
 
 

 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
3 ส.ค. 63 10.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.6/3 ขอให้ไปเรียนที่ห้องนาฏศิลป์ในเวลานี้ค่ะ 
 12.10 น. นายกฤษณกร นักเรียนชั้น ม.5/4 พบผู้ปกครองที่ห้องวิชาการในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนหญิงคนใดใส่รองเท้าที่หน้าห้องปกครองผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องปกครองในเวลานี้ค่ะ 
4 ส.ค. 63 11.00 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 11.10 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้อง722 ค่ะ 
  เด็กหญิงฝนทอง กระดาษทอง ม.2/12 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
5 ส.ค. 63 10.00 น. เด็กหญิงมาลินี ทองกล่อมสี นักเรียนชั้น ม.2/7 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้อง332 ค่ะ 
6 ส.ค. 63 10.40 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่คุณครูเด็น มีสมภพ ห้องดนตรีสากลค่ะ 
  นักเรียนคนใดลืมเพาเวอร์แบงค์ไว้ที่ห้อง 1405 ติดต่อขอรับคืนได้ที่คุณครูสุกัญญาค่ะ 
 14.20 น. เด็กชายเจษฎา กรานวงษ์ เด็กชายชัยชนะ คุ้มคุณ และเด็กชายชิรษณุพงษ์ เมธากุลพัฒนา นักเรียนชั้น

ม.1/6 พบคุณครูอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ ที่ห้อง321 ในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ  
7 ส.ค. 63 09.10 น. เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูมิจิตต์ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  เรียนเชิญคุณครูดอน วงษ์สุด ที่ห้องบริหารทั่วไปในเวลานี้ค่ะ 
 10.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าแข่งขันซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันนี้เวลา 14.10 น. 

คาบชุมนุมขอให้นักเรียนไปท าการแข่งขันท่ีหอประชุมค่ะ 
 11.40 น. นักเรียนคนใดท ากุญแจหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าแข่งขันซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอให้นักเรียนไปท าการ

แข่งขันที่หอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท ากุญแจหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/3 ม.3/9 ม.3/11 ม.4/1 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/9 ม.5/6 ม.6/2 ม.

6/3 ม.6/4 ม.6/10 และม.6/11 พร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
  เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูมิจิตต์ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 14.35 น. นักเรียนคนใดใส่รองเท้าพละ เบอร์38 ที่หน้าห้องสมุดผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 15.00 น. เด็กหญิงวศิณี ศิริสุนทร นักเรียนชั้นม.2/6 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  นักเรียนคนใดพบเห็นกระเป๋าสตางค์ของเด็กหญิงเปมิกา สุขสุกสิน ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วย

ค่ะ 
10 ส.ค. 63 07.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงคุณแม่ท่านใดที่มาถึงโรงเรียนแล้ว เรียนเชิญคุณแม่ที่ห้อง712 ค่ะ 
 15.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันเกียรติยศ ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลา

นี้ค่ะ 
13 ส.ค. 63 09.45 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.5/1 ม.5/2 และม.5/3 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้าใน

เวลานี้ค่ะ  
 09.55 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.5/2 ม.5/4 ม.5/5 และม.5/6 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกน

ใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 10.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.4/1 ม.4/2 และม.4/3 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 10.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.4/1 ม.4/4 และม.4/5 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 13.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/10 ม.3/11 และม.3/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกน

ใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 13.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/7 ม.1/8 และม.1/9 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 13.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/4 และม.1/6 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้าใน

เวลานี้ค่ะ 
 13.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  และม.1/4 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.00 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/2 ม.1/4 ม.1/6 และม.1/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  และม.3/5 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 และม.3/10 ขอให้นักเรียนลงมา

ทดสอบแสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 15.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/3  ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
14 ส.ค. 63 09.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 และม.4/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 09.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/1 ม.2/2 และม.2/3 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 09.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/2 ม.2/4 ม.2/5 และม.2/6 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกน

ใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/7 ม.2/8 และม.2/9 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 10.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 และม.2/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชุมนุมวาดภาพเบื้องต้น ครูสงกรานต์ ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้อง313 ใน

เวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขันซูโดกุ ขอให้นักเรียนไปแข่งขันที่หอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  เด็กชายธนวัฒน์ ศิริสุวรรณ นกัเรียนระดับชั้นม.1/7 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

 

 

 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
  เรียนเชิญคุณครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ประชุมพร้อมกันที่ห้องธัญญสมาคมในเวลานี้ค่ะ นางสาวเกศินี 

พันธุมจินดา นายเกรียงไกร  ด าประภา  นางปัญจพร มีสมภพ  นางสาวมินทิรา โหมขุนทด   
นางสาวชลธิชา ช้างค า  นายณัฐดนัย โรจนกุล  นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง นายวุฒิชัย แม้นรัมย์ 
นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ นางสาวนันทวรรณ สุขหน้าไม้  นายสงกรานต์ เอ่ียมรอด  นายอภินันท์ วันทา  
นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว นายชวลิต แช่มเจริญ นางสาวสุรีย์รัตน์ ชื่นอารมณ์  
นางอภิรดี สุริยวงษ์ นายพรรษา จรเขตต์  นายภูวไนย วงษ์วิริยะกุล นายธนพงษ์ ปิ่นอินทร์  
นางสาวจารุวรรณ โพธิจุไร นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร  นางปุณยานุช มัฆนาโส  นายณัฐวุฒิ เงินบ ารุง 
นายสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ นางสาวสายจิตรา นิสาย นายไมตรี ศิริเวช และนายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู      

17 ส.ค. 63 10.50 น. สุวิจักร อินทชาติ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 11.00 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขัน Spelling B ขอให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อที่ห้อง421 

ด้วยค่ะ 
  เด็กหญิงปทิตตา เพกประโคน และเด็กหญิงณัฐฐา ไชยยะ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 12.05 น. นายพงศ์พล บุตรสีมาตย์ นักเรียนชั้นม.5/7 นางสาวเจนจินา บุญนา นักเรียนชั้นม.6/5  

นางสาวจีรนันท์ จันทะโคตร นักเรียนชั้นม.6/6 และนางสาวปารณีย์ วรรณชาติ นักเรียนชั้นม.6/12 
พบคุณครูสมประสงค์ที่ห้อง321 ในเวลานี้ค่ะ 

 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2 ขอให้นักเรียนขึ้นหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
21 ส.ค. 63 07.20 น. เด็กหญิงจิรกานต์ วิรดาโพ นักเรียนชั้นม.1 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 11.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าห้องระดับชั้นม.1 ทุกห้องเรียน พบคุณครูศิวเมษฐ์ ที่ห้องพละในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหญิงคนใดที่คุณครูรุ่งนภาได้ฝากของให้น ามาไว้ที่ห้องปกครอง ขอให้ไปที่

ห้องปกครองในเวลานี้ค่ะ 
 11.30 น. เด็กหญิงจริยา เทระพันธ์ ติดต่อห้องกิจการนักเรียนในเวลานี้ค่ะ 
 11.40 น. นายจักรกฤษณ์ จอมแก้ว นักเรียนชั้นม.6/3 และนางสาวธัญเนตร เรืองพงษ์สาร นักเรียนชั้นม.5/3 

ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 13.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะ หลังจากท่ีนักเรียนเรียนคาบสุดท้ายเสร็จแล้ว ขอให้

นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและจัดห้องสอบด้วยค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขันคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันนี้ในคาบ

ชุมนุม เวลา 14.10 น. ให้นักเรียนไปพร้อมกันที่หอประชุมค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะ หลังจากท่ีนักเรียนเรียนคาบสุดท้ายเสร็จแล้ว ขอให้

นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและจัดห้องสอบด้วยค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขันคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอให้นักเรียน

ไปพร้อมกันที่หอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 15.40 น. นักเรียนคนใดท าโทรศัพท์หล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
24 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาทีจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ 5
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 08.30 น. 

 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 09.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ 
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6   ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 วิชาเคมี 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  วิชาภาษาไทย3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชา
วิทยาศาสตร์ 5 วิชาเคมี 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  ในเวลา 10.20 น. 

 10.20 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 
 11.20 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย เวลา 

13.00 
 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 วิชาเคมี 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชา
คณิตศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 13.55 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ  
 14.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
25 ส.ค. 63 07.30 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 09.25 น. อีก 5 นาทีจะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชา
ประวัติศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3   ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์  และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาภาษาภาษาไทย 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชา
ภาษาไทย 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในเวลา 10.20 น. 

 10.20 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาอาเซียนศึกษา 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในเวลา 11.00 น. 
 



 
 

 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 11.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 11.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย เวลา 

13.00 
 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 14.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษฟัง-

พูด 1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในเวลา 14.10 
 14.10 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 15.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
26 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาภาษาไทย 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 08.55 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1 วิชาภาษาไทย 5 
 09.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ไทย 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ในเวลา 09.10 น. 

 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 วิชาประวัติศาสตร์ไทย 5   และจะเริ่มท า
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 09.50 น. 

 10.40 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 

 10.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 และจะ
เริ่มท าแบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
ในเวลา 11.00 น. 

 11.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย ในเวลา 
13.00 

 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาฟิสิกส์ 5 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 14.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ 
 14.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
27 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 09.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
วิชาสังคมศึกษา 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.05 น. อีก 5 นาทีจะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 
 10.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 10.20 น. 

 10.20 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 11.20 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย ในเวลา 

13.00 
 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2    
วิชาภาษาอังกฤษ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 14.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และจะเริ่มท าแบบทดสอบ

วิชาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 14.10 น. 
 14.10  น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 15.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
28 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 09.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ 
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.40 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาชีววิทยา 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 วิชาชีววิทยา 3 ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา 5 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเวลา  10.50 น. 

 10.50 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 11.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 

 
 
 
ลงช่ือ                                        .     ลงช่ือ                                    . 
          (นางสาวสุภาวดี  ภาคีแพทย์)                         (นางสาวฉันทนา  บุญโสม) 
                ประชาสัมพันธ์                           หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 
 

ลงช่ือ                                    . 
 (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 


