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08.30 - 09.30 น. 60 ค31102 คณิตศาสตร์  2 ม.4/1-15 08.30 - 10.00 น. 90 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ม.5/1-12 08.30 - 09.30 น. 60 ค33102 คณิตศาสตร์  6 ม.6/1-13

09.35 - 10.35 น. 60 ท31102 ภาษาไทย 2 ม.4/1-15 10.05 - 11.05 น. 60 ท32102 ภาษาไทย 4 ม.5/1-12 09.35 - 10.35 น. 60 ท33102 ภาษาไทย 6 ม.6/1-13

10.40 - 11.40 น. 60 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี ม.4/1-5 60 ว30223 เคมี 3 ม.5/5-11 10.40 - 11.40 น. 60 ส33102 สังคมศึกษา ม.6/1-13
10.40 - 12.10 น. 90 ว30202 ฟสิิกส์ 2 ม.4/6-11,13-15 60 ว30233 เคมี 33 ม.5/12

60 ท30210 หลักภาษาไทย ม.6/1-4
13.00 - 14.00 น. 60 ส31103 ภมูิศาสตร์ 1 ม.4/1-15 13.00 - 14.00 น. 60 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.5/1-12 60 ว30225 เคมี 5 ม.6/5-11,13
14.05 - 14.45 น. 40 ศ31102 นาฏศิลป์ ม.4/1-15 14.05 - 15.05 น. 60 อ30214 อังกฤษฟงั-พดู ม.5/1-4 60 ว30235 เคมี 35 ม.6/12
14.50 - 15.50 น. 60 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.4/1-15 60 ว30203 ฟสิิกส์ 3 ม.5/5-11 14.05 - 15.05 น. 60 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.6/1-13

60 ว30213 ฟสิิกส์ 13 ม.5/12
90 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2 ม.4/1-11,13-15 90 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  6 ม.6/1-11,13
90 ค30212 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  12 ม.4/12 90 ค30222 คณิตศาสตร์ พสวท.2 ม.6/12

10.05 - 11.05 น. 60 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.4/1-15 90 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ม.5/1-11 60 อ30216 อังกฤษฟงั-พดู ม.6/1-4
11.10 - 11.40 น. 30 ง30214 ธุรกิจทั่วไป ม.4/5-11,13-15 90 ค30214 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 14 ม.5/12 60 ว30245 ชีววิทยา 5 ม.6/5-11,13
11.10 - 12.10 น. 60 ค30221 คณิตศาสตร์  พสวท.1 ม.4/12 60 อ30218 ภาษาอังกฤษส่ือสาร 3 ม.5/1-11 60 ว30255 ชีววิทยา 55 ม.6/1-12

60 อ30244 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 4 ม.5/12 30 จ30211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ม.6/1-3
60 ท30212 การพดูต่อหน้าประชุมชน ม.4/1-5 11.10 - 11.40 น. 30 พ32102 สุขศึกษา ม.5/1-12 30 ญ30211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ม.6/4-6
60 ว30242 ชีววิทยา 2 ม.4/6-11,13-15 30 อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ม.6/7-9
60 ว30252 ชีววิทยา 52 ม.4/12 60 ว32102 วทิยาศาสตร์(โลก ดาราฯ) ม.5/1-4 30 ต30221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร ม.6/10-6/11
30 อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ม.4/1-4 60 ว30243 ชีววิทยา 3 ม.5/5-11 30 อ30219 อังกฤษส่ือสาร ม.6/13
30 ต30221 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร ม.4/5-8 60 ว30253 ชีววิทยา 53 ม.5/12
30 จ30211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ม.4/9-11 14.05 - 15.05 น. 60 ส32103 ภมูิศาสตร์ 2 ม.5/1-12 60 อ30208 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 2 ม.6/1-11,13
30 ญ30211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ม.4/13-15 15.10 - 15.40 น. 30 ง30104 การอาชีพ ม.5/1-11 60 อ30246 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 6 ม.6/12

14.05 - 15.05 น. 60 อ30242 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 ม.4/12 14.05 - 15.05 น. 60 ว33102 วิทยาศาสตร์(โลก ดาราฯ) ม.6/5-11,13
วัน ศุกร์ ที่  8  มี.ค. 62 13.00 - 14.00 น. 60 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.5/1-12 วัน ศุกร์ ที่  8  มี.ค. 62

60 ส30218 ศาสนากับการด ารงชีวิต ม.4/1-11,13-15 14.05 - 15.05 น. 60 ส32105 หน้าที่พลเมือง 2 ม.5/1-12 08.30 - 09.00 น. 30 พ33102 สุขศึกษา ม.6/1-13
60 ว30232 เคมี 32 ม.4/12 15.10 - 15.40 น. 30 ว32103 วทิยาศาสตร์(โลก ดาราฯ) ม.5/5-11 09.05 - 09.35 น. 30 ศ33102 ทัศนศิลป์ ม.6/1-13
30 อ30222 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.4/1 09.40 - 10.40 น. 60 ว30205 ฟสิิกส์ 5 ม.6/5-11,13
30 ต30223 ภาษาเกาหลี 2 ม.4/2 09.40 - 11.10 น. 90 ว30215 ฟสิิกส์ 55 ม.6/12
30 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่น ม.4/3
30 จ30202 ภาษาจีน ม.4/4-5

14.05-15.05 น. 60 ว30222 เคมี 2 ม.4/6-11,13-15

14.05 - 14.35 น.

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 14.35
พักเที่ยง

13.00 - 14.00 น.

วัน ศุกร์ ที่  8  มี.ค. 62

13.00 - 14.00 น.

08.30 - 10.00 น. 08.30 - 10.00 น.
วัน พฤหัสบด ีที่  7  มี.ค. 62

08.30 - 10.00 น.
10.05 - 11.05 น.

10.05 - 11.05 น.
พักเที่ยง

11.10 - 11.40 น.13.00 - 14.00 น. พักเที่ยง

14.05 - 15.35 น.
วัน พฤหัสบด ีที่  7  มี.ค. 62 วัน พุธ ที่  6  มี.ค. 62

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปกีารศึกษา 2561   โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4   ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  5   ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6   

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

11.10 - 12.10 น.
พักเที่ยง

พักเที่ยง พักเที่ยง
13.00 - 14.00 น.

น
ร


