
เวลา นาที รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ระดับชั้น เวลา นาที รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ระดับชั้น เวลา นาที รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ระดับชั้น

08.30 - 09.30 น. 60 ค21102 คณิตศาตร์ 2 ม.1/1-15 08.30 - 09.30 น. 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ม.2/1-14 08.30 - 09.30 น. 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ม.3/1-13

09.35 - 10.35 น. 60 ท21102 ภาษาไทย 2 ม.1/1-15 09.35 - 10.35 น. 60 ท22102 ภาษาไทย 4 ม.2/1-14 09.35 - 10.35 น. 60 ท23102 ภาษาไทย 6 ม.3/1-13

10.40 - 11.40 น. 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.1/1-15 10.40 - 11.40 น. 60 ศ22104 ดนตรี ม.2/1-14 10.40 - 11.40 น. 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.3/1-13

13.00 - 14.00 น. 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ม.1/1-15 13.00 - 14.00 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ม.2/1-14 13.00 - 14.00 น. 60 ส23105 พระพุทธศาสนา 6 ม.3/1-13

14.05 - 15.05 น. 60 ส21105 พระพุทธศาสนา 2 ม.1/1-15 14.05 - 15.05 น. 60 ส22106 หน้าที่พลเมือง 3 ม.2/1-14 14.05 - 14.35 น. 30 พ23103 สุขศึกษา ม.3/1-13

15.10 - 15.50 น. 40 ศ21103 ดนตรี ม.1/1-15 15.10 - 16.10 น. 60 อ22102 อังกฤษ 4 ม.2/1-14

60 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ม.3/1-11,13

60 ค21202 คณิตศาตร์เพิ่มเติม 2 ม.1/1-11,13-15 60 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  4 ม.2/1-11,13-14 60 ค20216 คณิตศาสตร์  สสวท 6 ม.3/12

60 ค20212 คณิตศาตร์ สสวท. 2 ม.1/12 60 ค20214 คณิตศาสตร์  สสวท 4 ม.2/12 09.35 - 10.35 น. 60 ส23107 เศรษฐศาสตร์ 4 ม.3/1-13

09.35 - 10.35 น. 60 ส21106 หน้าที่พลเมือง 2 ม.1/1-15 09.35 - 10.35 น. 60 ส22105 พระพุทธศาสนา 4 ม.2/1-14 60 อ20208 การอ่านเพื่อความเข้าใจ2 ม.3/1-11,13

10.40 - 11.40 น. 60 ส21107 ภูมิศาสตร์ 1 ม.1/1-15 10.40 - 11.10 น. 30 ง22104 การอาชีพ 2 ม.2/1-14 60 ว20216 วิทยาศาสตร์ สสวท. 6 ม.3/12

11.15 - 12.15 น. 60 ท20212 การเขียนเชิงวิชาการ 2 ม.2/12

13.00 - 14.00 น. 60 ส21108 ประวัติศาสตร์2 ม.1/1-15 13.00 - 14.00 น. 60 ส23108 ประวัติศาสตร์ 3 ม.3/1-13

14.05 - 14.35 น. 30 พ21103 สุขศึกษา ม.1/1-15 13.00 - 14.00 น. 60 ส22107 เศรษฐศาสตร์ 3 ม.2/1-14 14.05 - 15.05 น. 60 ส23106 ภูมิศาสตร์ 4 ม.3/1-13
14.40 - 15.20 น. 30 ง21102 การอาชีพ 1 ม.1/1-15 14.05 - 15.05 น. 60 ส22108 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2/1-14

15.10 - 16.10 น. 60 ว20214 วิทยาศาสตร์ สสวท. 4 ม.2/12 08.30 - 09.30 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ม.3/1-13

08.30 - 09.00 น. 30 ว21182 วิทยาการค านวณ 1 ม.1/1-15 09.35 - 10.05 น. 30 ศ23104 นาฏศิลป์ ม.3/1-13

09.05 - 09.45 น. 40 ศ21104 ดนตรี ม.1/1-15 13.00 - 13.30 น. 30 ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/1-14 10.10 - 10.50 น. 40 ศ23103 ทัศนศิลป์ ม.3/1-13

09.50 - 10.50 น. 60 ส20211 อาเซียนศึกษา2 ม.1/1-11,13-15 13.35 - 14.05 น. 30 ศ22103 ทัศนศิลป์ ม.2/1-14 30 จ20211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ม.3/1-3
30 อ20211 อังกฤษเพื่อการส่ือสาร ม.1/1-4 14.10 - 14.40 น. 30 พ22103 สุขศึกษา ม.2/1-14 30 ญ20211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ม.3/4-6
30 ต20211 ภาษาเวียตนามเพื่อการส่ือสาร ม.1/5-8 14.45 - 15.45 น. 60 อ20254 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยแ์ละคณิตฯ ม.2/12 30 อ20211 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ม.3/7-9
30 จ20211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ม.1/9-11 30 ต20221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร ม.3/10,11,13
30 ญ20211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ม.1/13-15

วัน ศุกร์ ที่  8  ม.ีค. 62

10.10 - 10.40 น.
10.50 - 11.20 น.

10.40 - 11.40 น.

พักเที่ยง พักเที่ยง
พักเที่ยง

วัน ศุกร์ ที่  8  มี.ค. 62
วัน ศุกร์ ที่  8  มี.ค. 62

พักเที่ยง พักเที่ยง พักเที่ยง

วัน พุธ ที่  6  มี.ค. 62
วัน พุธ ที่  6  มี.ค. 62 วัน พฤหัสบดี ที่  7  มี.ค. 62

08.30 - 09.30 น.
08.30 - 09.30 น. 08.30 - 09.30 น.

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

วัน จันทร์ ที่  4  มี.ค. 62 วัน อังคาร ที่  5  มี.ค. 62 วัน จันทร์ ที่  4  มี.ค. 62
นา
ระ


