
ตารางสอบปลายภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1/2565 

โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันจันทร ์ที่ 10 ตลุาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว21101 วิทยาศาสตร์ นางสาววาสนา ยาวิชัย 1/1-1/3  
1/1 ห้อง 223 
1/2 ห้อง 224 
1/3 ห้อง 225 

 

09.30-10.10 น. 40 พ21101 สุขศึกษา นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร ์ 1/1-1/3 
10.10-11.10 น. 60 ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ 1/1-1/3 
  พัก   
13.00-14.00 น. 60 อ21101 ภาษาอังกฤษ นางฐิติพรรณ แสงแก้ว 1/1-1/3 
14.00-14.40 น. 40 ว21104 วิทยาการคำนวณ นายพงษ์พันธ์ นิลคง 1/1-1/3 

 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันพุธ ที ่12 ตุลาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว21203 ทักษะกระบวนการวิทย์ นางอัสรา วงศ์มณี 1/1  

1/1 ห้อง 223 
1/2 ห้อง 224 
1/3 ห้อง 225 

 

08.30-09.10 น. 40 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น นายวัชรพงค์ โพธิวงค์ 1/2-1/3 
  พัก   
12.00-12.40 น. 40 ศ21101 ศิลปะ นางสาวขนิษฐา จินดาสถาน 1/1-1/3 
12.40-13.40 น. 60 ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ 1/1 

 

 

 

 



ตารางสอบปลายภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2565 

โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

การสอบประเภท Paper                    วันจันทร ์ที่ 10 ตลุาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว22101 วิทยาศาสตร์ นางวันทนา ขอดศิริ 2/1-2/3  
 

2/1 ห้อง 232 
2/2 ห้อง 233 
2/3 ห้อง 234 

 

09.30-10.10 น. 40 พ22101 สุขศึกษา นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร ์ 2/1-2/3 
10.10-11.10 น. 60 ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นายจาตุรงค ์เบ็งยา 2/1-2/3 
11.10-11.50 น. 40 ส22105 พระพุทธศาสนา นายอัมรินทร์ สมณะ 2/1-2/3 
  พัก   
13.00-14.00 น. 60 อ22101 ภาษาอังกฤษ นางพิลาสินี วิรัตน์พฤกษ์ 2/1-2/3 
14.00-14.40 น. 40 ว22104 วิทยาการคำนวณ นายประภาส คุณาชีวะ 2/1-2/3 
14.40-15.20 น. 40 ศ22103 ดนตรี-นาฏศิลป์ นางสปัญญ์นา แก้วตาปี 2/1-2/3 

 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันพุธ ที ่12 ตุลาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ท22101 ภาษาไทย นายไพรศาล สังข์เอ่ียม 2/1-2/3  
 
 

2/1 ห้อง 232 
2/2 ห้อง 233 
2/3 ห้อง 234 

 

09.30-10.30 น. 60 ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นายจาตุรงค ์เบ็งยา 2/1 
09.30-10.30 น. 60 จ20201 ภาษาจีน นายนนทชัย อาวรณ์ 2/2-2/3 
10.30-11.10 น. 40 ส22103 ประวัติศาสตร์ นางวิลานันท์ ศรีลาชัย 2/1-2/3 
  พัก   
13.00-14.00 น. 60 ส22101 สังคมศึกษา นายอัมรินทร์ สมณะ 2/1-2/3 
14.00-14.40 น. 40 ศ22101 ศิลปะ นางสปัญญ์นา แก้วตาปี 2/1-2/3 

 



ตารางสอบปลายภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1/2565 

โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

การสอบประเภท Paper                    วันจันทร ์ที่ 10 ตลุาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว23101 วิทยาศาสตร์ นางอัสรา วงศ์มณี 3/1-3/4  
 

3/1 ห้อง 242 
3/2 ห้อง 243 
3/3 ห้อง 244 
3/4 ห้อง 245 

 
 

09.30-10.10 น. 40 พ23101 สุขศึกษา นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์ 3/1-3/4 
10.10-11.10 น. 60 ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวกมลพร จินดาหลวง 3/1-3/4 
11.10-11.50 น. 40 ส23105 พระพุทธศาสนา นางจันทร์ฉาย ประสิงห์ 3/1-3/4 
  พัก   
13.00-14.00 น. 60 อ23101 ภาษาอังกฤษ นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ 3/1-3/4 
14.00-14.40 น. 40 ว23104 วิทยาการคำนวณ นางนภาพร ไชยสมการ 3/1-3/4 
14.40-15.20 น. 40 ศ23103 ดนตรี-นาฏศิลป์ นางสปัญญ์นา แก้วตาปี 3/1-3/4 

 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันพุธ ที ่12 ตุลาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ท23101 ภาษาไทย นายศุภกรณ์ คำเพลิง 3/1-3/4  
 
 

3/1 ห้อง 242 
3/2 ห้อง 243 
3/3 ห้อง 244 
3/4 ห้อง 245 

 

09.30-10.10 น. 40 ส22101 สังคมศึกษา นายอัมรินทร์ สมณะ 3/1-3/4 
10.10-11.10 น. 60 ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นางสาวกมลพร จินดาหลวง 3/1 
  พัก   
13.00-13.40 น. 40 ส23103 ประวัติศาสตร์ นางจันทร์ฉาย ประสิงห์ 3/1-3/4 
13.40-14.20 น. 40 ศ23101 ศิลปะ นางสปัญญ์นา แก้วตาปี 3/1-3/4 

 

 

 



ตารางสอบปลายภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1/2565 

โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

การสอบประเภท Paper                    วันจันทร ์ที่ 10 ตลุาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว30241 ชีววิทยา นางรื่นจิตร ปัญญาเรือง 4/1  
 
 

4/1 ห้อง 422 
4/2 ห้อง 423 
4/3 ห้อง 424 

 

08.30-09.20 น. 50 ท30201 ประวัติวรรณคดี นางกานดา ชุมดำ 4/2 
08.30-09.30 น. 60 ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง 4/3 
09.30-10.30 น. 60 อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นางพิสมัย เรือนสอน 4/1-4/3 
10.30-11.30 น. 60 ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นายจาตุรงค์ เบ็งยา 4/1 
10.30-11.30 น. 60 ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน นางหนึ่งฤทัย ปินชัย 4/3 
10.30-11.30 น. 60 จ30201 ภาษาจีนพ้ืนฐาน นายนนทชัย อาวรณ์ 4/3 
  พัก   
13.00-13.40 น. 40 ว31107 วิทยาการคำนวณ นางนภาพร ไชยสมการ 4/1-4/3 
13.40-14.20 น. 40 ส31101 สังคมศึกษา นางชริญ ไทยตรง 4/1-4/3 

 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันพุธ ที ่12 ตุลาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ท31101 ภาษาไทย นายศุภกรณ์ คำเพลิง 4/1-4/3  
 
 
 

4/1 ห้อง 422 
4/2 ห้อง 423 
4/3 ห้อง 424 

 

09.30-10.30 น. 60 ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นายจาตุรงค์ เบ็งยา 4/1-4/3 
10.30-11.10 น. 40 ศ31101 ศิลปะ นางสาวขนิษฐา จินดาสถาน 4/1-4/3 
11.10-12.10 น. 60 ว30221 เคมี นางดณพร อินจับ 4/1 
11.10-12.10 น. 60 ญ30214 สังคมและวัฒธรรมภาษาญี่ปุ่น นายวัชรพงค์ โพธิวงค์ 4/3 
11.10-12.10 น. 60 จ30207 ภาษาจีน อ่าน-เขียน นายนนทชัย อาวรณ์ 4/3 
  พัก   
13.10-13.50 น. 40 ว30207 คอมพิวเตอร์ประยุกต์  นางนภาพร ไชยสมการ 4/1-4/3 
13.50-14.50 น. 60 ว31201 ฟิสิกส์  นางจุฑารัตน์ เวียงลอ 4/1 

 



ตารางสอบปลายภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1/2565 

โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การสอบประเภท Paper                    วันจันทร ์ที่ 10 ตลุาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว30243 ชีววิทยา นางสาววาสนา ยาวิชัย 5/1  
 
 

5/1 ห้อง 432 
5/2 ห้อง 433 
5/3 ห้อง 434 
5/4 ห้อง 435 

 
 

08.30-09.30 น. 60 ท30214 ภาษากับวัฒนธรรมฯ นายไพรศาล สังข์เอ่ียม 5/2 
08.30-09.30 น. 60 จ30203 ภาษาจีนพ้ืนฐาน นายนนทชัย อาวรณ์ 5/3 
08.30-09.30 น. 60 ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน นายวัชรพงค์ โพธิวงค์ 5/4 
09.30-10.10 น. 40 ว32107 วิทยาการคำนวณ นายประภาส คุณาชีวะ 5/1-5/4 
10.10-11.10 น. 60 อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นางฐิติพรรณ แสงแก้ว 5/1-5/4 
11.10-12.10 น. 60 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ 5/1 
11.10-12.10 น. 60 อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฯ นางฐิติพรรณ แสงแก้ว 5/2 
  พัก   
13.10-13.50 น. 40 ส32101 สังคมศึกษา นางจันทร์ฉาย ประสิงห์ 5/1-5/4 
13.50-14.50 น. 60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ นางดลพร อินจับ 

นางวันทนา ขอดศิริ 
5/1-5/2 
5/3-5/4 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันพุธ ที ่12 ตุลาคม 2565 
 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ท32101 ภาษาไทย นางกานดา ชุมดำ 5/1-5/4  
 
 
 
 
 
 

5/1 ห้อง 432 
5/2 ห้อง 433 
5/3 ห้อง 434 
5/4 ห้อง 435 

09.30-10.30 น. 60 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ 5/1-5/4 
10.30-11.10 น. 40 ศ32101 ศิลปะ นายปฏิภาน สิทธิวงค์ 5/1-5/4 
11.10-12.10 น. 60 ว30223 เคมี นางดณพร อินจับ 5/1 
11.10-11.50 น. 40 ง32292 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางวิลานันท์ ศรีลาชัย 5/2 
11.10-12.10 น. 60 จ30209 ภาษาจีน อ่าน-เขียน นายนนทชัย อาวรณ์ 5/3 
11.10-12.10 น. 60 ญ30209 ภาษาญี่ปุ่น อ่าน-เขียน นายวัชรพงค์ โพธิวงค์ 5/4 
  พัก   
13.10-13.50 น. 40 ว30209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นางประภาส คุณาชีวะ 5/1-5/4 
13.50-14.50 น. 60 ว31203 ฟิสิกส์  นางจุฑารัตน์ เวียงลอ 5/1 
13.50-14.30 น. 40 ส30227 อาเซียนศึกษา นางชริญ ไทยตรง 5/2 
13.50-14.50 น. 60 อ30209 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นางพิสมัย เรือนสอน 5/3-5/4 
14.50-15.50 น. 60 อ30205 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นางพิสมัย เรือนสอน 5/1 

 



ตารางสอบปลายภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1/2565 

โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การสอบประเภท Paper                    วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 

 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นางสาวนิภา สัจจญาติ 6/1-6/3  
 
 

6/1 ห้อง 442 
6/2 ห้อง 443 
6/3 ห้อง 444 

 
 

09.30-10.30 น. 60 ท33101 ภาษาไทย นายไพรศาล สังข์เอ่ียม 6/1-6/3 
10.30-11.30 น. 60 อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ 6/1-6/3 
11.30-12.10 น. 40 ว30295 วิทยาการคำนวณ นายพงษ์พันธ์ นิลคง 6/1-6/3 
  พัก   
13.10-14.10 น. 60 ว30245 ชีววิทยา นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง 6/1 
13.10-14.10 น. 60 ท30266 หลักภาษาไทย นายไพรศาล สังข์เอ่ียม 6/2 
13.10-14.10 น. 60 จ30205 ภาษาจีนพ้ืนฐาน นายนนทชัย อาวรณ์ 6/3 
13.10-14.10 น. 60 ญ30205 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน นางหนึ่งฤทัย ปินชัย 6/3 
14.10-14.50 น. 40 ง33101 การงานอาชีพ นางอัสรา วงศ์มณี 6/1-6/3 
14.50-15.30 น. 40 ส30287 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน นางขริญ ไทยตรง 6/2 

 

 

 

การสอบประเภท Paper                    วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 

 

เวลา ระยะเวลา รหัสวิชา –ชื่อวิชา ครูประจำวิชา ชั้น ห้องสอบ 

08.30-09.30 น. 60 ว31205 ฟิสิกส์  นางจุฑารัตน์ เวียงลอ 6/1  
 
 
 
 
 
 
 

6/1 ห้อง 442 
6/2 ห้อง 443 
6/3 ห้อง 444 

 

08.30-09.30 น. 60 อ30211 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นางพิสมัย เรือนสอน 6/2-6/3 
09.30-10.10 น. 40 ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย นางชริญ ไทยตรง 6/1-6/3 
10.10-10.50 น. 40 ศ33101 ศิลปะ นายปฏิภาน สิทธิวงค์ 6/1-6/3 
10.50-11.50 น. 60 ว30225 เคมี นางดณพร อินจับ 6/1 
10.50-11.30 น. 40 ส30286 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว นางรัตนา อินทกูล 6/2 
11.30-12.10 น. 40 ง33294 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นางวิลานันท์ ศรีลาชัย 6/2 
  พัก   
13.00-13.40 น. 40 ส33101 สังคมศึกษา นางวิลานันท์ ศรีลาชัย 6/1-6/3 
13.40-14.40 น. 60 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม นางสาวนิภา สัจจญาติ 6/1-6/2 
13.40-14.40 น. 60 จ30211 ภาษาจีน อ่าน-เขียน นายนนทชัย อาวรณ์ 6/3 
13.40-14.40 น. 60 ญ30211 ภาษาญี่ปุ่น อ่าน-เขียน นางหนึ่งฤทัย ปินชัย 6/3 
14.40-15.40 น. 60 อ30209 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน นางพิสมัย เรือนสอน 6/1 
14.40-15.40 น. 60 อ3005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ฯ นางฐิติพรรณ แสงแก้ว 6/2 

 


