
 

ประกาศกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ ๗ 

เร่ือง  กําหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที ่ ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวน/นาท ี ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๒  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓ ขอสอบ คะแนน 

วันอังคารที่ 

๘ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ 

พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส๒๑๑๐๖ ธรรมวินัย  

ส๒๑๒๐๔ หนาที่พลเมือง 

ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ 

พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส๒๒๑๐๖ ศาสนปฏิบัติ 

- 

ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ 

พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส๒๓๑๐๖ ศาสนปฏิบัติ 

- 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

วันพุธที่   

๙ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย 

ส๒๑๑๐๘ สังคมศึกษาฯ 

บ๒๑๒๐๒ ภาษาบาลี  

- 

ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย 

ส๒๒๑๐๘ สังคมศึกษาฯ 

บ๒๒๒๐๒ ภาษาบาลี  

ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร (พต) 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย 

ส๒๓๑๐๘ สังคมศึกษาฯ 

บ๒๓๒๐๒ ภาษาบาลี  

ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร (พต) 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

วันพฤหัสบดีที่   

๑๐ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ 

ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร 

ส๒๑๑๐๗ ประวัติศาสตร 

ส๒๑๒๐๕ อาเซียนศึกษา 

ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ 

ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร (พฐ) 

ส๒๒๑๐๗ ประวติศาสตร 

- 

ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ 

ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร (พฐ) 

ส๒๓๑๐๗ ประวัติศาสตร 

- 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

วันศุกรที่   

๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ส๒๑๑๐๕ พุทธประวัติและศาสนพิธี 

อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร 

ส๒๑๒๐๓ กระทูธรรม 

ส๒๒๑๐๕ พุทธประวัติและธรรมวินัย 

อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร 

ส๒๒๒๐๒ กระทูธรรม 

ส๒๓๑๐๕ พุทธประวัติและธรรมวินัย 

อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 

ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร 

ส๒๓๒๐๒ กระทูธรรม 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

ขอปฏิบัติในการสอบ   ๑. รหัสรายวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเปดสอน สามารถปรับเปล่ียนได ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒. จํานวนขอสอบ เวลา และคะแนน   

ปรับเปล่ียนได ตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน  ๓. โรงเรียนออกขอสอบเองทุกระดับชั้น  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 

        

            (พระครูสิริธรรมนิเทศก)        

                        ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ ๗ 



 

ประกาศกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ ๗ 

เร่ือง  กําหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวน/นาที ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๕  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๖ ขอสอบ คะแนน 

วันอังคารท่ี 

๘ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐-๑๗.๒๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ว๓๐๒๒๒ เคมี 

อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษ (พต) 

ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร (พต) 

ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร (พฐ) 

ส๓๑๒๐๖ สังคมศึกษาฯ   

ว๓๐๒๒๔ เคมี 

อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษ (พต) 

ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร (พต) 

ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร 

ส๓๒๒๐๖ สังคมศึกษาฯ   

ว๓๐๒๒๖ เคมี 

อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษ (พต) 

ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร (พต) 

ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร 

ส๓๓๒๐๔ สังคมศึกษาฯ   

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

วันพุธท่ี   

๙ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐-๑๗.๒๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย 

ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา 

ว๓๐๒๖๒ โลกและอวกาศ 

อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ (พฐ) 

ส๓๑๑๐๕ ประวัติศาสตร 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย 

ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา 

ว๓๐๒๖๔ โลกและอวกาศ 

อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ (พฐ) 

ส๓๒๑๐๕ ประวัติศาสตร 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย 

ว๓๐๒๔๖ ชีววิทยา 

ว๓๐๒๖๖ โลกและอวกาศ 

อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ (พฐ) 

- 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี   

๑๐ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร (พฐ) 

ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ 

ส๓๑๒๐๒ กระทูธรรม 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ 

ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร (พฐ) 

ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ 

ส๓๒๒๐๒ กระทูธรรม 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ 

ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร (พฐ) 

ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพฯ 

ส๓๓๒๐๒ กระทูธรรม 

- 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

วันศุกรท่ี   

๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๙ 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐-๑๗.๒๐ น. 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

๕๐ นาที 

ว๓๐๒๐๒ ฟสิกส 

ส๓๑๑๐๔ ธรรมวินัย  

บ๓๑๒๐๒ ภาษาบาลี 

พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส๓๑๒๐๔ อาเซียนศึกษา 

ว๓๐๒๐๔ ฟสิกส 

ส๓๒๑๐๔ ศาสนปฏิบัติ 

บ๓๒๒๐๒ ภาษาบาลี 

พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา 

- 

ว๓๐๒๐๖ ฟสิกส 

ส๓๓๑๐๓ ศาสนปฏิบัติ 

บ๓๓๒๐๒ ภาษาบาลี 

- 

- 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

ขอปฏิบัติในการสอบ   ๑. รหัสรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนเปดสอน  สามารถปรับเปลี่ยนได ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๒. จํานวนขอสอบ  เวลา และคะแนน   

ปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน  ๓. โรงเรียนออกขอสอบเองทุกระดับชั้น  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  กุมภาพันธ  พุทธศักราช   ๒๕๕๙ 
 

                             (พระครูสิริธรรมนิเทศก) 

                                    ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุมท่ี ๗



 


