
 
 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ตารางประเมินผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562  ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 

ห้องเรียนพิเศษ   (Excellence Room) 
 
 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

20 ก.ย. 62 

09.00-10.30 90 ค21101  คณิตศาสตร์1 ค22101  คณิตศาสตร์ 3 ค23101   คณิตศาสตร์  5 
10.30-11.30 60 ท21101  ภาษาไทย  1 ท22101  ภาษาไทย  3 ท23101   ภาษาไทย  5 
11.30-12.00 30 ศ21101   ทัศนศิลป์ ศ22101   ทัศนศิลป์ ศ23101  ทัศนศิลป์ 

พัก 

13.00-14.00 60 ส21101  สังคมศึกษา 1 ส22101   สังคมศึกษา 3  ส23101  สังคมศึกษา 5 
14.00-15.00 60 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3  อ23101 ภาษาอังกฤษ 5                          

 
 
 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

 24 ก.ย.62 

09.00-10.30 90 ว21101 วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน1 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 
10.30-11.30 60 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 

11.30-12.00 30 พ21101   สุขศึกษา 1 พ22101   สุขศึกษา 3 พ23101  สุขศึกษา 5 
พัก 

13.00-13.30 30 ว21103การออกแบบและ           
           เทคโนโลยี 1 

ง22103การออกแบบและ           
           เทคโนโลยี 3 

ง23103เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 

13.30-14.00 30 ง21101 การงานอาชีพ 1 ง22101 การงานอาชีพ 3 ง23101  การงานอาชีพ 5  
14.00-14.30 30 ศ21103  ดนตรี นาฏศิลป์ 1 ศ22103  ดนตรี นาฏศิลป์ 3 ศ23103  ดนตรี นาฏศิลป์ 5 

14.30-15.30 60  จ20201 ภาษาจีน1 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ตารางประเมินผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ห้องเรียนพิเศษ   (Excellence Room) 

 

วันเดือนปี เวลา นาที 
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

20 ก.ย.62 

09.00-10.00 60 ค31101  คณิตศาสตร์1 ค32101  คณิตศาสตร์ 3 ค33101   คณิตศาสตร์  5 
10.00-11.00 60 ท31101  ภาษาไทย  1 ท32101  ภาษาไทย  3 ท33101   ภาษาไทย  5 
11.00-12.00 60 ส31101  สังคมศึกษา 1 ส32101   สังคมศึกษา 3  ส33101  สังคมศึกษา 5 

พัก 
13.00-13.30 30 ง31101 การงานอาชีพ ง32101 การงานอาชีพ 3  ง33101  การงานอาชีพ  

              และเทคโนโลยี 5 
13.30-14.30 60  ส31103ประวัติศาสตร์ 1  ส32103ประวัติศาสตร์ 3 พ33101  สุขศึกษา(14.00-14.30) 
14.30-15.00 30 พ31101   สุขศึกษา 2 ว30280 โลกดาราศาสตร์  

 

วันเดือนปี เวลา นาที 
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
  
 
 
 
 
23 ก.ย.62 

09.00-10.00 60  ว31102 เคมีพื้นฐาน  ว30223  เคมี 3  ว30224 เคมี       
10.00-11.00 60 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  อ33101 ภาษาอังกฤษ 5              
11.00-11.30 30 ศ31101  ศิลปะ ศ32101  ดนตรี นาฏศิลป์ 3 ศ33101   ศิลปะ 5 
11.30-12.00 30 ว31201 การออกแบบและ 

            เทคโนโลยี 
ว32201 การออกแบบและ 
            เทคโนโลยี 

  

พัก 
13.00-14.00  อ30201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 อ30226 อังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว     อ30219 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
14.00-15.00 60 ว31103 ชีววิทยา ว30242 ชีววิทยา 2   ว30244 ชีววิทยา 4  

 
 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
 
 
 
25ก.ย.62 

09.00-10.30 90 ว30201 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  ว30203 ฟิสิกส์        ว30204  ฟิสิกส์ 4  

 10.30-12.00 90 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่ม 1 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่ม 3 ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่ม 5 
พัก 

     
     
     
     

 

 
 
 
 
 

 


