
 
 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ปีการศึกษา 2565   *23/06/2565 

                          วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม  - วันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม  2565    
ชั้น จันทร์ที ่18 ก.ค. อังคารที่ 19 ก.ค. พุธที่ 20 ก.ค. พฤหัสฯที่ 21 ก.ค. ศุกร์ที่ 22 ก.ค. 
ม.1 เรียน เรียน เรียน สอบ หยุด 
ม.2 เรียน เรียน เรียน สอบ หยุด 
ม.3 เรียน เรียน เรียน หยุด สอบ 

*** นักเรียนที่ขาดสอบกลางภาค ให้ท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. จัดสอบใน วันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2565  เริ่มสอบเวลา 08.00 น. ณ ห้องทะเบียนม.ต้น 
2. นักเรียนน า ใบรับรองแพทย์  หรือ  จดหมายลาจากผู้ปกครองระบุสาเหตุที่ขาดสอบมาในวันที่สอบ 

หากไม่น ามาจะไม่มีสิทธิสอบ 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา 2565 

วันที่สอบ เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาที่ใช้ 

วันพฤหัสบดีที่  08.10 – 09.40 ค21101 คณิตศาสตร์1 90 

21 กรกฎาคม   09.40 – 10.00  พัก 20 

 10.00 – 11.00 ท21101 ภาษาไทย1 60 

 11.00 - 11.10  พัก 10 
 11.10 - 12.10 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 60 

 12.10 – 13.10 - พักกลางวัน 60 

 13.10 – 14.10 ว21101 วิทยาศาสตร์1 60 
 14.10 – 14.30  พัก 20 

 14.30 – 15.30 ส21101 สังคมศึกษา1 60 

 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา 2565 

วันที่สอบ เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาที่ใช้ 

วันพฤหัสบดีที่ 08.10 – 09.40 ค22101 คณิตศาสตร์3 90 

21 กรกฎาคม 09.40 – 10.00  พัก 20 

 10.00 – 11.00 ท22101 ภาษาไทย3 60 
 11.00 - 11.10  พัก 10 

 11.10 - 12.10 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 60 

 12.10 – 13.10  พักกลางวัน 60 
 13.10 – 14.10 ว22101 วิทยาศาสตร์3 60 

 14.10 – 14.30  พัก 20 
 14.30 – 15.30 ส22101 สังคมศึกษา3 60 

 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2565 
วันที่สอบ เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาที่ใช้ 
วันศุกร์ ที่  08.10 – 09.40 ค23101 คณิตศาสตร์5 90 

22 กรกฎาคม   09.40 – 10.00  พัก 20 

 10.00 – 11.00 ท23101 ภาษาไทย5 60 
 11.00 - 11.10  พัก 10 
 11.10 - 12.10 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 60 
 12.10 – 13.10 - พักกลางวัน 60 
 13.10 – 14.10 ว23101 วิทยาศาสตร์5 60 
 14.10 – 14.30  พัก 20 
 14.30 – 15.30 ส23101 สังคมศึกษา5 60 

 
** รายวิชาที่ไม่ได้ก าหนดในตารางสอบจะด าเนินการสอบนอกตารางโดยครูผู้สอนจะแจ้งให้นักเรียนทราบ  
 ** ฝากย้ าให้นักเรียนได้รับฟังการแจ้งการสอบและติดตามการสอบจากครูผู้สอน 
** เนื้อหาการสอบนอกตาราง ก าหนดไว้ที่เดียวกับเนื้อหาสอบกลางภาคในตาราง ตาม link 
https://princeroyals-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/EfqoHfiEoVdCvnF5Zpz9oR0BTO2J3
Ho2ZAcvaRA8X1qevQ?e=lAaR5C 
** พบข้อผิดพลาด หรือสงสัยประเด็นใด กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 536 

 

https://princeroyals-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/EfqoHfiEoVdCvnF5Zpz9oR0BTO2J3Ho2ZAcvaRA8X1qevQ?e=lAaR5C
https://princeroyals-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/EfqoHfiEoVdCvnF5Zpz9oR0BTO2J3Ho2ZAcvaRA8X1qevQ?e=lAaR5C
https://princeroyals-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/EfqoHfiEoVdCvnF5Zpz9oR0BTO2J3Ho2ZAcvaRA8X1qevQ?e=lAaR5C


  
สถานที่สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565    ชั้น ม.1    วันพฤหัสบดทีี่ 21 กรกฎาคม 2565 

 
ห้องสอบ สถานที่สอบ นักเรียนห้อง จ านวน 

1 ม.1/1 ม.1/1 เลขท่ี 1-30  (30 คน) 30 

2 ม.1/2 
ม.1/1 เลขท่ี 31-41  (11 คน) 

30 
ม.1/2 เลขท่ี 1-19  (19 คน) 

3 ม.1/3 
ม.1/2 เลขท่ี 20-39(20 คน) 

30 
ม.1/3 เลขท่ี 1-10 (10 คน) 

4 ม.1/4 ม.1/3 เลขท่ี 11-19 เลขที่ 21-40 (29 คน) *เลขที ่20 ลาออก 29 

5 ม.1/5 
ม.1/3 เลขท่ี 41-44 (4 คน) 

30 
ม.1/4 เลขท่ี 1-26 (26 คน) 

6 ม.1/6 
ม.1/4 เลขท่ี 27-40 (14 คน) 

30 
ม.1/5 เลขท่ี1-16 (16 คน) 

7 ม.1/7 
ม.1/5  เลขท่ี 17-42 (26 คน) 

30 
ม.1/6 เลขท่ี 1-4 (4 คน) 

8 ม.1/8 ม.1/6 เลขท่ี 5-34 (30 คน) 30 

9 ม.1/10 
ม.1/6 เลขท่ี 35-39 (5 คน) 

30 
ม.1/7 เลขท่ี 1-24 และเลขที ่26 (25 คน) *เลขที่ 25 ลาออก 

10 ม.1/11 
ม.1/7 เลขท่ี 27-36 (10 คน) 

30 
ม.1/8 เลขท่ี1-20  (20 คน) 

11 ม.1/12 
ม.1/8 เลขท่ี 21-41 (21 คน) 

30 
ม.1/9 เลขท่ี 1-9 (9 คน) 

12 ม.1/13 ม.1/9 เลขท่ี 10-39 (30 คน) 30 

13 ม.2/1 
ม.1/9 เลขท่ี40-40 (1 คน) 

30 
ม.1/10 เลขที ่1-29 (29  คน) 

14 ม.2/2 
ม.1/10 เลขที่ 30 -40 (11 คน) 

30 
ม.1/11 เลขที ่1-19(19 คน) 

15 ม.2/3 
ม.1/11 เลขที ่20-41 (22 คน) 

30 
ม.1/12 เลขที ่1-8(8 คน) 

16 ม.2/4 ม.1/12 เลขที ่9-38 (30 คน) 30 

17 ม.2/5 
ม.1/12 เลขที ่39-43(5 คน) 

30 
ม.1/13 เลขที ่1-25 (25 คน) 

18 ม.2/6 ม.1/13 เลขที ่26-43 (18 คน) 18 
 
          

 
 



   
 สถานที่สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565    ชัน้ ม.2     วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 

  
ห้องสอบ สถานที่สอบ นักเรียนห้อง จ านวน 

1 ม.2/8 ม.2/1 เลขท่ี 1-30 (30 คน) 30 

2 ม.2/9 
ม.2/1 เลขท่ี31-45 (15 คน) 

30 
ม.2/2 เลขท่ี1-15 (15 คน) 

3 ม.2/10 ม.2/2 เลขท่ี16-45 (30 คน) 30 
4 ม.2/11 ม.2/3 เลขท่ี 1-30 (30 คน) 30 

5 ม.2/12 
ม.2/3 เลขท่ี 31-44 (14 คน) 

30 
ม.2/4 เลขท่ี 1-16 (16 คน) 

6 ม.2/13 
ม.2/4 เลขท่ี 17-43 (27 คน) 

30 
ม.2/5 เลขท่ี 1-3 (3 คน) 

7 ม.3/1 ม.2/5 เลขท่ี 4-33 (30 คน) 30 

8 ม.3/2 
ม.2/5 เลขท่ี 34-45 (12 คน) 

30 
ม.2/6 เลขท่ี 1-18 (18 คน) 

9 ม.3/3 
ม.2/6 เลขท่ี 19-43  (25 คน) 

30 
ม.2/7 เลขท่ี 1-5 (5 คน) 

10 ม.3/4 ม.2/7 เลขท่ี 6-35 (30 คน) 30 

11 ม.3/5 
ม.2/7 เลขท่ี 36-42 (7 คน) 

30 
ม.2/8 เลขท่ี 1-23 (23 คน) 

12 ม.3/6 
ม.2/8 เลขท่ี 24-42 (19 คน) 

30 
ม.2/9 เลขท่ี 1-11 (11 คน) 

13 ม.3/7 ม.2/9 เลขท่ี 12-41 (30 คน) 30 

14 ม.3/8 
ม.2/9 เลขท่ี 42-42  (1 คน) 

30 
ม.2/10 เลขที่ 1-29 (29 คน) 

15 ม.3/9 
ม.2/10 เลขที่ 30-43 (14 คน) 

30 
ม.2/11 เลขที่1-16 (16 คน) 

16 ม.3/10 
ม.2/11 เลขที่ 17-43 (26  คน) 

30 
ม.2/12 เลขที่ 1-4 (4 คน) 

17 ม.3/11 ม.2/12 เลขที่ 5-34 (30 คน) 30 

18 ม.3/12 
ม.2/12 เลขที่ 35-43 (9คน) 

30 
ม.2/13 เลขที่ 1-21 (21 คน) 

19 ม.3/13 ม.2/13 เลขที่ 22-42 (21 คน) 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถานที่สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565    ชั้น ม.3  วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 
                                     

ห้องสอบ สถานที่สอบ นักเรียนห้อง จ านวน 
1 ม.3/1 ม.3/1 เลขท่ี 1-30  (30 คน) 30 

2 ม.3/2 
ม.3/1 เลขท่ี 31-42 (12 คน) 

30 
ม.3/2 เลขท่ี 1-18 (18 คน) 

3 ม.3/3 
ม.3/2 เลขท่ี 19-42 (24 คน) 

30 
ม.3/3 เลขท่ี 1-6 (6 คน) 

4 ม.3/4 ม.3/3 เลขท่ี 7-36 (30 คน) 30 

5 ม.3/5 
ม.3/3 เลขท่ี 37-44  (8 คน) 

30 
ม.3/4 เลขท่ี 1-22  (22 คน) 

6 ม.3/6 
ม.3/4 เลขท่ี 23-43 (21 คน) 30 
ม.3/5 เลขท่ี 1-9 (9 คน)  

7 ม.3/7 ม.3/5 เลขท่ี 10 -39 (30 คน) 30 

8 ม.3/8 
ม.3/5 เลขท่ี 40-44 (5 คน) 

30 
ม.3/6 เลขท่ี 1-25 (25 คน) 

9 ม.3/10 
ม.3/6 เลขท่ี 26-45 (20 คน) 30 
ม.3/7 เลขท่ี 1-10 (10 คน)  

10 ม.3/11 ม.3/7 เลขท่ี 11-40 (30 คน) 30 

11 ม.3/12 
ม.3/7 เลขท่ี 41-45 (5 คน) 

30 
ม.3/8 เลขท่ี 1-25 (25 คน) 

12 ม.3/13 
ม.3/8 เลขท่ี 26-45 (20 คน) 

30 
ม.3/9 เลขท่ี 1-10 (10 คน) 

13 ม.2/1 ม.3/9 เลขท่ี 11-40 (30 คน) 30 

14 ม.2/2 
ม.3/9 เลขท่ี 41-45 (5 คน) 

30 
ม.3/10 เลขที่ 1-25 (25 คน) 

15 ม.2/3 
ม.3/10 เลขที ่26-44  (19 คน) 

30 
ม.3/11 เลขที่ 1-11 (11 คน) 

16 ม.2/4 ม.3/11 เลขที่ 12-41 (30 คน) 30 

17 ม.2/5 
ม.3/11 เลขที่ 42-44 (3 คน) 

30 
ม.3/12 เลขที่ 1-27 (27 คน) 

18 ม.2/6 
ม.3/12 เลขที่ 28-44 (17 คน) 

30 
ม.3/13 เลขที่ 1-13 (13 คน) 

19 ม.2/7 ม.3/13 เลขที่ 14-44 (31 คน) 31 
 

                                                                                       23/06/2565 


