
 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เรื่อง  ตารางสอบกลางภาค  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

วัน/เดือน/ปี เวลา ชั่วโมง 
ม.1 ม.2 ม.3 

ชั้น รหัส,รายวิชา ชั้น รหัส,รายวิชา ชั้น รหัส,รายวิชา 
08.30-10.00น. 1.30 1/1-1/14 ค21101 คณิตศาสตร์1 2/1-2/14 ค22101 คณิตศาสตร์3 3/1-3/14 ค23101 คณิตศาสตร์5 
10.00-10.30น. 0.30 1/1-1/14 ง21101 การงานอาชีพ1 2/1-2/14 ง22101 การงานอาชีพ3 3/1-3/14 ง23101 การงานอาชีพ5 
10.30-11.30น. 1.00 1/1-1/12 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 2/1-2/12 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 3/1-3/12 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 
        
13.00-14.00น. 1.00 1/1-1/14 ท21101 ภาษาไทย1 2/1-2/14 ท22101 ภาษาไทย3 3/1-3/14 ท23101 ภาษาไทย5 
14.00-15.00น. 1.00 1/1-1/14 ส21103 ประวัติศาสตร์1 2/1-2/14 ส22103 ประวัติศาสตร์3 3/1-3/14 ส23103ประวัติศาสตร์5 
15.00-16.00น. 1.00 1/1-1/9 จ20291 ภาษาจีนเพ่ิมเติม1  - 3/1-3/9 จ20295 ภาษาจีนเพ่ิมเติม 
08.30-10.00น. 1.30 1/1-1/12 ค21201 คณิตฯเพ่ิมเติม1 2/1-2/12 ค22203 คณิตฯเพ่ิมเติม3 3/1-3/14 ค23205คณิตฯเพ่ิมเติม5 
10.00-10.30น. 0.30 1/1-1/14 ศ21101 ศิลปะ1 2/1-2/14 ศ22101 ศิลปะ3 3/1-3/14 ศ23101 ศิลปะ5 
10.30-11.30น. 1.00 1/1-1/14 ส21101 สังคมศึกษา1 2/1-2/14 ส22101 สังคมศึกษา3 3/1-3/14 ส23101 สังคมศึกษา5 
        
13.00-14.30น. 1.30 1/1-1/14 ว21101 วิทยาศาสตร์1 2/1-2/14 ว22101 วิทยาศาสตร์3 3/1-3/14 ว23101 วิทยาศาสตร์5 
14.30-15.00น. 0.30 1/1-1/12 พ21101 สุขศึกษา1 2/1-2/12 พ22101 สุขศึกษา3 3/1-3/12 พ23101 สุขศึกษา5 
15.00-16.00น. 1.00 1/1-1/12 อ20201 ภาษาอังกฤษเสริม1 2/1-2/12 อ20203 ภาษาอังกฤษเสริม3 3/1-3/12 อ20205 ภาษาอังกฤษเสริม5 

 

 

 

วันอังคาร
ที่ 19 
กรกฎาคม 
2565 

วัน
พฤหัสบดี
ที่ 21 
กรกฎาคม 
2565 



 

 

 เอกสารหมายเลข 3 

ประกาศโรงเรยีนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  เรื่อง  ตารางสอบกลางภาค  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

วัน/เดือน/ปี เวลา ชั่วโมง ม.4 ม.5 ม.6 
ชั้น รหัส,รายวิชา ชั้น รหัส,รายวิชา ชั้น รหัส,รายวิชา 

08.30-09.30น. 1.00 4/1-4/17 ค31101 คณิตศาสตร์1 5/1-5/17 ค32101 คณิตศาสตร์3 6/1-6/17 ค33101 คณิตศาสตร์5 
09.30-10.30น. 1.00 4/1-4/17 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 5/1-5/17 อ32101 ภาษาอังกฤษ3 6/1-6/17 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 
10.30-11.00น. 0.30 4/1-4/19 พ31101 สุขศึกษา1 5/1-5/19 พ32101 สุขศึกษา3 - - 
        
13.00-14.30น. 1.30 4/1-4/12,4/16-4/19 

4/13-4/15 
ว30102 เคมี    
ว30221 เคมี1 

5/1-5/7,5/18 
5/13-5/15 

5/8-5/12,5/19 
 

ว30222 เคมี2 
ว30223 เคมี3 
ว30281 วิทย์ฯทั่วไป1 
 

6/1-6/6,6/18 
6/13-6/15 

6/7-6/12,6/19 
6/16-6/17 

ว30224 เคมี4 
ว30225 เคมี5 
ว30283 วิทย์ฯทั่วไป 
ว30284 วิทย์ฯทั่วไป 

14.30-15.30น. 1.00 4/1-4/19 ส31101 สังคมศึกษา1 5/1-5/19 ส32101 สังคมศึกษา3 6/1-6/19 ส33101 สังคมศึกษา5 
15.30-16.00น. 0.30 4/1-4/19 ศ31101 ศิลปะ1 5/1-5/19 ศ32101 ศิลปะ3 6/1-6/19 ศ33101 ศิลปะ5 
08.30-10.30น. 2.00 4/1-4/7,4/16-19 

4/13-4/15 
ว30101 ฟิสิกส์ 
ว30201 ฟิสิกส์1 

5/1-5/7,5/18 
5/13-5/15 

ว30202 ฟิสิกส์2 
ว30203 ฟิสิกส์3 

6/1-6/6,6/18 
6/13-6/15 

ว30204 ฟิสิกส์4 
ว30205 ฟิสิกส์5 

08.30-09.30น. 1.00 - - 5/8-5/12 
5/16-5/17 

ท30203 การพูด 
ท30212ประวัติวรรณคดี1 

  

09.30-10.30น. 1.00 - - 5/8-5/12,5/16-17 อ30232 อังกฤษรอบรู้ 6/7-6/12,6/16-17 อ30234 อังกฤษรอบรู้ 
10.30-11.00น. 0.30 4/1-4/17 ว30111วิทยาการค านวณ 5/1-5/19 ง32101 การงานอาชีพ3 6/1-6/19 ง33101 การงานอาชีพ5 
11.00-12.00น 1.00 4/8-4/12,4/16-17 อ30244 การอ่าน 5/1-5/19 ส32103 ประวัติศาสตร์3 6/7-6/12 ต30211 ภาษาเวียดนาม 
        
13.00-14.00น. 1.00 4/1-4/19 ท31101 ภาษาไทย1 5/1-5/19 ท32101 ภาษาไทย3 6/1-6/19 ท33101 ภาษาไทย5 
14.00-15.00น. 1.00 4/1-4/12,4/16-17 

4/13-4/15 
อ31201 อังกฤษเสริมฯ 
อ30251 อังกฤษเสริมฯ     
            

5/1-5/12,5/16-17 
5/13-5/15 

 

อ32203 อังกฤษเสริมฯ 
อ30253 อังกฤษเสริมฯ3 
 

6/1-6/17 
 

อ33205 อังกฤษเสริมฯ5 
 

15.00-16.00น. 1.00 4/8-4/12,4/16-17 ท30201 การเขียน1 5/8-5/10 
5/11-5/12,5/16 

 

ฝ30211 ฝรั่งเศสเสริมฯ 
จ32203 ภาษาจีน3 

6/7-6/12 
6/16-17 

ท30204 ภาษากับวัฒนฯ 
ท30218 แต่งค าประพันธ์ 

 

วันจันทร์
ที่ 18  
กรกฎาคม 
2565 

วันพุธ     
ที่ 20 
กรกฎาคม 
2565 



 

 

  

เอกสารหมายเลข 3 

ประกาศโรงเรยีนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  เรื่อง  ตารางสอบกลางภาค  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

วัน/เดือน/ปี เวลา ชั่วโมง ม.4 ม.5 ม.6 
ชั้น รหัส,รายวิชา ชั้น รหัส,รายวิชา ชั้น รหัส,รายวิชา 

08.30-10.00น. 1.30 4/1-4/7, 
4/13-4/15,4/18 

ค31201 คณิตฯเพิ่มเติม1 5/1-5/7, 
5/13-5/15,5/18 

ค32203 คณิตฯเพิ่มเติม3 6/1-6/7, 
6/13-6/15,6/18 

ค33205 คณิตฯเพิ่มเติม5 

08.30-09.30น. 1.00 4/8-4/9,4/17 ส30284 อาเซียนศึกษา 5/8-5/10  ส30261ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 6/8-6/9 
6/11-6/12,6/16 

ส30243 ประชากรฯ 
จ33205 ภาษาจีน5 

09.30-10.30น. 1.00 4/8-4/9 ส30222 การปกครองไทย 5/8-5/10 
5/17 

 
 

ส30264 กฏหมาย1 
ส30265 กฏหมาย2 

6/8-6/9,6/17 
6/11-6/12,6/16 

ส30293 ประมวลความรู้ฯ 
จ30215 เสริมทักษะ  
           ภาษาจีน 

10.00-11.30น. 1.30 4/1-4/12,4/18 
4/13-4/15 

ว30103 ชีววิทยา 
ว30241 ชีววิทยา1 

5/1-5/7,5/18 
5/13-5/15 

ว30242 ชีววิทยา2 
ว30243 ชีววิทยา3 

6/1-6/6,6/18 
6/13-6/15 

 

ว30244 ชีววิทยา4 
ว30245 ชีววิทยา5 
 10.30-11.30น. 1.00 4/16-4/17 อ30261อังกฤษสรา้งสรรค์1 5/16-5/17 อ30263อังกฤษสรา้งสรรค์3 6/16-6/17 อ30265อังกฤษสร้างสรรค์5 

        
13.00-14.00น. 1.00 4/1-4/19 ส31103 ประวัติศาสตร์1 
14.00-15.30น. 1.30 4/1-4/7, 4/18 ว30104 โลกดาราศาสตร ์

 

วันศุกร ์  
ที่ 22 
กรกฎาคม 
2565 


