
 

ตารางสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 
ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 

วนั  เดือน  ปี 
ม. 101 – ม. 106 

เวลา วชิา 

 
24  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.50 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 
11.10 น. – 11.40 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.00 น. 

ค21201 (80 นาท)ี 
อ21202 (60 นาที) 
ว21203 (30 นาที) 

พกั 
ท21101 (60 นาท)ี 

 
26  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.20 น. 
09.30 น. – 10.30 น. 
10.40 น. – 11.20 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.00 น. 

ว21101 (50 นาที) 
อ21101 (60 นาที) 
ศ21101 (40 นาท)ี 

พกั 
ส21101 (60 นาที) 

 

30  กนัยายน  2562 
 
 

08.30 น. – 09.50 น. 
10.00 น. – 10.40 น.  
10.50 น. – 11.50 น. 

 

ค21101 (80 นาท)ี 
ว21201 (40 นาที) 
ส21102 (60 นาที) 

   
  
  (นางดรณีรัตน์  ลุกเซ็น)            (นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

                       ผู้ช่วยงานวดัผล                             ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 
ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
 

วนั  เดือน  ปี 
ม. 201 – ม. 206 

เวลา วชิา 

 
24  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.00 น. 
11.10 น. – 12.00 น. 

ค22201 (90 นาท)ี 
ส22102 (50 นาที) 
ท22101 (50 นาท)ี 

 
26  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.40 น. – 10.30 น. 
10.40 น. – 11.30 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.00 น.  

ว22201 (60 นาที) 
อ22101 (50 นาที) 
ส22101 (50 นาที) 

พกั 
ศ22101 (60 นาท)ี 

 
30  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 10.50 น. 
11.00 น. – 11.50 น. 

 

ค22101 (90 นาท)ี 
อ22202 (40 นาที) 
ว22101 (50 นาที) 

    

 
   (นางดรณรัีตน์  ลุกเซ็น)              (นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

                        ผู้ช่วยงานวดัผล                                ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 
ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
 

วนั  เดือน  ปี 
ม. 301 – ม. 306 

เวลา วชิา 

 
24  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.40 น. 
09.50 น. – 10.30 น. 
10.40 น. – 11.30 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.10 น. 

ค23201 (70 นาท)ี 
อ23101 (40 นาที) 
ท23101 (50 นาท)ี 

พกั 
ว23101 (70 นาที) 

 
26  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.40 น. 
09.50 น. – 10.40 น. 
10.50 น. – 11.30 น. 

พกั 
13.00 น. – 13.50 น. 

ว23201 (70 นาที) 
อ23202 (50 นาที) 
ศ23101 (40 นาท)ี 

พกั 
ส23101 (50 นาที) 

 
30  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.00 น. 
11.10 น. – 11.40 น. 

ค23101 (90 นาท)ี 
ส23102 (50 นาที) 
ง23101 (30 นาที) 

    

 
  (นางดรณีรัตน์  ลุกเซ็น)                (นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

                       ผู้ช่วยงานวดัผล                                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



                                                                                                        โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 
ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

วนั  เดือน  ปี 
ม. 401 – ม. 404 

เวลา วชิา 

 
23  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.00 น. 
11.10 น. – 12.00 น. 

พกั 
13.00 น. – 13.50 น. 

ค31201 (90 นาท)ี 
อ31101 (50 นาที) 
ท31101 (50 นาท)ี 

พกั 
ว31241 (50 นาที) 

 
25  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.30 น. 
09.40 น. – 10.50 น. 
11.00 น. – 11.50 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.00น. 

ว31221 (60 นาที) 
อ31202 (70 นาที) 
ส31102 (50 นาที) 

พกั 
ว31101 (60 นาที) 

 
30  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 10.40 น. 
10.50 น. – 11.30 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.30 น. 

ค31101 (90 นาท)ี 
ศ31101 (30 นาท)ี 
ส31101 (40 นาที) 

พกั 
ว31201 (90 นาที) 

 

 

 (นางดรณรัีตน์  ลุกเซ็น)             (นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

                      ผู้ช่วยงานวดัผล                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



          โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 
ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 

วนั  เดือน  ปี 
ม. 501 – ม. 504 

เวลา วชิา 

 
23  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 10.50 น. 
11.00 น. – 12.00 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.20 น. 

ค32201 (90 นาที) 
ส32102 (40 นาที) 
อ32202 (60 นาที) 

พกั 
ว32103 (80 นาที) 

 
25  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.00 น.  
11.10 น. – 12.00 น. 

พกั 
13.00 น. – 13.50 น. 
14.00 น. – 15.20 น. 

ว32223 (90 นาที) 
อ32101 (50 นาที) 
ท32101 (50 นาที) 

พกั 
ว32243 (50 นาที) 
อ32201 (80 นาที) 

 
30  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.00 น. 
11.10 น. – 12.00 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.30 น. 

ค32101 (90 นาที) 
ส32101 (50 นาที) 
ศ32101 (50 นาที) 

พกั 
ว32203 (90 นาที) 

 

 

  (นางดรณีรัตน์  ลุกเซ็น)            (นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

                       ผู้ช่วยงานวดัผล                             ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



                                                                                                        โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 
ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

วนั  เดือน  ปี 
ม. 601 – ม. 604 

เวลา วชิา 

 
23  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.00 น. 
11.10 น. – 12.00 น. 

พกั 
13.00 น. – 13.50 น. 

ค33201 (90 นาท)ี 
อ33202 (50 นาที) 
ศ33101 (50 นาท)ี 

พกั 
ว33244 (50 นาที) 

 
25  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 09.50 น. 
10.00 น. – 10.50 น. 
11.00 น. – 11.50 น. 

พกั 
13.00 น. – 14.00 น. 

ว33224 (80 นาที) 
ท33101 (50 นาท)ี 
อ33101 (50 นาที) 

พกั 
ส33101 (60 นาที) 

 
30  กนัยายน  2562 

 

08.30 น. – 10.00 น. 
10.10 น. – 11.30 น.  

พกั 
13.00 น. – 14.30 น. 

ค33101 (90 นาท)ี 
อ33201 (80 นาที) 

พกั 
ว33204 (90 นาที) 

 

 

 (นางดรณรัีตน์  ลุกเซ็น)             (นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

                     ผู้ช่วยงานวดัผล                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา 


