
 

 

 

ตารางสอบปลายปี โรงเรยีนจุฬาภรณ์พิชญาคาร  

ชั้นอนบุาล ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 มนีาคม 2563 

วัน เดือน ป ี เวลา(น.) ชั้นอนบุาล 1 ชั้นอนบุาล 2 ชั้นอนบุาล 3 

 

4 มีนาคม 2563 

08.30 – 09.30 ประเมินความพร้อม 

ด้านภาษาอังกฤษ 

ประเมินความพร้อม 

ด้านภาษาอังกฤษ 

ประเมินความพร้อม 

ด้านภาษาอังกฤษ 

09.30 – 10.30 ประเมินความพร้อม 

ด้านคณิตศาสตร ์

ประเมินความพร้อม 

ด้านคณิตศาสตร ์

ประเมินความพร้อม 

ด้านคณิตศาสตร ์

 

5 มีนาคม 2563 

08.30 – 09.30 ประเมินความพร้อม 

ด้านภาษาไทย 

ประเมินความพร้อม 

ด้านภาษาไทย 

ประเมินความพร้อม 

ด้านภาษาไทย 

09.30 – 10.30 ประเมินความพร้อม 

ด้านวิทยาศาสตร์ 

ประเมินความพร้อม 

ด้านวิทยาศาสตร์ 

ประเมินความพร้อม 

ด้านวิทยาศาสตร์ 

6 มีนาคม 2563 08.30 – 10.30 ประเมินความสามารถ 

ทางเชาวน์ปัญญา 

ประเมินความสามารถ 

ทางเชาวน์ปัญญา 

ประเมินความพร้อม 

ด้านศิลปะ 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   ปีการศึกษา  2562  
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
วัน/ เวลา 8.30 -9.30 9.30 –10.30 10.30 -11.30  12.30 –13.30 13.30-14.00 

9 มีนาคม 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ดนตร ี
10 มีนาคม 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อาเซียนศึกษา สุขศึกษา- พละ นาฏศิลป์ 
11 มีนาคม 2562 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ 

 
************************************** 

 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
วัน/ เวลา 8.30 -9.30 9.30 –10.30 10.30 -11.30  12.30 –13.30 13.30-14.00 

9 มีนาคม 2562 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ดนตร ี
10 มีนาคม 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ 
11 มีนาคม 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา-พละ อาเซียนศึกษา นาฏศิลป์ 

 
****************************************** 

 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2562   
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
วัน/ เวลา 8.30 -9.30 9.30 –10.30 10.30 -11.30  12.30 –13.30 13.30-14.00 

9 มีนาคม 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตร ี
10 มีนาคม 2562 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา-พละ นาฏศิลป์ 
11 มีนาคม 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ อาเซียนศึกษา การงานอาชีพฯ 

 

 



วัน เดอืน ปี ชัน้ เวลา(น.) ชือ่วิชา วัน เดอืน ปี ชัน้ เวลา(น.) ชือ่วิชา วัน เดอืน ปี ชัน้ เวลา(น.) ชือ่วิชา

08.30-10.00 ภาษาไทย 08.30-10.00 คณิตศาสตร์ 08.30-10.00 วทิยาศาสตร์

10.00-11.00 สงัคมศกึษา 10.00-11.00 อาเซียนศกึษา 10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร

11.00-11.30 ประวัตศิาสตร์ 11.00-11.30 ศลิปะ(ทัศนศลิป์) 11.00-11.30 คอมพวิเตอร์

11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร 11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร 11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร

12.30-13.30 ภาษาไทย(ฉบับที่ 2) 12.30-13.30 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 วทิยาการค านวณ

13.30-14.00 สขุศกึษาและพลศกึษา 13.30-14.00 การงานอาชพี 13.30-14.00 ศลิปะ(ดนตรี นาฎศลิป)์

08.30-10.00 ภาษาไทย 08.30-10.00 คณิตศาสตร์ 08.30-10.00 วทิยาศาสตร์

10.00-11.00 สงัคมศกึษา 10.00-11.00 อาเซียนศกึษา 10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร

11.00-11.30 ประวัตศิาสตร์ 11.00-11.30 ศลิปะ(ทัศนศลิป์) 11.00-11.30 คอมพวิเตอร์

11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร 11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร 11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร

12.30-13.30 ภาษาไทย(ฉบับที่ 2) 12.30-13.30 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 วทิยาการค านวณ

13.30-14.00 สขุศกึษาและพลศกึษา 13.30-14.00 การงานอาชพี 13.30-14.00 ศลิปะ(ดนตรี นาฎศลิป)์

08.30-10.00 ภาษาไทย 08.30-10.00 คณิตศาสตร์ 08.30-10.00 วทิยาศาสตร์

10.00-11.00 สงัคมศกึษา 10.00-11.00 อาเซียนศกึษา 10.00-11.00 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร

11.00-11.30 ประวัตศิาสตร์ 11.00-11.30 ศลิปะ(ทัศนศลิป์) 11.00-11.30 คอมพวิเตอร์

11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร 11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร 11.30-12.30 พักรับประทานอาหาร

12.30-13.30 ภาษาไทย(ฉบับที่ 2) 12.30-13.30 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 ศลิปะ(ดนตรี นาฎศลิป)์

13.30-14.00 สขุศกึษาและพลศกึษา 13.30-14.00 การงานอาชพี

ตารางสอบปลายภาคเรยีนท่ี 2/2562

โรงเรยีนจุฬาภรณ์พชิญาคาร สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2

ชั้นประถมศกึษาปท่ีี 4 - 6 ระหว่างวันท่ี 9-11 มีนาคม 2563

10-ม.ีค.-63

ป.4

ป.5

ป.6

11-ม.ีค.-63

ป.4

ป.5

ป.6

ป.4

ป.5

ป.6

9-ม.ีค.-63



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2562   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 
   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
วันท่ีสอบ เวลา(น.) ช้ัน /นาที ม.1 ม.2 ม.3 

 

 

 

4 มีนาคม 2563 

08.30 - 09.30  60 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

09.30 - 10.30  60 ประวัตศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ 

10.30 - 11.30  60 การงานอาชพีฯ การงานอาชพีฯ การงานอาชพีฯ 

12.30 - 13.30  60 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย 

13.30 - 14.30  60 ดนตรี ดนตรี ดนตรี 

     

 

 

5 มีนาคม 2563 

 

08.30 - 09.30  60 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

09.30 - 10.30  60 สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา 

10.30 - 11.30  60 หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง 

12.30 - 13.30  60 ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ 

13.30 - 14.30  60 เพ่ิมเตมิ เพ่ิมเตมิ เพ่ิมเตมิ 

     

 

 

6 มีนาคม 2563 

 

 

08.30 - 09.30  60 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

09.30 - 10.30  60 วิทยาศาสตร์ค านวณ วิทยาศาสตร์ค านวณ โครงงาน 

10.30 - 11.30  60 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

12.30 - 13.30  60 คณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ คณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ เกษตร 

13.30 - 14.30  60 สังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

     

 


