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  โรงเรียนร�อยเอ็ดวิทยาลัย 
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1  ชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี  1 , 2 และ 3 

     ป#การศึกษา  2555 
 

 วัน 
เดือน 
 ป
 

เวลา 
จํานวน 
ช่ัวโมง 
นาที 

รายวิชา 

ม.  1 ม.  2 ม.  3 

   
วันอังคาร 08.30-09.15 45นาที จ21231  ภาษาจีน ญ22241  ภาษาญี่ปุ(น ก23251 ภาษาเกาหลี 

ท่ี 24 09.20-10.20 1.00 ค21201 คณิตศาสตร/เพ่ิมเติม1   ค22203 คณิตศาสตร/เพ่ิมเตมิ3    ค23205 คณิตศาสตร/เพ่ิมเติม5 
กรกฎาคม 10.25-11.25 1.00      ส21101 สังคมศึกษาฯ1      ส22101 สังคมศึกษาฯ3     ส23101  สังคมศึกษาฯ5 

2555    
 13.00-14.00 1.00      อ21101 ภาษาอังกฤษ1      อ22101 ภาษาอังกฤษ 3     อ23101 ภาษาอังกฤษ5  
 14.05-14.35 30นาที พ21101 สุขศึกษา1      พ22101 สุขศึกษา3     พ23101 สุขศึกษา5 
 14.40-15.10 30นาที     ง20290 ห6องสมุดฯ 1   ม.1/1-6   ง22101 การงานฯ3  ม2/7-11 − 

วัน     
 08.30-09.00 30นาที      ส21102 ประวัตฯิ1     ส22102 ประวัติฯ3       ส23102 ประวัตฯิ5  

พฤหัสบด ี 09.05-10.05 1.00      ค21101 คณิตศาสตร/1       ค22101 คณิตศาสตร/3      ค23101 คณิตศาสตร/5  
ท่ี 26    10.05-11.05 1.00      ท21101 ภาษาไทย1       ท22101 ภาษาไทย3      ท23101 ภาษาไทย5 

กรกฎาคม   
2555 13.00-14.00 1.00      ว21101 วิทยาศาสตร/1   ว22101 วิทยาศาสตร/3     ว23101 วิทยาศาสตร/5 

 14.05-14.35 30นาที      ศ21101 ศิลปะ1      ศ22101 ศิลปะ3     ศ23101 ศิลปะ5 
 14.40-15.10 30นาที      ง21101 การงานฯ1   ม.1/2,4,6   
   

หมายเหต ุ รายวิชาท่ีครูผู6สอนทําการประเมินผลภาคปฏิบัติ หรือจัดให6สอบนอกตารางสอบโดยจะจัดให6สอบใน คาบ/ช่ัวโมง 
กBอนสอบกลางภาค ระหวBางวันท่ี    16-20  กรกฎาคม  2555 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 9. 

 

โรงเรียนร�อยเอ็ดวิทยาลัย 
ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1   ชั้นมธัยมศึกษาป#ท่ี  4 , 5 และ  6   

    ป#การศึกษา  2555 
วัน 

เดือน 
 ป# 

เวลา 

จํานวน 
ชั่วโมง 
นาที 

รายวิชา 

ม.  4 ม.  5 ม.  6 

วัน 08.30-09.30 1.00 อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ3  อ33101  ภาษาอังกฤษ5  
วันจันทร0 09.35-10.35 1.00 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 คณิตฯ25  ม.6/1-3 
ค33205 คณิตฯ5 ม. 6/4 –18 

ท่ี 23 10.40-11.40 1.00 ท31101  ภาษาไทย1  ท32101  ภาษาไทย3 ท33101 ภาษาไทย5 
      

กรกฎาคม      
2555 13.00-13.30 30 นาที พ31101 สุขศึกษา1 พ32101 สุขศึกษา3 พ33101 สุขศึกษา5 

 13.35-14.05 30 นาที ศ31101 ศิลปะ1 ศ32101 ศิลปะ3 ศ33101 ศิลปะ5 
 14.10-15.10 1.00 ส31101  สังคมศึกษาฯ1 ส32101  สังคมศึกษาฯ3 ส33101 สังคมศึกษาฯ5 
 15.15-16.15 1.00 

 
อ31201  อังกฤษอBานเขียน1 
             ม.4/1,3,4ก 

 อ30205 อังกฤษอBานเขียน5 
              ม.6/1,4 
ว30245 ชีววิทยา5 ม.6/5-18           

 15.15-16.00 45 นาที  จ30231  ภาษาจีน ม.5/4-18  
 15.15-15.55 40 นาที ง31101 การงานฯ  ม.4/10-18   
 08.30-09.30 1.00 ค31101  คณิตฯ1      ม.4/1–18 ค32101 คณิตฯ3    ม.5/1 –18 ค33101 คณิตฯ5 ม.6/1-18 
 09.35-10.05 30นาที  ส32102 ประวัติฯ2  ม. 5/1 –18 ส33102ประวัติฯ4 ม.6/1–18 

วัน 09.35-10.35 1.00 ว30121  เคมี 1  ม. 4/1-2,4–18   
พุธ 

10.10-11.10 1.00 
 อ30203 อังกฤษอBานเขียน 3 

             ม.5/1,3ก,4 
ว30243 ชีววิทยา3      ม. 5/5 –18 

ว30265 โลกวิทย/ฯ1 
           ม. 6/1 – 4     
 

ท่ี 25 
 

10.40-11.40 1.00 
ว30161  โลกดาราฯและอวกาศ1 
            ม. 4/4-18 

  

กรกฎาคม 
10.10-11.40 1.30 

  ว30225 เคมี 5 ม.6/5 –15 
ว30226 เคมี 6 ม.6/16-18 

2555      
 

13.00-14.00 1.00 

ว30101 ฟFสิกส/ 1 ม. 4/3 –18 ว30161 โลกดาราศาสตร/และอวกาศ 1   
             ม. 5/1-2 
ว30141 ชีววิทยา     ม.5/3-4 
 

 

 14.05-15.05 1.00 ว30141  ชีววิทยา1  ม.4/4 – 18   
 

13.00-14.30 1.30 
 ว30203 ฟFสิกส/  3  ม. 5/5 – 15 

ว30204 ฟFสิกส/  4  ม. 5/16 –18 
ว30205 ฟFสิกส/ 5 ม. 6/5–15 
ว30206 ฟFสิกส/6  ม.6/16–18 

 
14.35-16.05  1.30 

 ว30223  เคมี 3 ม.5/5 – 15 
ว30224  เคมี 4 ม.5/16 –18 

 

 


