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  ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

เรื่อง  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
.................................................................................... 

 

  ด้วย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาจะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที ่26 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 เพื่อให้การสอบดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จึงกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคภาคเรียน 2      
ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นดังกล่าว ตามประกาศตารางสอบปลายภาคภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 
2563 ดังแนบท้ายประกาศนี้  
 
    ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
   
 
   
  

(นายราเชนทร์  พุ่มแจ)้ 
รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
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ตารางสอบปลายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
วันที ่ เวลา รวมเวลา รายวิชาที่สอบ ชั้น/ห้อง หมายเหต ุ

26 
มีนาคม 
2564 

 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ม.1/1-14  
09.45-10.15 น. 30 นาท ี พ21103 สุขศึกษา 2 ม.1/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.35-11.25 น. 50 นาท ี อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.1/1-14  

พักกลางวนั 

13.00-13.50 น. 50 นาท ี ท21102 ภาษาไทย 2 ม.1/1-14  
  13.55 -14.25 น. 30 นาท ี จ20202 ภาษาจนี 2 ม.1/3-14  

30 
มีนาคม 
2564 

 
 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ม.1/1-14  
09.45-10.25 น. 40 นาท ี ส21105 พระพุทธศาสนา 2 ม.1/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.45-11.35 น. 50 นาท ี

อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1/1 , 4-14  
อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด ม.1/2  
อ20208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 ม.1/3  

พักกลางวนั 

13.00-13.40 น. 40 นาท ี ส21104 สังคมศึกษา 2 ม.1/1-14  
13.45-14.35 น. 50 นาท ี อ20212 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 2 ม.1/3  

31 
มีนาคม 
2564 

  08.40-9.40 น. 60 นาท ี ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ม.1/1-14  
  09.45–10.15 น. 30 นาท ี ง21102 การงานอาชีพ ม.1/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.35-11.15 น. 40 นาท ี ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/1-14  

 
สอบนอกตาราง 
ว20202 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ม.1/1)    ว21202  วิทยาศาสตร์กับความงาม (ม.1/2)   
ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 (ม.1/1-14)  ว20207 การโปรแกรมเบื้องต้น (ม.1/2)    
ค21202 เรขาคณิต 2 (ม.1/2)   พ21104 พลศกึษา 2(ม.1/1-14)   
ศ21102 ศลิปะ 1 (ม.1/1-14)      
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ตารางสอบปลายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 

วันที ่ เวลา รวมเวลา รายวิชาที่สอบ ชั้น/ห้อง หมายเหต ุ

26 
มีนาคม 
2564 

 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ม.2/1-14  

09.45-10.15 น. 30 นาท ี พ22103 สุขศึกษา 4 ม.2/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.35-11.25 น. 50 นาท ี อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.2/1-14  

พักกลางวนั 

13.00-13.50 น. 50 นาท ี ท22102 ภาษาไทย 4 ม.2/1-14  
13.55-14.25 น. 30 นาท ี ง22102  การงานอาชีพ (พื้นฐาน) ม.2/1-14  

30 
มีนาคม 
2564 

 
 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ม.2/1-14  

09.45-10.25 น. 40 นาท ี ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.45-11.25 น. 40 นาท ี ส22105 พระพุทธศาสนา 4 ม.2/1-14  
พักกลางวนั 

13.00-13.40 น. 40 นาท ี ส22104 สังคมศึกษา 4 ม.2/1-14  
13.45-14.15 น. 30 นาท ี พ22104 พลศกึษา  ม.2/1-14  

31 
มีนาคม 
2564 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ม.2/1-14  
09.45–10.25 น. 40 นาท ี อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 ม.2/1, 3-14  

09.45–10.35 น. 50 นาท ี
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(พูด-เขียน) 

ม.2/2  

 
สอบนอกตาราง 
ท20201 ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ (ม.2/2) ว20204 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ (ม.2/1)  
ว22202 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1 (ม.2/2)  ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 (ม.2/1-14) 
ว20208IPST-MIicro BOX(ม.2/2)    ค22202 พีชคณิต 2 (ม.2/2)   
พ22104 พลศกึษา (ม.2/1-14)      ศ22104  ดนตรี 4 (ม.2/1-14)    
ศ22103  นาฏศิลป์ 2 (ม.2/1-14)     จ20204 ภาษาจีน 4 (ม.2/3-14)   
IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) (ม.2/1,3-14)    
IS20203 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) (ม.2/1,3-14)   
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ตารางสอบปลายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 

วันที ่ เวลา รวมเวลา รายวิชาที่สอบ ชั้น/ห้อง หมายเหต ุ

26 
มีนาคม 
2564 

 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ม.3/1-14  

09.45-10.15 น. 30 นาท ี พ23103 สุขศกึษา 6 ม.3/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.35-11.35 น. 60 นาท ี อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.3/1-14  

พักกลางวนั 

13.00-14.00 น. 60 นาท ี ท23102 ภาษาไทย 6 ม.3/1-14  
14.05-14.35น. 30 นาท ี ง23102 การงานอาชีพ (พ้ืนฐาน) ม.3/1-14  

30 
มีนาคม 
2564 

 
 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ม.3/1-14  

09.45 -10.25 น. 40 นาท ี ส23105 พระพุทธศาสนา 6 ม.3/1-14  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.45-11.15 น. 30 นาท ี ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 ม.3/1-14  

พักกลางวนั 

13.00-14.00 น. 60 นาท ี ส23104 สังคมศึกษา 6 ม.3/1-14  

31 
มีนาคม 
2564 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.3/1-14  
09.45–10.35 น. 50 นาท ี อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3/1 , 4-14  

 
 สอบนอกตาราง 

ว23202 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์(ม.3/2-3)  ว20206  อาหารและยา(ม.3/1)    
ว20209 การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.3/2-3)    ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 (ม.3/1-14)   
พ23104 พลศกึษา (ม.3/1-14)    จ20206 ภาษาจีน 6 (ม.3/4-14)   
ต20206  ภาษาเกาหลี 6 (ม.3/4-14)     ญ20206 ภาษาญี่ปุ่น 6 (ม.3/1-14) 
ศ23103  ศิลปะ 4 (ม.3/1-14)    ศ23104  นาฏศิลป์ 4 (ม.3/1-14) 
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ตารางสอบปลายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
วันที ่ เวลา รวมเวลา รายวิชาที่สอบ ชั้น/ห้อง หมายเหต ุ

26 
มีนาคม 
2564 

 
 
 
 
 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ม.4/1-10  

09.45-10.15 น. 30 นาท ี พ31102 สุขศึกษาพลศึกษา ม.4/1-10  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.35-11.25 น. 50 นาท ี อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.4/1-10  

พักกลางวนั 

13.00-14.00 น. 60 นาท ี ท31102 ภาษาไทย 2 ม.4/1-10  

14.05-15.05 น. 60 นาท ี ว31202 ฟสิิกส์ 2 ม.4/1-6  

30 
มีนาคม 
2564 

 
 
 
 

08.40-09.30 น. 50 นาท ี อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 ม.4/1-10  
09.35-10.15 น. 40 นาท ี ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ม.4/1-10  

                                                     พัก 30 นาท ี

10.45-11.25 น. 40 นาท ี ส31103 สังคมศึกษา 2 ม.4/1-10  

พักกลางวนั 

13.00-14.00 น. 60 นาท ี ว31222 เคมี 2 ม.4/1-6  
13.00-13.40 น. 40 นาท ี อ30208 อังกฤษอ่านวิเคราะห์ 2 ม.4/7-10  

31 
มีนาคม 
2564 

08.40-09.20 น. 40 นาท ี ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.4/1-10  

09.25 -09.55 น. 30 นาท ี ง31102 การงานอาชีพ 2 ม.4/1-10  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.15-11.45 น. 90 นาท ี ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ม.4/1-8  

พักกลางวนั 

13.00-13.40 น. 40 นาท ี ว31241 ชีววิทยา 2 ม.4/1-6  

สอบนอกตาราง 
ว30282 เทคนคิปฏิบัติการ 2 (ม.4/1)   ว30104 วิทยาการคำนวณ (ม.4/1-10)  
ว31102เทคโนโลยีพื้นฐาน (ม.4/1)   ค31205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม พสวท (ม.4/1) 
จ31202 ภาษาจีน 2 (ม.4/9)   จ30202 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 (ม.4/9)  
จ30204 ภาษาจีนการอ่าน 2 (ม.4/9)  ก31202 ภาษาเกาหลี 2 (ม.4/10)   
ก30202 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 2 (ม.4/10)  ก30204 ภาษาเกาหลีการอ่าน 2 (ม.4/10)  
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ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 (ม.4/10)     ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 2 (ม.4/10)  
ญ30204 ภาษาญี่ปุ่นการอ่าน 2 (ม.4/10)    ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศส 2 (ม.4/7-8)  
ศ31102 ศลิปะ 1(ม.4/1-10)     ศ30204 ดนตรีสากล 2 (ม.4/7-10) 
    

ตารางสอบปลายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

 
วันที ่ เวลา รวมเวลา รายวิชาที่สอบ ชั้น/ห้อง หมายเหต ุ

26 
มีนาคม 
2564 

 
 

08.40-9.30 น. 50 นาท ี อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 ม.5/1-10  

09.35-10.15 น. 40 นาท ี พ32102 สุขศึกษาพลศึกษา ม.5/1-10  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.35 -11.25 น. 50 นาท ี อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.5/1-10  

พักกลางวนั 

13.00-13.50 น. 50 นาท ี ท32102 ภาษาไทย 4 ม.5/1-10  
13.55-14.55 น. 60 นาท ี ว32244 ชีววิทยา 3 ม.5/1-6  
13.55-14.45 น. 50 นาท ี จ32202 ภาษาจีน 4 ม.5/9  

30 
มีนาคม 
2564 

 
 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ม.5/1-10  

09.45-10.25 น. 40 นาท ี ส32103 สังคมศึกษา 4  ม.5/1-10  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.45-11.45 น. 60 นาท ี ว32204 ฟสิิกส์ 4 ม.5/1-6  
10.45-11.35 น. 50 นาท ี อ30210 ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ 4 ม.5/7-10  

 พักกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 นาท ี ว32224 เคมี 4 ม.5/1-6  
13.00-13.50 น. 50 นาท ี จ30206 ภาษาจีนการเขียน 2 ม.5/9  

31 
มีนาคม 
2564 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5/1-10  

09.45 –10.25 น. 40 นาท ี ง32102  การงานอาชีพ 4 ม.5/2-10  

  พัก 20 นาท ี

10.45-11.25 น. 40 นาท ี ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.5/1-10 . 

  พักกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 นาท ี ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ม.5/1-8  
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สอบนอกตาราง 
ว30284 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.5/1)  ว32282 วิทยาการคำนวณ 2 (ม.5/1-10)   
ว32285โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 (ม.5/1)  ค30213 โครงงานคณิตศาสตร์ (ม.5/1)   
ศ32102 นาฏศิลป์ 2 (ม.5/1-10)     ก32202 ภาษาเกาหลี 4 (ม.5/10)     
ก30206 ภาษาเกาหลีการเขียน 2 (ม.5/10)   ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 (ม.5/10)      
ญ30206 ภาษาญี่ปุ่นการเขียน 2 (ม.5/10)   ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศส 4 (ม.5/7-8)   
IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)(ม.5/2-10) 
IS30203การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)(ม.5/2-10) 
  

ตารางสอบปลายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
วันที ่ เวลา รวมเวลา รายวิชาที่สอบ ชั้น/ห้อง หมายเหต ุ

30 
มีนาคม 
2564 

 

08.40-09.40 น. 60 นาท ี ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ม.6/1-10  

09.45-10.25 น. 40 นาท ี ส33102 สังคมศึกษา 6 ม.6/1-10  

                                                     พัก 20 นาท ี

10.45-11.35 น. 50 นาท ี อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.6/1-10  

พักกลางวนั 

13.00-13.50 น. 50 นาท ี ท33102 ภาษาไทย 6 ม.6/1-10  
13.55-14.55 น. 60 นาท ี ว33205 ฟสิิกส์ 5  ม.6/1-6  
13.55-14.45 น. 50 นาท ี อ30206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 ม.6/7-10  

31 
มีนาคม 
2564 

08.40-09.30 น. 50 นาท ี อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ม.6/1-10  
 

09.35-10.35น. 
 

60 นาท ี
ค33201 คณิตศาสตร์ AP ม.6/1  

ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ม.6/2-8  

            พัก 20 นาท ี

10.55-11.35 น. 40 นาท ี ส30209 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก ม.6/7-8  
11.55-11.45 น. 50 นาท ี จ30208 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 ม.6/9  

1 
เมษายน 
2564 

 

08.40-09.20 น. 
 

40 นาท ี
 

ว33245 ชีววิทยา 5 ม.6/1-6  
ว30288 อาหารและการปนเปื้อน ม.6/7-10  

09.25–10.25น. 60 นาท ี ว33225 เคมี 5  ม.6/1-6  
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09.25–10.15น. 50 นาท ี อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 ม.6/7-10  
                                                    พัก 20 นาท ี

10.35-11.05 น. 30 นาท ี พ33102 สุขศึกษาพลศึกษา  ม.6/1-10  

             พักกลางวนั   

13.00-13.30 น. 30 นาท ี ง33102 การงานอาชีพ 6 (พื้นฐาน) ม.6/2-10  
13.35-14.25 น. 50 นาท ี ท30202 หลักภาษาไทย  ม.6/7-8  
13.35-14.05 น. 30 นาท ี จ33202 ภาษาจีน 6 ม.6/9  

 
สอบนอกตาราง  
ว32284 วิทยาการคำนวณ 3 (ม.6/1-10)   ฝ30206 ภาษาฝรั่งเศส 6 (ม.6/7-8)  
ก30208 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 (ม.6/10)   ก33202 ภาษาเกาหลี 6 (ม.6/10)   
ญ30208 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 2 (ม.6/10)  ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 (ม.6/10)   
จ30202 ภาษาจีน (ม.6/1-6)     ศ33102 ศลิปะ 2 (ม.6/1-10)    
 


