
ตารางสอบกลางภาคเรียนที ่1/2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอที่หองวัดผลโดยดวน  
                           เพ่ือจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคาํผดิ  

 

 

 

 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 1.1 -  1.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 1.4 -  1.11 
วิชาที่สอบ 

วันอังคาร   
ที ่17  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน1  (ค21101) คณิตศาสตรพื้นฐาน1 (ค21101) 

09.35 – 10.35 60 ภาษาไทย  (ท21101) ภาษาไทย  (ท21101) 

10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา  (ส21103) พระพุทธศาสนา  (ส21103) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร   (ส21102) ประวัติศาสตร   (ส21102) 

14.05 – 15.05 60 สุขศึกษา (พ21101) สุขศึกษา (พ21101) 

วนัพฤหัสบด ี 
ที่ 19  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส21101) สังคมศึกษา (ส21101) 

10.40 – 11.40 60 วิทยาศาสตร1 (ว21101) วิทยาศาสตร1 (ว21101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ดนตรี – นาฏศิลป1 (ศ21102) ดนตรี – นาฏศิลป1 (ศ21102) 

14.05 – 15.05 60 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1  (ค20209) ธรรมศึกษา (ส20201)   
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอที่หองวัดผลโดยดวน  
                           เพ่ือจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคาํผดิ  

 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 2.1 -  2.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 2.4 -  2.10 
วิชาที่สอบ 

วันอังคาร   
ที ่17  กรกฎาคม 

2561 
 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร3 (ว22101) วิทยาศาสตร3 (ว22101) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส22101) สังคมศึกษา (ส22101) 

10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา (ส22103) พระพุทธศาสนา (ส22103) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) 

14.05 – 15.05 60 ดนตรี – นาฏศิลป (ศ22102) ดนตรี – นาฏศิลป (ศ22102) 

15.10 – 16.10 60 พหุนามกําลังสอง (ค20203) - 

วนัพฤหัสบด ี 
ที่ 19  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณติศาสตร3 (ค22101) คณิตศาสตร3 (ค22101) 

09.35 – 10.35 60 ทัศนศิลป (ศ22101) ทัศนศิลป (ศ22101) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย (ท22101) ภาษาไทย (ท22101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร  (ส22102) ประวัติศาสตร  (ส22102) 

14.05 – 15.05 60 สุขศึกษา (พ22101) สุขศึกษา (พ22101) 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอที่หองวัดผลโดยดวน  
                           เพ่ือจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคาํผดิ  

 
 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 3.1 -  3.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 3.4 -  3.10 
วิชาที่สอบ 

วันอังคาร   
ที ่17  กรกฎาคม 

2561 
 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร5 (ว23101) วิทยาศาสตร5 (ว23101) 

09.35 – 10.35 60 พระพุทธศาสนา (ส23103) พระพุทธศาสนา (ส23103) 

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

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 สุขศึกษา (พ23101) สุขศึกษา (พ23101)  

14.05 – 15.05 60 ดนตรี – นาฏศลิป (ศ23102) ดนตรี – นาฏศิลป (ศ23102) 

15.10 – 16.10 60 พาราโบลา  (ค20205) - 

วนัพฤหัสบด ี 
ที่ 19  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร5 (ค23101) คณิตศาสตร5 (ค23101) 

09.35 – 10.35 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ23101) ภาษาอังกฤษ5 (อ23101)  

10.40 – 11.40 60 สังคมศึกษา (ส23101) สังคมศึกษา  (ส23101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร  (ส23102) ประวัติศาสตร (ส23102) 

14.05 – 15.05 60 ทัศนศิลป (ศ23101) ทัศนศิลป (ศ23101) 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 

 2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับ 
                นักเรียนในภายหลัง 

  3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
   -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ    -  ยางลบดินสอ 
   -  ปากกา    -  น้ํายาลบคําผิด 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 4.1 -  4.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 4.4 -  4.5 
วิชาที่สอบ 

วันจันทร   
ที ่16  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร1  (ค31101) คณิตศาสตร1  (ค31101) 

09.35 – 10.35 60 ประวัติศาสตร (ส31102) ประวัติศาสตร (ส31102) 

10.40 – 11.40 60 ธรรมศึกษา (ส30211) ธรรมศึกษา (ส30211) 

11.40 – 12.30  50 พักกลางวัน 

12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ31101) ภาษาอังกฤษ1  (อ31101) 

13.35 – 14.35 60 ทัศนศิลป  (ศ31101) ทัศนศิลป  (ศ31101) 

14.40 – 15.40 60 - คณติศาสตรเพ่ิมเติม7 (ค30218) หอง 4  

14.40 – 16.10 90 ฟสิกส  (ว30201)   - 

วันพุธ   
ที ่18  กรกฎาคม 

2561 

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

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

10.40 – 11.40 60 - การอานและพิจารณาวรรณกรรม 
(ท30201) 

10.40 – 12.10 90 เคมี1 (ว30221)  - 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (ว30101) วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (ว30101) 

14.05 – 15.05 60 ดนตรี ( ศ31101) ดนตรี ( ศ31101) 

วันศุกร   
ที ่ 20  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย  (ท31101) ภาษาไทย  (ท31101) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส31101) สังคมศึกษา (ส31101) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษอานเขียน1 (อ30202) ภาษาอังกฤษอานเขียน1 (อ30202) หอง4-5 

ภาษาจีนอาน – เขียน  (อ30202) หอง 4  

11.40 – 13.00 80  

13.00 – 14.30 90 คณติศาสตรเพ่ิมเติม1 (ค30212) - 

14.35 – 16.05 90 ชีววทิยา1 (ว30241) - 

13 



ตารางสอบกลางภาคเรียนที1่/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอที่หองวัดผลโดยดวน  
                           เพ่ือจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคาํผดิ  

 

 

 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 5.1 -  5.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 5.4 -  5.6 
วิชาที่สอบ 

วันจันทร  ที่ 
16  กรกฎาคม 

2561 

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

09.35 – 10.35 60 ดนตรี – นาฏศิลป (ศ32101) ดนตรี – นาฏศิลป (ศ32101) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ30208) 
ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ30208) หอง4-5 

ภาษาจีนอาน – เขียน (จ30217) หอง4 

การเมืองนารู (ส30203) หอง6 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

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

14.05 – 15.35 90 ฟงกชันตรีโกณมิติและการประยกุต 
(ค30204) ฟงกชันตรีโกณมติิ (ค30205) หอง 4-5 

วนัพุธ  
ที่ 18  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 10.00 90 คณติศาสตร3 (ค32101) คณิตศาสตร3 (ค32101) 

10.05 – 11.05  60 ภาษาจีน3 (จ30209) ภาษาจีน3 (จ30209) 

11.10 – 12.10  60 ชีววิทยา2 (ว30242) วิทยาศาสตร3 (ว30103) 

วันศุกร  
ที ่ 20  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา (ส30213) ธรรมศึกษา (ส30213) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส32101) สังคมศึกษา (ส32101) 

10.40 – 11.40 60 ประวัติศาสตร (ส32102) ประวัติศาสตร (ส32102) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 เคม2ี  (ว30222) - 

14.05 – 15.35 90 ฟสิกส2  (ว30202) - 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอที่หองวัดผลโดยดวน  
                           เพ่ือจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคาํผดิ  

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
ชั่วโมง 

ม. 6.1 -  6.3 
วิชาที่สอบ 

ม. 6.4 -  6.6 
วิชาที่สอบ 

วันจันทร   
ที ่16  กรกฎาคม 

2561 

08.30 -  10.00 90 คณติศาสตร5 (ค33101) คณิตศาสตร5 (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 - ดาราศาสตร2 (ว30261) 

13.00 – 14.30 90 เคมี4 (ว30224) - 

วันพุธ   
ที ่18  กรกฎาคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 สุขศึกษา (พ33101) สุขศึกษา (พ33101) 

09.35 – 10.35 60 ภาษาจีน5  (จ30211) ภาษาจีน5  (จ30211) 

10.40 – 11.40 60 - เศรษฐกิจโลก (ส30206) 

10.40 – 12.10 90 ฟสิกส4 (ว30204) - 

วันศุกร   
ที ่ 20  กรกฎาคม 

2561 

08.30 -  09.30 60 ธรรมศึกษา5 (ส30215) ธรรมศกึษา5 (ส30215) 

09.35 -  10.35 60 ภาษาไทย (ท33101) ภาษาไทย (ท33101) 

10.40 – 11.40 60 - วิทยาศาสตร5(ฟสิกส)  (ว30105) 

10.40 – 12.10 90 ชีววิทยา4  (ว30244) - 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 
ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 

 (อ30214)  
ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ30214) 

 ( ม.6.4 – 6.5 ) 

14.05 – 15.35 90 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
 (ค30208) 

- 
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