
 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง   การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
……………………………………… 

  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ระหว่างวันที่  3 มีนาคม และ  6   มีนาคม   2560   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ จึงได้จัดท าตารางสอบขึ้นดังนี้ 

ว/ด/ป เวลา รหัส/รายวิชาที่สอบ เวลาที่ใช้/นาที ชั้นที่ใช้สอบ ห้องที่ใช้สอบ 
3 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 

09.30 – 10.30 
     ------------- 
13.00 – 13.30 
13.30 - 14.00 

ท21102 ภาษาไทย 
ค21102 คณิตฯ พื้นฐาน 
      ------------- 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 
พ21102  สุขศึกษา 

60 
60 

------ 
30 
30 

ม.1/1 –1/EP 
ม.1/1 –1/EP 

--------- 
ม.1/1 –1/EP 
ม.1/1 –1/EP 

ม.1/1 (123) 
ม.1/2 (124) 
ม.1/3 (125) 
ม.1/4 (126) 
ม.1/5 (127) 
ม.1/6 (131) 
ม.1/7 (132) 
ม.1/8 (133) 
ม.1/9 (134) 
ม.1/10(135) 
ม.1/EP(413) 

6 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 

------------ 
13.00 – 14.00 

ว21102  วิทยาศาสตร์ 
ส21102  สังคมศึกษา 

--------------- 
อ21102  อังกฤษพ้ืนฐาน 

60 
60 

------- 
60 

ม.1/1 –1/EP 
ม.1/1 –1/EP 

----------- 
ม.1/1 –1/EP 

 
หมายเหตุ   รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบนี้ ให้ครูประจ าวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ   

ระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์   -   27  กุมภาพันธ์  2560   
   

ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560 
   

 

 

                                 (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง   การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
……………………………………… 

  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ระหว่างวันที่  3 มีนาคม และ  6   มีนาคม   2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ จึงได้จัดท าตารางสอบขึ้นดังนี้ 
ว/ด/ป เวลา รหัส/รายวิชาที่สอบ เวลาที่ใช้/

นาที 
ชั้นที่ใช้สอบ ห้องที่ใช้สอบ 

3 มี.ค 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 

-------------
13.00 – 13.30 
13.30 – 14.00 

ท22102 ภาษาไทย 
ค22102 คณิตศาสตร์ 

------------- 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 
พ22102 สุขศึกษา 

60 
60 

------ 
30 
30 

ม.2/1 – 11 
ม.2/1 – 11 

--------- 
ม.2/1 – 11 
ม.2/1 – 11 

ม.2/1 (136) 
ม.2/2 (137) 
ม.2/3 (138) 
ม.2/4 (141) 
ม.2/5 (142) 
ม.2/6 (143) 
ม.2/7 (144) 
ม.2/8 (145) 
ม.2/9 (425) 
ม.2/10(426) 
ม.2/11 (427) 

6 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 

-------------
13.00 - 14.00 

ว22102 วิทยาศาสตร์ 
ส22102  สังคมศึกษา 

------------- 
อ22102  อังกฤษพ้ืนฐาน 

60 
60 

------------- 
60 

ม.2/1 – 11 
ม.2/1 – 11 
------------- 
ม.2/1 – 11 

 
หมายเหตุ   รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบนี้ ให้ครูประจ าวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ   

ระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์   -   27  กุมภาพันธ์  2560   
   

ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560 
 

                  

                                 (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 



 
    

 
ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 

เรื่อง   การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 

……………………………………… 
  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559   ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม   2560   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ จึงได้จัดท าตารางสอบขึ้นดังนี้ 
ว/ด/ป เวลา รหัส/รายวิชาที่สอบ เวลาที่ใช้/

นาที 
ชั้นที่ใช้สอบ ห้องที่ใช้สอบ 

28 ก.พ.60 08.30 – 09.30 
09.30– 11.00 

------------- 
13.00 – 14.00 
14.00 – 14.30 

ท23102 ภาษาไทย 
ค23102 คณิตฯ พื้นฐาน 

------------- 
ส23104  ประวัติศาสตร์ 
พ23102  สุขศึกษา 

60 
90 

------ 
60 
30 

ม.3/1 – EP 
ม.3/1 – EP 

--------- 
ม.3/1 – EP 
ม.3/1 – EP 

ม.3/1 (123) 
ม.3/2 (124) 
ม.3/3 (125) 
ม.3/4 (126) 
ม.3/5 (127) 
ม.3/6 (131) 
ม.3/7 (132) 
ม.3/8 (133) 
ม.3/9 (134) 
ม.3/10 (135) 
ม.3/ EP (414) 

1 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 

-------------
13.00 – 14.00 

ว23102 วิทยาศาสตร์ 
ส23102  สังคมศึกษา 

------------- 
อ23102 อังกฤษพ้ืนฐาน 

60 
60 

------------
60 

ม.3/1 – EP 
ม.3/1 – EP 

------------- 
ม.3/1 – EP 

 
หมายเหตุ   รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบนี้ ให้ครูประจ าวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ   

ระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์   -   27  กุมภาพันธ์  2560   
   

ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560 
 

 

                                 (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 



 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง   การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
……………………………………… 

  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559   ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม   2560   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ จึงได้จัดท าตารางสอบขึ้นดังนี้ 
ว/ด/ป เวลา รหัส/รายวิชาที่สอบ เวลาที่ใช้/

นาที 
ชั้นที่ใช้สอบ ห้องที่ใช้สอบ 

28 ก.พ.60 08.30 – 09.30 
09.30– 10.30 
10.30 – 11.30  

------------- 
13.00 – 14.00 
14.00 - 14.30 
14.30 – 15.30 

ท31102  ภาษาไทย 
ค31102  คณิตฯ พื้นฐาน 
ว31241  ชีววิทยา 

------------- 
ส31102  สังคมศึกษา 
พ31102 สุขศึกษา 
ว30201  ฟิสิกส์ 

60 
60 
60 

------ 
60 
30 
60 

ม.4/1 – 7 
ม.4/1 – 7 
ม.4/1- 6 
--------- 

ม.4/1 – 7 
ม.4/1 – 7 
ม.4/1 – 6 

ม.4/1 (122) 
ม.4/2 (415) 
ม.4/3 (416) 
ม.4/4  (417) 
ม.4/5 (422) 
ม.4/6 (423) 
ม.4/7 (424) 

 1 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 
10.30 – 12.00 

------------- 
13.00 – 14.00 
14.00 – 15.00 

อ31102  ภาษาอังกฤษ 
ส31104  ประวัติศาสตร์ 
ค31202  คณิตฯ เพิ่มเติม 

------------- 
ว31161 โลกดาราศาสตร์ฯ 
ว31221  เคมี 

60 
60 
90 

------ 
60 
60 

ม.4/1 - 7 
ม.4/1 –7 
ม.4/1 – 6 

------ 
ม.4/2 – 7 
ม.4/1 –6 

 

หมายเหตุ   รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบนี้ ให้ครูประจ าวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ   
ระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์   -   27  กุมภาพันธ์  2560   
   

ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560 

                   

                                 (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 



 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง   การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
……………………………………… 

  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ระหว่างวันที่  2  - 3   มีนาคม   2559   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ จึงได้จัดท าตารางสอบขึ้นดังนี้ 

ว/ด/ป เวลา รหัส/รายวิชาที่สอบ 
เวลาที่ใช้/

นาที 
ชั้นที่ใช้
สอบ 

ห้องที่ใช้สอบ 

2 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 
10.30 – 11.30 

------------- 
13.00 – 14.00 
14.00 – 15.30 

ท32102  ภาษาไทย 
ค32102  คณิตฯ พื้นฐาน 
ว32243  ชีววิทยา 

------------- 
ส32104  ประวัติศาสตร์ 
ว 32203  ฟิสิกส์ 

60 
60 
60 

------ 
60 
90 

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

ม.5/1 – 7 
ม. 5/1 – 6 

ม.5/1 (121) 
ม.5/2 (415) 
ม.5/3 (416) 
ม.5/4  (417) 
ม.5/5 (422) 
ม.5/6 (423) 
ม.5/7 (424) 

 
 

3 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 11.00 
11.00 – 12.00 

------------- 
13.00 – 14.00 
14.00 – 14.30 
14.30 - 15.30 

 

ส 32102  สังคมศึกษา 
ค32202   คณิตฯ เพ่ิมเติม 
ว31161 โลกดาราศาสตร์ฯ 

------------------ 
อ 32102  ภาษาอังกฤษ 
พ32102  สุขศึกษา 
ว 32223  เคมี 

 

60 
90 
60 

------ 
60 
30 
60 
 

ม.5/1 – 7
ม.5/1 – 6 

ม.5/1 
--------- 

ม. 5/1 – 7 
ม. 5/1 – 7 
ม.5/1 – 6 

 
 

หมายเหตุ   รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบนี้ ให้ครูประจ าวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ   
ระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์   -   27  กุมภาพันธ์  2560   
   

ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560 

 

                                 (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 



 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง   การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
……………………………………… 

  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม   2560   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ จึงได้จัดท าตารางสอบขึ้นดังนี้ 
ว/ด/ป เวลา รหัส/รายวิชาที่สอบ เวลาที่ใช้/

นาที 
ชั้นที่ใช้สอบ ห้องที่ใช้สอบ 

28 ก.พ.60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.30 
10.30 - 12.00 

------------- 
13.00 – 14.00 

ท33102  ภาษาไทย 
อ33102  อังกฤษพ้ืนฐาน 
ว 33205  ฟิสิกส์ 

------------- 
ว 33245  ชีววิทยา 

60 
60 
90 

------ 
60 

ม.6/1 – 7 
ม.6/1 – 7 
ม.6/1 – 6 
--------- 

ม.6/1 – 6 

ม.6/1 (136) 
ม.6/2 (137) 
ม.6/3 (138) 
ม.6/4 (141) 
ม.6/5 (142) 
ม.6/6 (143) 

ม.6/7 (144) 
 

1 มี.ค. 60 08.30 – 09.30 
09.30 – 10.00 
10.00 – 11.00 

------------ 
13.00 – 14.30 

 

ส33102  สังคมศึกษา 
พ33102  สุขศึกษา 
ว 33225  เคมี 

------------------- 
ค 33203  คณิตฯเพ่ิมเติม 

 

60 
30 
60 

------ 
90 
 

ม.6/1 – 7 
ม.6/1 – 7 
ม.6/1 – 6 

----- 
ม.6/1 – 6 

 
 

หมายเหตุ   รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบนี้ ให้ครูประจ าวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ   
ระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์   -   27  กุมภาพันธ์  2560   
   
 

ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560 
 

                    

                                 (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 


