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ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ ายาลบค าผิด 
   4.  นักเรียนสอบที่ห้องเรียนของตนเอง 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 1.1 -  1.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 1.4 -  1.11 
วิชาที่สอบ 

วันจันทร์  
ที่ 24 กันยายน 

2561 
 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  (ค20209) ธรรมศึกษา (ส20201)   
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส21101) สังคมศึกษา (ส21101) 
10.40 – 11.40 60 วิทยาศาสตร์1 (ว21101) วิทยาศาสตร์1 (ว21101) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) 
13.35 – 14.35 60 ทัศนศิลป์ (ศ21101) ทัศนศิลป์ (ศ21101) 
14.40 – 15.40 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ21102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ21102) 

วันพุธ 

ที ่26 กันยายน 
2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์1  (ค21101) คณิตศาสตร์1 (ค21101) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาไทย  (ท21101) ภาษาไทย  (ท21101) 
10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา  (ส21103) พระพุทธศาสนา  (ส21103) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์   (ส21102) ประวัติศาสตร์   (ส21102) 
13.35 – 14.35 60 สุขศึกษา (พ21101) สุขศึกษา (พ21101) 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ ายาลบค าผิด 

4.  นักเรียนสอบทีห่้องเรียนของตนเอง 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 2.1 -  2.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 2.4 -  2.10 
วิชาที่สอบ 

วันจันทร์  
ที่ 24 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์3 (ค22101) คณิตศาสตร์3 (ค22101) 
09.35 – 10.35 60 ทัศนศิลป์ (ศ22101) ทัศนศิลป์ (ศ22101) 
10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย (ท22101) ภาษาไทย (ท22101) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์  (ส22102) ประวัติศาสตร์  (ส22102) 
13.35 – 14.35 60 สุขศึกษา (พ22101) สุขศึกษา (พ22101) 

วันพุธ  
ที ่26 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์3 (ว22101) วิทยาศาสตร์3 (ว22101) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส22101) สังคมศึกษา (ส22101) 
10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา (ส22103) พระพุทธศาสนา (ส22103) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 

12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) 

13.35 – 14.35 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ22102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ22102) 

14.40 – 15.40 60 พหุนามก าลังสอง (ค20203) การงานอาชีพฯ3 (ง22101) 
ห้อง 6-10 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ ายาลบค าผิด 
   4.  นักเรียนสอบที่ห้องเรียนของตนเอง 
 

 
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 3.1 -  3.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 3.4 -  3.10 
วิชาที่สอบ 

วันจันทร์  
ที่ 24 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์5 (ค23101) คณิตศาสตร์5 (ค23101) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ23101) ภาษาอังกฤษ5 (อ23101)  
10.40 – 11.40 60 สังคมศึกษา (ส23101) สังคมศึกษา  (ส23101) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์  (ส23102) ประวัติศาสตร์ (ส23102) 
13.35 – 14.35 60 ทัศนศิลป์ (ศ23101) ทัศนศิลป์ (ศ23101) 
14.40 – 15.40 60 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว20205) - 

วันพุธ  
ที ่26 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์5 (ว23101) วิทยาศาสตร์5 (ว23101) 
09.35 – 10.35 60 พระพุทธศาสนา (ส23103) พระพุทธศาสนา (ส23103) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย (ท23101) ภาษาไทย (ท23101) 

11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 

12.30 – 13.30 60 สุขศึกษา (พ23101) สุขศึกษา (พ23101)  

13.35 – 14.35 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ23102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ23102) 

14.40 – 15.40 60 พาราโบลา  (ค20205) การงานอาชีพฯ (ง23101) 
ห้อง 1,8 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาทีทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ ายาลบค าผิด 

4.  นักเรียนสอบทีห่้องเรียนของตนเอง 
 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 4.1 -  4.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 4.4 -  4.5 
วิชาที่สอบ 

วันอังคาร  
ที่ 25 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย  (ท31101) ภาษาไทย  (ท31101) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส31101) สังคมศึกษา (ส31101) 
10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ31101) ภาษาอังกฤษ1  (อ31101) 

11.40 – 13.00 80  
13.00 – 14.30 90 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 (ค30212) - 

14.35 – 16.05 90 ชีววิทยา1 (ว30241) - 

วันพฤหัสบดี  
ที่ 27 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์1  (ค31101) คณิตศาสตร์1  (ค31101) 
09.35 – 10.35 60 ประวัติศาสตร์ (ส31102) ประวัติศาสตร์ (ส31102) 
10.40 – 11.40 60 ธรรมศึกษา (ส30211) ธรรมศึกษา (ส30211) 
11.40 – 12.30  50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ทัศนศิลป์  (ศ31101) ทัศนศิลป์  (ศ31101) 

13.35 – 14.35 60 - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม7 (ค30218) ห้อง 4  

13.35 – 15.05 90 ฟิสิกส์  (ว30201)   - 

วันศุกร์   
ที ่ 28  กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 สุขศึกษา (พ31101) สุขศึกษา (พ31101) 

09.35 – 10.35  60 ภาษาจีน1  (จ30201) ภาษาจีน1  (จ30201) 

10.40 – 11.40 60 - การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 
(ท30201) 

10.40 – 12.10 90 เคมี1 (ว30221)  - 
12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (ว30101) วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (ว30101) 

14.05 – 15.05 60 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน1 (อ30202) ภาษาอังกฤษอา่นเขียน1 (อ30202) ห้อง4 

ภาษาจีนอ่าน – เขียน  (จ30213) ห้อง 4  
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที1่/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ ายาลบค าผิด 

4.  นักเรียนสอบทีห่้องเรียนของตนเอง 
  
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 5.1 -  5.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 5.4 -  5.6 
วิชาที่สอบ 

วันอังคาร  
ที่ 25 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา (ส30213) ธรรมศึกษา (ส30213) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส32101) สังคมศึกษา (ส32101) 

10.40 – 11.40 60 ประวัติศาสตร์ (ส32102) ประวัติศาสตร์ (ส32102) 
11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 สุขศึกษา (พ32101) สุขศึกษา (พ32101) 
14.05 – 15.35 90 ฟิสิกส์2  (ว30202) - 

วันพฤหัสบดี  
ที่ 27 กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย (ท32101) ภาษาไทย (ท32101) 

09.35 – 10.35 60 ชีววิทยา2 (ว30242) วิทยาศาสตร์3 (ว30103) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษอา่น – เขียน (อ30208) 
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (อ30208) ห้อง4-5 

ภาษาจีนอ่าน – เขียน (จ30217) ห้อง4 
การเมืองน่ารู ้(ส30203) ห้อง6 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษ3 (อ32101) ภาษาอังกฤษ3 (อ32101) 

14.05 – 15.35 90 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยกุต์ 
(ค30204) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ค30205) ห้อง 4-5 

วันศุกร์   
ที ่ 28  กันยายน 

2561 

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร์3 (ค32101) คณิตศาสตร์3 (ค32101) 

10.05 – 11.05  60 ภาษาจีน3 (จ30209) ภาษาจีน3 (จ30209) 
11.10 – 12.10  60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ32101) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ32101) 
12.10 – 13.00 50  

13.00 – 14.00 60 การงานอาชีพฯ (ง32101) - 

14.05 – 15.05 60 เคมี2  (ว30222) - 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 

หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  ส าหรับระบายค าตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ ายาลบค าผิด 

4.  นักเรียนสอบทีห่้องเรียนของตนเอง 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 6.1 -  6.3 
วิชาทีส่อบ 

ม. 6.4 -  6.6 
วิชาที่สอบ 

วันอังคาร  
ที่ 25 กันยายน 

2561 

08.30 -  09.30 60 ธรรมศึกษา5 (ส30215) ธรรมศึกษา5 (ส30215) 
09.35 -  10.35 60 ภาษาไทย (ท33101) ภาษาไทย (ท33101) 
10.40 – 11.40 60 - วิทยาศาสตร์5(ฟิสิกส์)  (ว30105) 

10.40 – 12.10 90 ชีววิทยา4  (ว30244) - 
12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 
 (อ30214)  

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (อ30214) 
 (ห้อง  ม.6.4 – 6.5 ) 

14.05 – 15.35 90 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 (ค30208) - 

วันพฤหัสบดี  
ที่ 27 กันยายน 

2561 

08.30 -  10.00 90 คณิตศาสตร์5 (ค33101) คณิตศาสตร์5 (ค33101) 
10.05 -  11.05 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ33101) ภาษาอังกฤษ5 (อ33101) 

11.10 – 12.10 60 สังคมศึกษา5 (ส33101) สังคมศึกษา5 (ส33101) 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 - ดาราศาสตร์2 (ว30261) 

13.00 – 14.30 90 เคมี4 (ว30224) - 

วันศุกร์   
ที ่ 28  กันยายน 

2561 

08.30 – 09.30 60 สุขศึกษา (พ33101) สุขศึกษา (พ33101) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาจีน5  (จ30211) ภาษาจีน5  (จ30211) 
10.40 – 11.40 60 การงานอาชีพฯ (ง33101) เศรษฐกิจโลก (ส30206) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 
13.00 – 14.30 90 ฟิสิกส์4 (ว30204) - 


