
8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
2 ตลุาคม 2560 ค21101 ว21101 อ21101 ท21101 ส21101 ส21102 พ21101

ท20222 ส20208 ศ21101 ง21101 ภาษาจีน
ท20225 ท20201 ศ21102 ง21102 ภาษาญีปุ่น่

8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
5 ตลุาคม 2560 ค21101 ว21101 อ21101 ท21101 ส21101 ส21102 พ21101

ท20222 ส20208 ศ21101 ง21101 ภาษาจีน
ท20225 ท20201 ศ21102 ง21102 ภาษาญีปุ่น่

4 ตลุาคม 2560 ค21201 พ21102

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์

6 ตลุาคม 2560 ค21201 พ21102

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1

พัก 60 นาที

หมายเหตุ 1) ส าหรบัรายวิชาที่ไม่ปรากฎในตารางน้ี ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

             2) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรม 4 เหล่า กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมจิตอาสา) ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมติดต่อขอแก้ตัวกับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1

พัก 60 นาที



8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ศ22101
ศ22102

ง22101 ภาษาจีน
ง22102 ภาษาญีปุ่น่

8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ศ22101
ศ22102

ง22101 ภาษาจีน
ง22102 ภาษาญีปุ่น่

พ22101

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

วัน เดือน ปี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2

2 ตลุาคม 2560 ว22101 อ22101 ท22101 ส22101

พัก 60 นาที

ส22102

ส22101

พัก 60 นาที

ส22102

4 ตลุาคม 2560 ง20201 ค22101 ค22201 พ22102

ค22201 พ22102 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2

5 ตลุาคม 2560 ว22101 อ22101 ท22101

หมายเหตุ 1) ส าหรบัรายวิชาที่ไม่ปรากฎในตารางน้ี ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

             2) นักเรยีนชั้น ม.2 วิชา I20201 ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

             3) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรม 4 เหล่า กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมจิตอาสา) ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมติดต่อขอแก้ตัวกับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

พ22101

6 ตลุาคม 2560 ง20201 ค22101



8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ศ23101
ศ23102

ท20218 ง23101 ภาษาจีน
ท20223 ง23102 ภาษาญีปุ่น่

8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ศ23101
ศ23102

ท20218 ง23101 ภาษาจีน
ท20223 ง23102 ภาษาญีปุ่น่

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3

2 ตลุาคม 2560 อ23101 ท23101 ส23101 ส23102

พัก 60 นาที

ว23101

พัก 60 นาที

ว23101

พ23101

4 ตลุาคม 2560 ง20203 ค23101 พ23102 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

พ23102 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3

5 ตลุาคม 2560 อ23101 ท23101 ส23101 ส23102

หมายเหตุ 1) ส าหรบัรายวิชาที่ไม่ปรากฎในตารางน้ี ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

             2) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรม 4 เหล่า กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมจิตอาสา) ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมติดต่อขอแก้ตัวกับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

พ23101

6 ตลุาคม 2560 ง20203 ค23101



8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ค31201
ค31203
ฝ31221
ญ31281
จ31261
ย31241

ว30201 ท30219 ศ31101
ว30104 ท30228 ศ31102

8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ค31201
ค31203
ฝ31221
ญ31281
จ31261
ย31241

ว30201 ท30219 ศ31101
ว30104 ท30228 ศ31102

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4

2 ตลุาคม 2560 ค31101 ท31101 อ31101

พัก 60 นาที

ส31101 ส31102 ง31102

ส31101 ส31102

4 ตลุาคม 2560 อ30231 ว30221 ว30241 พ31101

ว30241 พ31101

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4

5 ตลุาคม 2560 ค31101 ท31101 อ31101

พัก 60 นาที

หมายเหตุ 1) ส าหรบัรายวิชาที่ไม่ปรากฎในตารางน้ี ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
             2) นักเรยีนชั้น ม.4 วิชา I30201 ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
             3) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมจิตอาสา) ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมติดต่อขอแก้ตัวกับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

ง31102

6 ตลุาคม 2560 อ30231 ว30221



8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ค32201
ค32203
ฝ32223
ญ32283
จ32263
ย32243

ว30203 ง32201
ว30101 ง32202

8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ค32201
ค32203
ฝ32223
ญ32283
จ32263
ย32243

ว30203 ง32201
ว30101 ง32202

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5

2 ตลุาคม 2560 ท32101 ส32101 ค32101

พัก 60 นาที

อ32101 พ32101

ส32102 ท30223 ว30243

ศ32101

ศ32102

5 ตลุาคม 2560 ท32101 ส32101 ค32101

อ30233 ว30223

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5

4 ตลุาคม 2560

อ30233 ว30223

พัก 60 นาที

อ32101 พ32101

ศ32101

ศ32102

หมายเหตุ 1) ส าหรบัรายวิชาที่ไม่ปรากฎในตารางน้ี ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
             2) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม และ กิจกรรมจิตอาสา) ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมติดต่อขอแก้ตัวกับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมนั้น ๆ ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

6 ตลุาคม 2560 ส32102 ท30223 ว30243



8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ค33221
ฝ33225
ญ33285
จ33265
ย33245

ว30225
ฝ33227
ญ33287
จ33267
ย33247

8.00 - 09.00 น. 09.10 - 10.10 น. 10.20 - 11.20 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น. 14.40 - 15.40 น. 15.50 - 16.50
ค33221
ฝ33225
ญ33285
จ33265
ย33245

ว30225
ฝ33227
ญ33287
จ33267
ย33247

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภฯ์
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6

2 ตลุาคม 2560 ค33101 อ33101 ส33101

พัก 60 นาที

ท33101 พ33101

ง33101

ง33201

4 ตลุาคม 2560

ว30205

อ30235

ท30225

ว30245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ว30103

5 ตลุาคม 2560 ค33101 อ33101 ส33101

ท30226

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6

ว30103 ท30226

พัก 60 นาที

ท33101 พ33101

ง33101

ง33201

หมายเหตุ 1) ส าหรบัรายวิชาที่ไม่ปรากฎในตารางน้ี ใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูที่สอน ในวนัอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

6 ตลุาคม 2560

ว30205

อ30235

ท30225

ว30245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน




