาไทย(ท๓๒๑๐๑)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
๑๒๐ นาที

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐

๖๐

๑๔:๐๐ – ๑๔:๓๐

๓๐

ภาษาอังกฤษ
(อ๓๑๑๐๑)
ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑)

ภาษาอังกฤษ
(อ๓๑๑๐๑)
ศิลปะ(ศ๓๑๑๐๑)

-

ภาษาอังกฤษสื่อสาร
(อ๓๒๒๐๑)
โครงงานคอมฯ
ภาษาไทย(ท๓๒๑๐๑)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชีววิทยา
๑๒๐ นาที
(ว๓๐๑๐๓)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
(อ๓๒๑๐๑)
(อ๓๒๑๐๑)
ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑)
ศิลปะ(ศ๓๒๑๐๑)

เคมี(ว๓๐๒๒๔)
ภาษาอังกฤษ-ศึกษาต่อ
(อ๓๓๒๐๑)
ภาษาไทย(ท๓๓๑๐๑)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
๑๒๐ นาที

ภาษาอังกฤษ-ศึกษาต่อ
(อ๓๓๒๐๑)
ภาษาไทย(ท๓๓๑๐๑)
วรรณกรรมท้องถิ่น
(ท๓๐๒๑๑

ภาษาอังกฤษ
(อ๓๓๑๐๑)
ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑)

ภาษาอังกฤษ
(อ๓๓๑๐๑)
ศิลปะ(ศ๓๓๑๐๑)

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ระดับชั้นปวช. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วัน เดือน ปี

๒๔
ก.ย.
๖๑

๒๕
ก.ค.
๖๑

๒๖
ก.ค.
๖๑

๘:๓๐ – ๙:๓๐
๑๐:๓๐–๑๑:๓๐

จานวน
(นาที)
๖๐
๖๐

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐
๘:๓๐ – ๙:๓๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

๑๐:๓๐–๑๑:๓๐
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐
๘:๓๐ – ๙:๓๐
๙:๓๐–๑๒:๐๐
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐
๑๓:๐๐ – ๑๔:๐๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

เวลาสอบ

ปวช.๑

ปวช.๒

ปวช.๓

คณิตศาสตร์พื้นฐาน(๒๐๐๐-๑๔๐๑)
การบัญชีห้างหุ้นส่วน(๒๒๐๑-๒๐๐๒)
ปฏิบัติโครงงาน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ
วิชาชีพ
(๒๐๐๑-๑๐๐๑) ๓๐ นาที
(๒๒๐๑-๒๐๐๕)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติโครงงาน
วิชาชีพ
ภาษาไทยพื้นฐาน (๒๐๐๐-๑๑๐๑)
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทย
การบัญชีเบื้องต้น
การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า
(๒๒๐๐-๑๐๐๒)๙๐ นาที
(๒๒๐๑-๒๐๐๑)
ปฏิบัติโครงงาน
เพศวิถีศึกษา (๒๐๐๐-๑๖๐๗) ๓๐ นาที
วิชาชีพ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อังกฤษในชีวิตจริง (๒๐๐๐-๑๒๐๓)
อังกฤษฟังพูด (๒๐๐๐-๑๒๐๑)
ปฏิบัติโครงงานฯ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฯ
การบัญชีตั๋วเงิน(๒๒๐๑-๒๑๐๗)
นาเสนอโครงงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การขายเบื้องต้น (๒๒๐๐-๑๐๐๔)
คณิตศาสตร์พานิชกรรม (๒๐๐๐-๑๔๐๖) นาเสนอโครงงาน

