
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 

สอบ เวลา ชม./นาที ม.1/1-1/10 ม.1/11 ม.1/12 
วันอังคาร ที่ 10 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค21101 ค21101 ค21101 

2563 10.05-10.55 0.50 ส21101 ส21101 ส21101 
 11.00-12.00 1.00 อ21209 อ21207 อ21209 
 13.00-13.50 0.50 ท21101 ท21101 ท21101 
 13.55-14.40 0.45 พ21101 พ21101 พ21101 
      

วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค21201 ค21201 ค21203 
2563 10.05-10.55 0.50 ส21103 ส21103 ส21103 

 11.00-12.00 1.00 ว21101 ว21101 ว21101 
 13.00-14.30 1.30 อ21101 อ21101 อ21101 

 
 

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 

 
สอบ เวลา ชม./นาที ม.2/1-2/10 ม.2/11 ม.2/12 

วันอังคาร ที่ 10 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค22201 ค22201 ค22203 
2563 10.05-10.55 0.50 ส22103 ส22103 ส22103 

 11.00-12.00 1.00 อ22209 อ22207 อ22209 
 13.00-13.50 0.50 ท22101 ท22101 ท22101 
 13.55-14.40 0.45 พ22101 พ22101 พ22101 
      

วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค22101 ค22101 ค22101 
2563 10.05-10.55 0.50 ส22101 ส22101 ส22101 

 11.00-12.00 1.00 ว22101 ว22101 ว22101 
 13.00-14.30 1.30 อ22101 อ22101 อ22101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 

วันสอบ เวลา ชม./นาที ม.3/1-3/10 ม.3/11 ม.3/12 
วันอังคาร ที่ 10 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค23201 ค23201 ค23203 

2563 10.05-10.55 0.50 ส23103 ส23103 ส23103 
 11.00-12.00 1.00 อ23209 อ23207 อ23209 
 13.00-13.50 0.50 ท23101 ท23101 ท23101 
 13.55-14.40 0.45 พ23101 พ23101 พ23101 
      

วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค23101 ค23101 ค23101 
2563 10.05-10.55 0.50 ส23101 ส23101 ส23101 

 11.00-12.00 1.00 ว23101 ว23101 ว23101 
 13.00-14.30 1.30 อ23101 อ23101 อ23101 

 
 
 

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

วันสอบ เวลา ชม./นาที 4/1-4 4/5 4/6-9 4/10 4/11 4/12 
วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค31101 ค31101 ค31101 ค31101 ค31101 ค31101 

2563 10.00-11.00 1.00 ส31103 ส31103 ส31103 ส31103 ส31103 ส31103 
 11.00-12.00 1.00 อ31201  อ31207 อ31201  อ31201  อ31201  อ31201  
 13.00-15.00 2.00 ว30201 ว30201 - - - ว31201 
 13.00-14.00 1.00 - - ว31101 ว31101 ว31101 - 
         

วันพุธ ที่ 11 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค31201 ค31201 ค31203 - - ค31205 
2563 08.30-09.30 1.00 - - - จ31201 ส30235 - 

 10.00-11.00 1.00 - อ31203 อ31203 อ31203 อ31203 อ31203 
 11.00-11.50 0.50 ท31101 ท31101 ท31101 ท31101 ท31101 ท31101 

 13.00-13.45 0.45 พ31101 พ31101 พ31101 พ31101 พ31101 พ31101 
 13.45-14.45 1.00 ว30261 ว30261 - - - ว30261 
 13.45-14.30 0.45 - - - - ส30221 - 
         

วันศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 08.30-09.30 1.00 ว30241 ว30241 - จ31203 - ว31241 
2563 08.30-09.20 0.50 - - ท30201 - ส30222 - 

 09.30-10.20 0.50 ส31101 ส31101 ส31101 ส31101 ส31101 ส31101 
 10.20-11.50 1.30 อ31101 อ31101 อ31101 อ31101 อ31101 อ31101 
 13.00-14.30 1.30 ว30221 ว30221 - - - ว30221 
 13.00-14.00 1.00 - - อ31205 อ31205 อ31205 - 

 
 
 



โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 
 

วันสอบ เวลา ชม./นาที 5/1-4 5/5 5/6-9 5/10 5/11 5/12 
วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค32201 ค32201 ค32203 - - ค32205 

2563 08.30-09.30 1.00 - - - จ32201 ส30236 - 
 10.00-10.45 0.45 พ32101 พ32101 พ32101 พ32101 พ32101 พ32101 
 10.45-11.45 1.00 อ32201  อ32207 อ32201  อ32201  อ32201  อ32201  
 13.00-14.00 1.00 ว30243 ว30243 อ32205 อ32205 อ32205 ว32243 
 14.00-15.00 1.00 ว30263 ว30263 - - ส30225 ว30263 
         

วันพุธ ที่ 11 พ.ย. 08.30-09.20 0.50 ท32101 ท32101 ท32101 ท32101 ท32101 ท32101 
2563 09.20-10.20 1.00 ส32103 ส32103 ส32103 ส32103 ส32103 ส32103 

 10.20-11.50 1.30 อ32101 อ32103 อ32101 อ32101 อ32101 อ32103 
 13.00-15.00 2.00 ว30203 ว30203 - - - ว32208 
 13.00-13.50 0.50 - - ท30203 - ส30226 - 
 14.00-15.00 1.00 - - - จ32203 - - 
         

วันศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค32101 ค32101 ค32101 ค32101 ค32101 ค32101 
2563 10.00-10.50 0.50 ส32101 ส32101 ส32101 ส32101 ส32101 ส32101 

 10.50-11.50 1.00 - อ32203 อ32203 อ32203 อ32203 อ32203 

 13.00-14.30 1.30 ว30222 ว30222 - -                                                                                                - ว32222 
 13.00-14.00 1.00 -  - ว32101 ว32101 ว32101 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 
 

วันสอบ เวลา ชม./นาที ม.6/1-4 ม.6/5 ม.6/6-9 ม.6/10 6/11 6/12 
วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย. 08.30-10.00 1.30 ค33201 ค33201 ค33203 - - ค33205 

2563 08.30-09.20 1.00 - - - จ33201 ส30284 - 
 10.00-11.00 1.00 อ33201 อ33207 อ33201 อ33201 อ33201 อ33201 
 11.00-12.00 1.00 ท33101 ท33101 ท33101 ท33101 ท33101 ท33101 
 13.00-14.00 1.00 ว30245 ว30245 อ33205 อ33205 อ33205 ว33245 
         

วันพุธ ที่ 11 พ.ย. 08.30-09.30 1.00 ว30265 ว30265 ท30205 จ33203 - ว30265 
2563 08.30-09.20 0.50 - - - - ส30228 - 

 09.30-10.15 0.45 พ33101 พ33101 พ33101 พ33101 พ33101 พ33101 
 10.15-11.45 1.30 อ33101 อ33103 อ33101 อ33101 อ33101 อ33103 
 13.00-14.30 1.30  ว30205 ว30205 - - - ว33210 
 13.00-14.00 1.00 - - ว33101 ว33101 ว33101 - 
 14.00-14.45 0.45 - - -  ส30285  
         

วันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 08.30-10.00 1.30 ค33101 ค33101 ค33101 ค33101 ค33101 ค33101 
2563 10.00-11.00 1.00 ส33101 ส33101 ส33101 ส33101 ส33101 ส33101 

 11.00-12.00 1.00 อ33203 อ33203 อ33203 อ33203 อ33203 อ33203 
 13.00-14.30 1.30 ว30224 ว30224 - - - ว33224 
 13.00-14.00 1.00 - - - - ส30283 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ EP   
ฉบับภาษาอังกฤษ 

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 

วันสอบ เวลา ชม./นาที ม.1/11 
 08.30-10.00 1.30 MA21201 
 10.00-10.50 0.50 SOC21101 

วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย. 10.50-11.50 1.00 E21101 
2563 13.00-14.00 1.00 MA21101 

 14.00-14.50 0.50 SC21101 
 14.50-15.40 0.50 HP21101 

 
 

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา 2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 

 
 

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ตารางสอบปลายภาค  ประจ าภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 

 ประกอบประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2563 

 
 
 

วันสอบ เวลา ชม./นาที ม.2/11 
 08.30-10.00 1.30 MA22201 
 10.00-10.50 0.50 SOC22101 

วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย. 10.50-11.50 1.00 E22101 
2563 13.00-14.00 1.00 MA22101 

 14.00-14.50 0.50 SC22101 
 14.50-15.40 0.50 HP22101 

วันสอบ เวลา ชม./นาที ม.3/11 
 08.30-10.00 1.30 MA23201 
 10.00-10.50 0.50 SOC23101 

วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย. 10.50-11.50 1.00 E23101 
2563 13.00-14.00 1.00 MA23101 

 14.00-14.50 0.50 SC23101 
 14.50-15.40 0.50 HP23101 


