
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ปีการศึกษา 2565   *30/08/2565 
                          วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  - วันศุกร์ที่  30  กันยายน  2565    

ชั้น จันทร์ที ่26 ก.ย. อังคารที่ 27 ก.ย. พุธที่ 28 ก.ย. พฤหัสฯที่ 29 ก.ย. ศุกร์ที่ 30 ก.ย. 
ม.1 เรียน เรียน เรียน สอบ หยุด 
ม.2 เรียน เรียน เรียน หยุด สอบ 
ม.3 เรียน เรียน เรียน สอบ หยุด 

*** นักเรียนที่ขาดสอบปลายภาค ให้ท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. จัดสอบใน วันจันทร์ที ่3 ตุลาคมคม 2565  เริ่มสอบเวลา 08.00 น. ณ ห้องทะเบียนม.ต้น 
2. นักเรียนน า ใบรับรองแพทย์  หรือ  จดหมายลาจากผู้ปกครองระบุสาเหตุที่ขาดสอบมาในวันที่สอบ 

หากไม่น ามาจะไม่มีสิทธิสอบ 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา 2565 

วันที่สอบ  เวลา  รหัสวิชา  รายวิชา  เวลาที่ใช ้ 

วันพฤหัสบดีที ่  08.20 – 09.20  ค21101  คณิตศาสตร์1 60 

29 กันยายน   09.20 – 09.40  พัก 20 
 09.40 – 10.40 ส21101 สังคมศึกษา1 60 

 10.40 - 10.50  พัก 10 

 10.50 -11.50 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 60 
 11.50 – 12.50  พักกลางวัน 60 

 12.50 – 13.50 ว21101 วิทยาศาสตร์1 60 

 13.50 – 14.00  พัก 10 
 14.00 – 15.00 ท21101 ภาษาไทย1 60 

 15.00 – 15.10  พัก 10 
 15.10 - 16.00 อ21201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร1 50 

 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา 2565 

วันที่สอบ เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาที่ใช้ 

วันศุกร์ที่  08.20 – 09.20 ค22101 คณิตศาสตร์3 60 

30 กันยายน   09.20 – 09.40  พัก 20 
 09.40 – 10.40 ส22101 สังคมศึกษา3 60 

 10.40 - 10.50  พัก 10 

 10.50 -11.50 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 60 
 11.50 – 12.50  พักกลางวัน 60 

 12.50 – 13.50 ว22101 วิทยาศาสตร์3 60 

 13.50 – 14.00  พัก 10 
 14.00 – 15.00 ท22101 ภาษาไทย3 60 

 15.00 – 15.10  พัก 10 
 15.10 - 16.00 อ22201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร3 50 

30/08/2565 



 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2565 

วันที่สอบ เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาที่ใช้ 

วันพฤหัสบดีที่  08.20 – 09.20 ค23101 คณิตศาสตร์5 60 

29 กันยายน   09.20 – 09.40  พัก 20 

 09.40 – 10.40 ส23101 สังคมศึกษา5 60 
 10.40 - 10.50  พัก 10 

 10.50 -11.50 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 60 
 11.50 – 12.50  พักกลางวัน 60 

 12.50 – 13.50 ว23101 วิทยาศาสตร์5 60 

 13.50 – 14.00  พัก 10 
 14.00 – 15.00 ท23101 ภาษาไทย5 60 

 15.00 – 15.10  พัก 10 

 15.10 - 16.00 อ23201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร5 50 

 
 
** รายวิชาที่ไม่ได้ก าหนดในตารางสอบจะด าเนินการสอบนอกตารางโดยครูผู้สอนจะแจ้งให้นักเรียนทราบ  
 ** ฝากย้ าให้นักเรียนได้รับฟังการแจ้งการสอบและติดตามการสอบจากครูผู้สอน 
** เนื้อหาการสอบนอกตาราง ก าหนดไว้ที่เดียวกับเนื้อหาสอบปลายภาคในตาราง ตาม link 
https://princeroyals-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/ 
ERshcvC3h9FKq3yt8MCZFdgBmv0GonHT0GBZPeXABtkXmg?e=1uwxGG 
** พบข้อผิดพลาด หรือสงสัยประเด็นใด กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 536 

 
  

https://princeroyals-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/ERshcvC3h9FKq3yt8MCZFdgBmv0GonHT0GBZPeXABtkXmg?e=1uwxGG
https://princeroyals-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wirachinee_s_prc_ac_th/ERshcvC3h9FKq3yt8MCZFdgBmv0GonHT0GBZPeXABtkXmg?e=1uwxGG

