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6202 1/1 � �	
��	              �����                                       119  
6203 1/1 � �	
������        �������
                                  103  
6204 1/2 � �	
 �!"#         �$%&
�'�(	�                              118  
6205 1/2 � �	
���	           ����'+��                                  205  
6206 1/3 � �	
,	��	         ,�,	����                                        829  
6207 1/3 � �	
���	           #���%�	                                     729  
6302 1/4 � �	
���	./�      �	���                                     725  
6303 1/4 � �	 ,��0	��         ��&++	� �                                     429  
6304 1/5 � �	
�.	"!1�       �	0� ",� 
                                  317  
6305 1/5 � �	 "���#��2�3      �	 �,�4��                                   112  
6306 1/6 � �	
��� 	          ��5!�6% �                                   114  
6307 1/6 � �	
0%��0	          "!10����                                  727  
6402 1/7 � �	
��7���           +�	0�                                        425  
6403 1/7� �	 89��	         ,�
��                                          508  
6404 1/8 � �	
��2	����      8'"��:��
��                             333  
6405 1/8 � �	
#���          "�1
#�����%                                 117  

1220EP 1/9 � � �	
��+!         ���'0�                                       802 �	
������	         !�������	                                 804 
1116HR  1/10 � � �	 ,�����        �6
���"��                                    226 �	 8',�� �       ���#�%                                          906 
1216HR 1/11 � � �	
��0�	?      "20� ���                                    908 �	 ,�� 	          .	,'%� (58	0�	 +.���%)        343            
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4201 2/1 � �	
�	,�����	    C	��	                                     905  
4202 2/1 � �	 ��"!� �           �����                                     517  
4203 2/2 � �	
��.	,2�           �����+                              230  
4204 2/2 � �	
"!0����  �	����                                           6.....    �	  ����/�   �&�#�%8D   ("�� +�8��+ GPA)       432                   
4205 2/3 � �	
�	,,�+%����   "��	"!1
                                  231  
4401 2/3 � �	 ,�'#��2�3          ���,�"#G                                  424  
4402 2/4 � �	
�,�0              5+"���                                    413  
3103 2/4 � �	
0,�!�#            ����.	/�                                228  
3104 2/5 � �	
%	,/          �?�6
"���                                121  
3105 2/5 � �	
�	,�����+	      �!	GH�                                  909  
3106 2/6 � �	
��(,!�+!   7I	.��2�                                     412  

3202 2/6 � �	
��	./�         0�5!����                             732  

3203 2/7 � �	
"�JK�
LM	  ���8'"��:                                    8N. �	
,%�O��           ,��6% ���% ("�� +�8��+ GPA)    229                     
3204 2/7� �	
�+!�#             !�+�+ �                                 809  

3205 2/8 � �	
�
����          ��(,�	76�                               826  

3206 2/8 � �	
!�+!          ��
��0	�                                   602  
1221HR 2/9 � � �	
�	,�%��2	     �7�.��2�                                825 �	
!�0��!       ��%���                                      332 
1111HR 2/10 � � �	
�	,,%��G,/  5!���                             308 �	 C��      0� ��#	�����   713 
1112HR 2/11 � � �	
!�02	                ���                                      227 �	
�	,,�5%%��G/�     �7�'��  109 
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4403     3/1 � �	 ,,�0 �               ����"!1
                             609  
4404 3/1 � �	
0JP����                ��
$#��                                 123  
4405 3/2 � �	 �����2               ���#�%8D                              708  
1219 3/2 � �	
"!1�#�              7I	��# �                                  604  
1218 3/3 � �	
8'��!        ���8'���                          349  
1211 3/3 � �	 ��"�!                �	 ��.	                              601  
1210 3/4 � �	
�	�,/          �&����
0�K�                         904  
1209 3/4 � �	 ��"��                �	���,����                        235  
1208 3/5 � �	
���!              �	+5!                                115  
1106 3/5 � �	
�	 	               +6%+�P
+�                                 218  
1105 3/6 � �	
�����	               �P
 
0�                                  221  
1105 3/6 � �	
,�.	2	              "#G:��#%                          827  
1207 3/7 � �	
���#�             #�����3                                  430  
1206 3/7 � �	
0+�	����       ���$�,�	                                831  
1120 3/8 � �	 8	���             #��'�	2                              233  
1119 3/8 � �	 ��+!            ��,
"���                             710  
1118 3/9 � �	
�����+	            +
7%+/�                               512  
1117 3/9 � �	
������	          2&	�,��2�                                 8N. �	
�	,��	!      !�+!�,�0�   ("�� +�8��+ GPA)     433 
1109HR 3/10 � � �	
,	� �               ���.��2�                                 214 �	 "�G����	     8'"��:��
��  603 
1110HR 3/11 � � �	
��0	              .62��2	�                                 345 �	 +�6�               ��Q�!
#�   410 
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3406 4/1 � �	
�	,�����+       +���!�%	                              817  
3405 4/1 � �	 �:!%              $!(�+                                 411  
3404 4/2 � �	
,��2	              �6
���"��                                814  
3403 4/2 � �	
��5#�            �.7	                                        903  
3402 4/3 � �	
�	�,/       ",� 
����                                 122  
3401 4/3 � �	 8'7�%.�        ����'",0                                 416  
3206 4/4 � �	 8'.	�         7I	+/�                                      213  
3205 4/4 � �	
�$�� 	           �
R���
,/�                            608  
1105 4/5 � �	
�+���   ����0	��                                         3N.. �	
�#�              8'��+0	��   ("�� +�8��+ GPA)    330 

1105 4/5 � �	 #�.0�              2�G:"��                                 203  
1106 4/6 � ,&	��P !.�. 89��	   ��&�!���%                                    329  
1109 4/6 � �	
/!�0�	         �	�"�JK�                                     110  
1110 4/7 � �	
�	,��0#	     �2&
!�+	                                  341  
1111 4/7� �	
����!����   #�7'"/ �                                 731  
1112 4/8 � �	 +	��              �7��O��                                  707  
1116 4/8 � �	
�	,0�,	����   0	'+	� �                            3... �	
��!  ������������  (58	0�	 +.���%)          316 
1117 4/9 � �	
�	,/.���/�  ,�0��#���"��                         338  
1118 4/9 � �	 ��"�� ��         8'"��:��
��                        202  
1119 4/10 �  �	
%�22	                 ���"�,'"��                      318  
1120 4/10 � �	 ���S�             ����,�4��                              720  
1216 4/11 �  �	
�	,������.��   7I	C	                                     730  
1218 4/11 � �	 5!T6 �              ?��27(	                                 501  
1219 4/12 �  �	
"�	,/��             &+#�                                    222  
3204 4/12 � ,&	��P .�.�SG/'      ',�����                             347  
3203 4/13 �  �	 �,��2�3                 �+%                                     322  
3202 4/13 � �	
���O� 	              $��U�                                   726  
3106 4/14 �  �	
�	,����% 	           ��(�                                 336  
3105 4/14 � �	 0� #��2�3                ��
��(,                              718  
3104 4/15 �  �	
������	              50 7�����                         401  
3103 4/15  � �	
�	����                 ��
�����                           334  

1206 HR 4/16 � � �	
,��,��	                ��&�!���%                               328 �	
8V �����       ���	                              4N.. 
1207HR 4/17 � � �	
��	./�             �!���	                              313 �	
,�� 	./�     +����!��3     3N.. 
1208HR 4/18 � � �	 ������              �, $+JP�                             344 �	 ��!%           #��+	   311 
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6407 5/1 � �	
��Q	%��G/�       !
G	���                                 803  
6406 5/1 � �	 0� ,�4��           $%��7I	                                   702  
6405 5/2 � �	 ,�#�GW�              ��
$�7I	                                   704  
6404 5/2 � �	 ,�4������          �7���! �                              431  
6403 5/3 � �	
��7�����! �      ��'�	%                                  415  
6402 5/3 � �	 ��!%              ����������                             516  
6307 5/4 � �	
�����%            76/7I	                                     902  
6306 5/4 � �	 "20	                 C&	��?��                               722  

6305 5/5 � �	
�	,��/T�"!0  �	 "0JK�                               331  
6304 5/5 � �	 +/T%             8�����"�� '                            502  
6303 5/6 � �	
8'5!#�           "$
(	0� .6+�                           212  
6302 5/6 � �	 �	7+                 #����                                   428  

6207 5/7 � �	
!/�                .��	%,
#�                             348  
6206 5/7� �	 8'!����           ��
"�G+                             504  
6205 5/8 � �	 ,�� ',�4��       ��&
�����                              323  
6204 5/8 � �	 ��	GH�           +	� ��	%�                              116  
6203 5/9 � �	 50  
7�           ,�	+                                   232  
6202 5/9 � �	
�	,8� 	�%�� "0	,�8'�����3                        607  
4405 5/10 �  �	 �,                   7(�0	��%                              724  
4404 5/10 � �	 ��/T��              ��2+�� ��! �                     518  
4403 5/11 �  �	
8�
���               $%,
,�
�!��3                       236  
4402 5/11 � �	 ��0��,/        #�!
G�                                337  
4401 5/12 �  �	 7+�����           ��2+#��2�3                                 339  
4205 5/12 � �	
,��6%%��G/�       "?	,���! �                               810  
4204 5/13 �  �	
/�:�+%            89�+���                                  335  
4203 5/13 � ,&	��P .�.,�"0�         ��5!�6% �                               113  
!.3 5/14 �  �	 �+!
G�             #���%�	                               325  
2210 5/14 � �	
"���!            ��(,+���                            423  
4202 5/15 �  �	 ��,�4�               $�+�����                            426  
4201 5/15 � �	
!�%.	               ����(	��
                            302  

1209HR 5/16 � � �	
"O%�+!����      ��&++	� �                             102 �	 .�+ �         .6+�"$%&	��(
                 506 
1210HR 5/17 � � �	
����	                ���#�                                  211 �	
�	,8VX�      ��&�!���%   107 
1211HR 5/18 � � �	
"!1�#�            .6+�"$%&	��(
                          303 �	
"!0�     ���� �	�                              3... 
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6407 6/1 �  �	 "�� 
#��2�3       #��KI	"
��                                     820  
6406 6/1 � �	 #��2�30�             ���.��2�                                     217  
6405 6/2 � �	 "#������3          +�%	%�                                           403  
6404 6/2 � �	 ��!%             #��+.!                                     509  
6403 6/3 � �	
�.�             �����,�                                    124  

6402 6/3 � �	
.	,���              �+�'�	2                                   314  

6307 6/4 � �	
 ��%                �	 �,�4��                                     101  

6306 6/4 � �	 8:+              !���%	��,	                            417 &��
&�( ;  &$�����,�-����������� 20 ���
�
� 2554 

6305 6/5 � �	 "20���
$�   ���!%                                     340 5101 
6304 6/5 � �	
0��2	            ���'0�                                     813 5102 
6303 6/6 � �	 "��	'         �+�'�	2                                  312 5103 
6302 6/6 � �	
��.��	         ��'"��                                     605 5201 
6207 6/7 � �	
!�0�6%       �+��! �                                    717 5202 
6206 6/7� �	
�	.�          !%" �P +                                      515 5203 
6205 6/8 � �	 8�0	          "?	,���! �                                    805 5204 
6204 6/8 � �	
�	,����	����  ��&+"!0����                    728 2108 
6203 6/9 � �	 ��,��          �&��8'��+                                427 2104 
6202 6/9 � �	
�	,�2#�   ,	+��                                       208 2106 
4405 6/10 �  �	 ,#��2�3        �!���	�	                                    220 2207 
4404 6/10 � �	
��.	!         #�0��	0                                   346 2205 
4403 6/11 �  �	
,�5%,/    ����,�4��                                    326 2204 
4402 6/11 � �	
8	/�          !JK����                                      408 2208 
4401 6/12 �  2.,������3          ",� 
�+��                                   216 2202 
4205 6/12 � �	
�/��	�    !���.��	%                                  819 2210 
4204 6/13 �  �	 "O%�+!%      ����,��                                      712 2302 
4203 6/13 � �	
�	,����&
   �'"�	                                       127 2302 
4202 6/14 �  �	
����0          #�%'+���                                716 2301 
4201 6/14 � �	 �+ #          ��7	                                            234 2301 
!.4 6/15 �  �	 ��Q	             #�0�                                           505 !.4 
!.4 6/15 � �	
�	,"7J�,�% �  ��
,��2�                                 828 !.4 

1212HR 6/16 � �  �	
�	,+��2	       8'��+��! �                            306 �	
+	%	   ,�0	C
      321                               
1215HR 6/17 � � �	
�	,��8	/�     �+,�"#G                             407 �	
.��2	   8VX�"���                              8N 
1114HR 6/18 � � �	 8'���G�         ,�"0� #�                                 342 �	 �+0�    ����,�                                  721 

 



                                                                                           
 
 
 
  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 , 2 และ 3 
     ปีการศึกษา  2554 

 
 วัน 
เดือน 
 ป ี

เวลา 
จํานวน 
ชั่วโมง 
นาที 

รายวิชา 

ม.  1 ม.  2 ม.  3 

     
วันอังคาร 08.30-10.30 2.00   ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ1  ค22203  คณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ3    ค23205  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 

ท่ี 20 10.35-11.35 1.00      ส21102  ประวัติฯ1    ส 22102 ประวัติฯ3     ส 23102 ประวัตฯิ5  
กันยายน   
2554 13.00-14.30 1.30      ว21101 วิทยาศาสตร1์    ว 22101 วิทยาศาสตร3์     ว23101 วิทยาศาสตร5์ 

 14.35-15.05 0.30 พ21101 สุขศึกษา1      พ22101 สุขศึกษา3      พ23101 สุขศึกษา5 
 15.10-16.10 1.00      ง21101 การงานฯ1  ม.1/1-1/5   ง22101 การงานฯ3  ม2/9-11  

วัน     
ฟฤหัสบด ี 08.30-10.00 1.30      ค21101 คณิตศาสตร1์      ค22101 คณิตศาสตร3์      ค 23101 คณิตศาสตร5์  

ท่ี 22    10.05-11.05 1.00      ท21101 ภาษาไทย1      ท22101 ภาษาไทย3      ท23101 ภาษาไทย5 
กันยายน   
2554 13.00-14.00 1.00      ส 21101 สังคมศึกษาฯ1      ส 22101 สงัคมศึกษาฯ3     ส23101 สังคมศึกษาฯ5 

 14.05-15.35 1.30      อ21101ภาษาอังกฤษ1      อ22101 ภาษาอังกฤษ 3      อ23101 ภาษาอังกฤษ5 
 15.40-16.20 0.30      ศ21101 ศิลปะ1      ศ22101 ศิลปะ3     ศ23101 ศิลปะ5 

หมายเหต ุ รายวิชาท่ีครูผูส้อนทําการประเมินผลภาคปฏิบัติ หรือจดัให้สอบนอกตารางสอบโดยจะจัดใหส้อบใน คาบ/ช่ัวโมง 
ก่อนสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี    14 -16  กันยายน  2554 

***    ม. 6   *** 
วัน 
เดือน 
 ป ี

เวลา 

จํานวน 
ชั่วโมง 
นาที 

รายวิชา 

ม.  4 ม.  5 ม.  6 

วันอังคาร 
ท่ี 20 08.30-10.30 2.00 

- - ว 30205 ฟิสิกส์  5 
(ม. 6/5 – 6/18) 

กันยายน
2554 

10.35-12.35 2.00 
- - ว30225 เคมี 5 ม.6/5 –15 

                      

 
 
 
 



 
. 

 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 1   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 , 5 และ  6   
    ปีการศึกษา  2554 

วัน 
เดอืน 
 ปี 

เวลา 

จํานวน 
ชั่วโมง 
นาที 

รายวิชา 

ม.  4 ม.  5 ม.  6 

 
วันจันทร์ 

 
08.30-10.30 2.00 

ค31101 คณิตศาสตร1์ ม.4/1 –18 
              

ค32101  คณิตศาสตร3์ ม.5/1–18 
            

ค33101 คณิตศาสตร์5 ม.6/1-15 
ว30226 เคมี 6     ม.6/16-18 

ท่ี 19 10.35-11.35 1.00 ท 31101 ภาษาไทย1  ท32101  ภาษาไทย3 ท33101 ภาษาไทย5 
กันยายน      
2554 13.00-14.00 1.00 ส 31101 สังคมศึกษาฯ1 ส32101 สังคมศึกษาฯ3 ม.5/1-18 ส 33101 สังคมศึกษาฯ5  

 14.05-15.35 1.30 อ31101ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/1-18 อ32101 ภาษาอังกฤษ3 ม.5/1-18 อ 33101 ภาษาอังกฤษ5  
 15.40-16.20 30 นาที พ31101 สุขศึกษา1 พ32101 สุขศึกษา3 พ33101 สุขศึกษา5 

วันพุธ 
08.30-10.30 2.00 

ค31221 คณิตฯเพ่ิม21 ม.4/1-3 
ค31201 คณิตฯเพ่ิม1 ม.4/4 –18 

ค32223 คณิตฯเพ่ิม23   ม.5/1-3 
ค32203 คณิตฯเพ่ิม3 ม.5/4 –18 

ค33225 คณิตเพ่ิม5  6/1-3 
ค33205 คณิตศาสตร5์  
ม. 6/4 – 6/18 

ท่ี 21 10.35-11.05 30 นาที ศ31101 ศิลปะ1 ศ32101 ศิลปะ3 ศ33101 ศิลปะ5 

กันยายน
2554 11.10-12.10 1.00 

ว30141  ชีววิทยา  1    ม.4/5 – 4/18 
 

ว 30161 โลกดาราฯและอวกาศ1  
              ม. 5/1-4 

ว30243  ชีววิทยา  3  ม. 5/5 – 5/18 
               

ว30265 โลกวิทยฯ ม.6/1 – 6/4 
ว30245 ชีววิทยา 5  
  ม. 6/5- 6/18 
    

      
 13.00-14.00 1.00 - ส32102 ประวัติฯ2  ม.5/1 –18 ส33102 ประวัติฯ4 ม. 6/1–6/18 
 13.00-15.00 2.00 ว 30121  เคมี 1    ม. 4/3–18 - - 

 
15.05-16.05 1.00 

ว 30161 โลกดาราฯและอวกาศ1 
       ม.4/5-18 

- - 

 
14.05-15.35 1.30 

- อ32203 อังกฤษอ่านเขียน1 
ม.5/1,4,5-15 

อ32205 อังกฤษอ่านเขียน3 
ม.6/1,4,5-15 

 
วันศุกร์ที่  23 08.30-10.30 2.00 

ว 30101 ฟิสิกส์ 1 ม. 4/1,2,5 –18 
 

ว30203 (ฟิสิกส์  3)  (ม. 5/5 – 5/18) 
 

- 

กันยายน 10.35-11.35 1.00 ง31101 การงานฯ  ม.4/10-18  - 
2554 

13.00-15.00 2.00 
- ว30223  เคมี 3      ม.5/5 – 15 

ว30224  เคมี 4      ม.5/16 –18 
- 

      
 
 
 

 


