
 

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

วัน เดือน ปี เวลา จ านวน ม.1 ม.2 ม.3 

17 ก.ย. 61 08.30 – 10.00 1.30 ค21101 ค22101 ค23101 
 10.00 – 11.00 1 ท21101 ท22101 ท23101 
 11.00 – 12.00 1 พักกลางวัน 
 12.00 – 13.00 1 ส21101 ส22101 ส23101 
 13.00 – 14.00 1 ศ21101 ศ22101 ศ23101 
 14.00 – 15.00 1 อ21203 อ22203 อ23203 

19 ก.ย.61 08.30 – 09.30  อ21101 อ22101 อ23101 

 09.30 - 10.20 50 ง21101 ง22101 ง23101 
   1/1-1/3 2/1-2/3 3/1 – 3/3 

   ง21102 ง22102 ง23102 
   1/4-1/6 2/4-2/6 3/4 - 3/6 

 10.20 - 11.00 40 ง20241 ง20243 ง20245 

 11.00 - 12.00 1 พักกลางวัน 

 12.00 – 13.00 1 ส21103 ส22103 ส23103 

 13.00 – 14.00 1 จ20201 (ม.1/2-1/6) จ20203 จ20205 

 14.00 – 15.00 1 ศ20201  ส20202 

21 ก.ย.61 
08.30 – 10.00 1.30 

ค21203  (ม.1/1) ค22203 (ม.2/1) ค23201 
ค23201(ม.3/2-3/6)  ค21201 (ม.1/2-1/6) ค22201 (ม.2/2-2/6) 

 10.00 – 11.00 1 ว21101 ว22101 ว23101 
 11.00 – 12.00 1 พักกลางวัน 
 12.00 – 13.00 1 พ21101 พ22101 พ23101 
 13.00 – 14.00  1 ส21105 ส22105 ส23105 
 14.00 – 15.00 1 ท20201 ว22201 ม.2/1-2/3 ว23201 ม.3/1-3/3 
    ง20261 ม.2/4,2/5 ง20263 ม.3/3,3/6 
    อ22201 ม.2/6 อ23201 ม.3/5 
      

หมายเหตุ : วันที่ไมม่ีตารางสอบ หยุดให้นักเรียนอ่านหนังสือ 



 

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

วัน เดือน ป ี เวลา จ านวน ม.4 ม.5 ม.6 

18 ก.ย.61 08.30 – 10.00 1.30 ค31101 ค32101 ค33101 
 10.00 - 11.00 1 ท31101 ท32101 ท33101 
 11.00 – 12.00 1 พักกลางวัน 
 12.00 – 13.00 1 พ31101 พ32101 พ33101 
 13.00 – 13.50 50 ศ31101 ศ32101 ศ33101 
 13.50 – 15.20 1.30 ว30241 (ม.4/1-4/2) ว30243 ม.5/1-5/2 ว30245 ม.6/1,6/2 
   อ31203 ม.4/3 (1ชม.) อ32203 ม.5/3 (1ชม.) อ33203 ม.6/3 (1ชม.) 
   ศ30201 ม.4/4 (1ชม.) ศ30203 ม.5/4 (1ชม.) ศ30207 ม.6/4 (1ชม.) 

20 ก.ย.61 08.30 – 09.30 1 อ31101 อ32101 อ33101 

 09.30 – 10.30 1 ว31101 ว32101 ส33103 

 10.30 – 11.30  1 พักกลางวัน 

 11.30 – 12.30 1 ง31103 ง32101 
ว30205 ม.6/1,6/2 

ท30207 ม6/3-6/4 

 12.30 – 13.30 1 ว30201 ม.4/1-4/2 ว30203 ม.5/1-5/2 ว30205 ม.6/1,6/2 
   ท30201 ม.4/3-4/4 ส30222 ม.5/3-5/4 ส30242 ม.6/3-6/4 

 13.30 – 14.30 1 ว30201 ม.4/1-4/2 ว30203 ม.5/1-5/2 
 

   ส30281 ม.4/3-4/4 ง30277 (5/4) 

24 ก.ย.61 08.30 – 09.30 1 ส31101 ส32101 ส33101 
 

09.30 – 10.00 1.30 
ค31205 (ม.4/1) ค32205 (ม.5/1) ค33205 (ม.6/1) 

 ค31201 (ม.4/2-4/3) ค32201 (ม.5/2-5/3) ค33201 (ม.6/2-6/3) 
 11.00 – 12.00 1 พักกลางวัน 
 12.00 – 13.00  1 ง30241 ง30243 ง30245 
 13.00 – 14.00 1 อ31201 อ32201 อ33201 
 14.00 – 15.30 1.30 ว30221 ม.4/1-4/2 ว30223 ม.5/1-5/2 ว30225 ม.6/1,6/2 
 14.00 – 15.00 1 ง30266 ม.4/3-4/4 ง30268 ม.5/3-5/4 ง30270 ม.6/3-6/4 

      

หมายเหตุ : วันที่ไมม่ีตารางสอบ หยุดให้นักเรียนอ่านหนังสือ 


