
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัน เดือน  
ปี 

ช่วงเวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้องสอบ 

 
 
 
 
 

18 
กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 11.20 

60 
30 
60 

ว21101   วิทยาศาสตร์   
พ21102   พลศึกษา 
จ20201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 

พักกลางวัน 
13.00 - 13.50 
14.00 – 15.00 
 
14.00 – 14.30 

50 
60 
 
30 

ส21101   สังคมศึกษา 
ว20207   ชีววิทยา 1 
ว20201   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
ง20261   การขยายพันธุ์พืช 
ศ21201   ศิลปะสร้างสรรค์ 
พ20201  พลศึกษาเพิ่มเติม 

ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/2 
ม.1/3-1/7 
ม.1/8 
ม.1/9 
ม.1/10 

 
19 

กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 11.20 

60 
30 
60 

ค21101   คณิตศาสตร์   
ง21101   การงานอาชีพ 
อ20211   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 15.00 

60 
50 

ท21101   ภาษาไทยพื้นฐาน 
ส20231   หน้าท่ีพลเมือง 

ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 

 
20 

กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 11.10 

60 
30 
50 

อ21101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
ว21181   การออกแบบเทคโนโลยี 
ส21102   ประวัติศาสตร์ 

ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/10 

พักกลางวัน  

13.00 - 13.30 
13.40 – 14.40 

30 
60 

พ21101   สุขศึกษา 
ค21201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ม.1/1-1/10 
ม.1/1-1/7 

 
21 

กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
 
09.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
10.20 – 11.20 

 

60 
 
30 
30 
60 

ค20201   คณิตภาษาอังกฤษ 
ท20201   เสริมทักษะภาษา1 
ศ21101    ศิลปศึกษา 
ง20244   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
อ20217   ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

ม.1/1-1/2 
ม.1/3-1/10 
ม.1/1-1/10 
ม.1/1 
ม.1/2 
 

 

 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วัน เดือน  
ปี 

ช่วงเวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้องสอบ 

 
 

18 
กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 11.00 

60 
30 
40 

ว22101   วิทยาศาสตร์                          
พ22102   พลศึกษา 
ส22102   ประวัติศาสตร์    

ม.2/1-2/10 
ม.2/1-2/10 
ม.2/1-2/10 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 

อ22101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ง22101   การงานอาชีพพื้นฐาน 
ง22102  เทคโนโลยีพื้นฐาน 

ม.2/1-2/10 
ม.2/1 /3/5/7/9    
ม.2/2 /4/6/8/10 

 
19 

กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
10.10 – 10.50 

90 
40 

ค22201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
ส20233   หน้าท่ีพลเมือง 

ม.2/1-2/10 
ม.2/1-2/10 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 

ท22101   ภาษาไทยพื้นฐาน 
ง20226   การควบคุมหุ่นยนต์ 

ม.2/1-2/10 
ม.2/1 

 
 

20 
กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

60 
30 
30 

ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
พ22101   สุขศึกษา                          
ง20265   การปลูกผักสวนครัว                   
ง20222   เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ม.2/1-2/10 
ม.2/1-2/10                  
ม.2/2 /4/6/8/10 
ม.2/1,3,5,7,9 

พักกลางวัน  

13.00 - 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 

อ20213   ภาษาอังกฤษส่ือสาร                                    
ง20246  การใช้โปรแกรมกราฟิก 

ม.2/1-2/10              
ม.2/1 

21 
 

กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 11.00 
 

60 
30 
40 
 

ส22101   สังคมศึกษา 
ศ22101   ศิลปศึกษา 
ว20203    เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 

ม.2/1-2/10 
ม.2/1-2/10 
ม.2/1-2/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วัน เดือน  
ปี 

ช่วงเวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้องสอบ 

 
 

18 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 
10.50 – 11.20 

90 
30 
30 

ว23101   วิทยาศาสตร์                            
พ23102   พลศึกษา 
ส20235   หน้าท่ีพลเมือง    

ม.3/1-3/9 
ม.3/1-3/9 
ม.3/1-3/9 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 
 

อ23101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ง20223   การออกแบบเทคโนโลยี 
 

ม.3/1-3/9               
ม.3/1-3/9 
 

 
 
 

19 
 

กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
 
09.40 – 10.10 
 
10.20 – 11.10 

60 
 
30 
 
50 

ค23201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
ท20205   การพุดการเขียนเชิงสรรค์ 
ง23101   การงานอาชีพพื้นฐาน 
ง23102   เทคโนโลยีพื้นฐาน 
ส23102   ประวัติศาสตร์ 

ม.3/1-3/2 
ม.3/3-3/9 
ม.3/1,3,5,7,9 
ม.3/2,4,6,8 
ม.3/1-3/9 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 15.10 

60 
60 

ท23101   ภาษาไทยพื้นฐาน 
IS20202   

ม.3/1-3/9 
ม.3/1-3/2 

 
20 

กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 

90 
30 

ค23101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
พ23101   สุขศึกษา 

ม.3/1-3/9 
ม.3/1-3/9 

                      พักกลางวัน  

13.00 - 14.00 60 อ20215   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ม.3/1-3/9 
 
 

21 
กันยายน 
2561 

08.30 – 09.20 
09.30 – 10.00 
10.10 – 11.10 
10.10 – 10.40 

50 
30 
60 
30 

ส23101   สังคมศึกษา 
ศ22101   ศิลปศึกษา 
ว20205   พลังงานทดแทน 
ง20264   การประกอบอาหาร 

ม.3/1-3/9 
ม.3/1-3/9 
ม.3/1-3/2 
ม.3/3-3/9 

พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 
13.00 – 13.40 

60 
40 

จ20201   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
ญ20201  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 

ม.3/1-3/2 
ม.3/3-3/9 

 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วัน เดือน  ป ี ช่วงเวลา 
เวลา
(นาที) รหัสวิชา ชือ่วิชา ห้องสอบ 

 
 
 
 

18 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.30 
 
10.40 – 11.10 
11.20 – 11.50 

120 
 
30 
30 

ว31203   ฟิสิกส์1                                      
ว30101  แรงและธรรมชาติในการเคลื่อนที่ 
ศ31101   ศิลปะ 
พ30210   พลศึกษาเพ่ิมเติม    

ม.4/1-4/5 
ม.4/6 
ม.4/1-4/6 
ม.4/2-4/6 

พักกลางวัน 
13.00 - 13.40 
13.50 – 14.20 
14.30 – 15.30 
 
14.30 -15.00 

40 
30 
60 
 
30 

ญ30101   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
ว31181    เทคโนโลยีวิทยาการค านวณ 
ว30291    การสืบเสาะหาความรู้     
อ30241  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 
ง30244   การเขียนโปรแกรมคอม 

ม.4/1-4/6 

ม.4/1-4/6 

ม.4/1 

ม.4/6 

ม.4/5 

 
 

19 
กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.30 
10.40 – 11.10 

60 
50 
30 

ค31101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   
ส31102   ประวัติศาสตร์ 
ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ม.4/1-4/6 
ม.4/1-4/6 
ม.4/1-4/6 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 15.10 
15.20 – 16.20 

60 
60 
60 

อ31101   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ว31101   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ท30209   การพูด 

ม.4/1-4/6 

ม.4/1-4/6 

ม.4/1 

 
 
 
 
 

20 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.30 
 
08.30 – 09.30 
10.40 – 11.10 

120 
 
60 
30 
 

ค31203   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม11  
ค31201   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 
ท30201   วรรณคดีวรรณกรรม 
ง30224   การใช้โปรแกรม 
ง20261   การขยายพันธ์ุพืช 
ศ31201  ลายไทย 

ม.4/1 
ม.4/2-4/5 
ม.4/6 
ม.4/1 
ม.4/2-4/5 
ม.4/6 

                      พักกลางวัน  

13.00 - 14.00 
14.10 – 15.40 
 
14.10 – 15.00 

60 
90 
 
50 

อ30211  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 
ว31251   ชีววิทยา 1 
ว31241   ชีววิทยา 1 
ส30264   อาเซียน 

ม.4/1-4/6 

ม.4/1 
ม.4/2-4/5 
ม.4/6 

 
 
 

21 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
 
08.30 - 09.30 
10.10 – 10.40 
10.50 – 11.50 

90 
 
60 
30 
60 

ว31231   เคมี 1 
ว31221   เคมี 1 
ว30102   สารและสมบัติของสาร 
พ31101  สุขศึกษา 
ส31101   สังคมศึกษา 

ม.4/1 
ม.4/2-4/5 
ม.4/6 
ม.4/1 - 4/6          
ม.4/1-4/6 

พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 
14.10 – 15.10 

60 
50 

ท31101   ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
อ30221   การอ่านเพ่ือชีวิต1 

ม.4/1-4/6 
ม.4/1และ4/6 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วัน เดือน  ป ี ช่วงเวลา 
เวลา
(นาที) รหัสวิชา ชือ่วิชา ห้องสอบ 

 
 
 

18 
 

กันยายน 
2561 

08.30 – 10.30 
08.30 – 10.30 
08.30 – 09.30 
10.40 – 11.20 

120 
120 
60 
40 

ค32203   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม31   
ค32201   คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
อ30243   เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
ส32102   ประวัติศาสตร์ 

ม.5/1 
ม.5/2-5/6 
ม.5/7 
ม.5/1-5/7 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 15.10 
 
14.10 – 14.40 

60 
60 
 
30 

ว32101   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ว30252   ชีววิทยา1  
ว30242   ชีววิทยา2 
ง30246   ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

ม.5/1-5/7 

ม.5/1 

ม.5/2-5/6 
ม.5/7 

 
 
 
 

19 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
 
08.30 – 09.30 
09.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 
 
10.50 – 11.20 

90 
 
60 
30 
30 
 
30 

ว30232   เคมี1 
ว30222   เคมี2   
ว30282   สารเคมีในชีวิตประจ าวัน   
ศ32201   จิตรกรรม 
ง30249   การเขียนโปรแกรมคอมฯ 
ง30222   การออกแบบเทคโนโลยี2 
พ32101  สุขศึกษา 

ม.5/1 
ม.5/2-5/6 
ม.5/7 
ม.5/7 
ม.5/1 
ม.5/2-5/7 
ม.5/1-5/7 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 14.50 

60 
40 

ท32101   ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ส30231   หน้าท่ีพลเมือง   

ม.5/1-5/7 

ม.5/1-5/7 

 
 

20 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.30 
08.30 – 10.00 
08.30 – 09.30 
10.40 – 11.20 

120 
90 
60 
30 

ว30217   ฟิสิกส์ของคลื่น 
ว30202   ฟิสิกส์2 
ท30207   การพินิจภาษา1 
ง32101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ม.5/1 
ม.5/2-5/6 
ม.5/7 
ม.5/1-5/7 

                      พักกลางวัน  

13.00 - 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 

อ30213   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
พ30213   วอลเลย์บอล 

ม.5/1-5/7 
ม.5/2-5/7 

 
 
 

21 
กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.20 – 11.10 

60 
30 
50 

ค32101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ศ32101   ศิลปศึกษา 
ส32101   สังคมศึกษา 

ม.5/1-5/7 
ม.5/1-5/7 
ม.5/1-5/7 

พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 
14.10 – 15.10 
14.10 – 14.40 
 
 

60 
60 
30 

จ30203   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
อ30231   การอ่าน เขียน1 
ง30270    การประกอบอาหาร 
ง30252    การสร้างและพัฒนาโครงงาน 
ง30261    เครื่องใช้ส านักงาน 

ม.5/1-5/7 
ม.5/1 
ม.5/2-5/5 
ม.5/6 
ม.5/7 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วัน เดือน  
ปี 

ช่วงเวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ห้องสอบ 

 
 

18 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
08.30 – 09.30 
09.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 

90 
60 
30 
30 

ว30204  ฟิสิกส์4                                        
จ30215  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
30251   การสร้างเว็บเพจ 
ศ33210   การออกแบบ 

ม.6/1-6/4 
ม.6/5 
ม.6/5 
ม.6/1-6/5 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00  
13.00 – 13.50 
14.10 – 14.40 

60            
50 
30 

อ30204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
อ30245   เสริมทักษะภาษาอังกฤษ5   
พ30201   พลศึกษา 

ม.6/1-6/4 
ม.6/5 
ม.6/2-6/5 

 
19 

กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
08.30 – 09.10 
10.10 – 11.10 

90 
40 
60 

ว30224    เคมี 4   
ว30264   พอลิเมอร์ 
อ30215  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ม.6/1-6/4 
ม.6/5 
ม.6/1-6/5 

พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 

ท33101   ภาษาไทย 
ง30270   การประกอบอาหาร 

ม.6/1-6/5 
ม.6/2-6/5 

 
 
 

20 
กันยายน 
2561 

08.30 – 10.30 
08.30 – 09.30 
09.30 – 10.00 
10.40 – 11.40 

120 
60 
30 
60 

ค33201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ท30205   หลักและการใช้ภาษาไทย 
ง30264    เครื่องใช้ส านักงาน 
ส33101    สังคมศึกษา 

ม.6/1-6/4 
ม.6/5 
ม.6/5 
ม.6/1-6/5 

                      พักกลางวัน  

13.00 - 14.30 
13.00 – 13.50 
14.40 – 15.10 

90 
50 
30 

ว30244   ชีววิทยา 4 
ส30273   รู้ทันโลก 
พ33101   สุขศึกษา 

ม.6/1-6/4 
ม.6/5 
ม.6/1-6/5 

 
21 

กันยายน 
2561 

08.30 – 10.00 
10.10 – 10.40 

90 
30 

ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ง30223   การออกแบบและเทคโนโลยี3 

ม.6/1-6/5 
ม.6/1-6/5 

พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 
14.10 – 14.40 

60 
30 

อ33101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ศ33101   ศิลปะ 

ม.6/1-6/5 
ม.6/1-6/5 

 

 




