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ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 2/2554 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      จังหวัดนครราชสีมา 

วันศุกร์ ท่ี  6  และวันอังคาร ท่ี  10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

วันศุกร์ ท่ี  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 
เวลาสอบ นาที 1/1-1/9 1/10 1/11 1/12 1/13-1/18 

08.30 - 09.30 น. 60 ท21102 ท21102 ท21102 ท21102 ท21102 

09.35 - 10.35 น. 60 ส21103 ส21103 ส21103 ส21103 ส21103 

10.40 - 11.40 น. 60 ว21102 ว21102 ว21102 - ว21102 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. 90 ค21102 - ค21102 - ค21102 

  

วันอังคาร ท่ี  10   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2555 
เวลาสอบ นาที 1/1-1/9 1/10 1/11 1/12 1/13-1/18 

08.30 - 09.30 น. 60 ส21104 ส21104 ส21104 ส21104 ส21104 

09.35 - 10.35 น. 60 อ21102 อ21102 อ21102 - อ21102 

10.40 - 11.40 น. 60 ค20202 ( เฉพาะที่เลือก ) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 ญ21261 ( เฉพาะ 1/1 - 1/5 ) 

หมายเหต ุทุกวิชาใช้กระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 2/2554 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      จังหวัดนครราชสีมา 

วันศุกร์ ท่ี  6  และวันอังคาร ท่ี  10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
          

วันศุกร์ ท่ี  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 
เวลาสอบ นาที 2/1-2/9 2/10 2/11 - 2/17 

08.30 - 09.30 น. 60 ท22102 ท22102 ท22102 

09.35 - 10.35 น. 60 ส22103 ส22103 ส22103 

10.40 - 11.40 น. 60 ว22102 ว22102 ว22102 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. 90 ค22102 - ค22102 

วันอังคาร ท่ี  10   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2555 
เวลาสอบ นาที 2/1-2/9 2/10 2/11 - 2/17 

08.30 - 09.30 น. 60 ส22104 ส22104 ส22104 

09.35 - 10.35 น. 60 อ22102 อ22102 อ22102 

10.40 - 11.40 น. 60 ค20204 ( เฉพาะที่เลือก  , 2/11 และ 2/12 ) 

หมายเหต ุทุกวิชาใช้กระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 2/2554 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      จังหวัดนครราชสีมา 

วันศุกร์ ท่ี  6  และวันอังคาร ท่ี  10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

        

วันศุกร์ ท่ี  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 
เวลาสอบ นาที 3/1-3/9 3/10 3/11 - 3/16 

08.30 - 09.30 น. 60 ท23102 ท23102 ท23102 

09.35 - 10.35 น. 60 ส23102 ส23102 ส23102 

10.40 - 11.40 น. 60 ว23102 ว23102 ว23102 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. 90 ค23102 - ค23102 

วันอังคาร ท่ี  10   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2555 
เวลาสอบ นาที 3/1-3/9 3/10 3/11 - 3/16 

08.30 - 09.00 น. 30 ส23104 ส23104 ส23104 

09.05 - 10.05 น. 60 อ23102 อ23102 อ23102 

10.10 - 11.40 น. 90 ค20206 ( เฉพาะที่เลือก และ 3/12 ) 

หมายเหต ุทุกวิชาใช้กระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2554 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      จังหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดี ที ่ 5  และวันจันทร์ ที่  9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันพฤหัสบดี ท่ี 5 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

เวลาสอบ นาที 4/1-4/11 4/12 4/13 4/14-4/15 4/16 4/17-4/19 

08.30 - 09.00 น. 30 ท31102 ท31102 ท31102 ท31102 ท31102 ท31102 

09.05 - 10.05 น. 60 ว30241 - ว30241 ว30103 ว30103 ว30103 

10.10 - 11.10 น. 60 ญ31262 ( เฉพาะ 4/17 ) 

10.10 - 11.40 น. 90 ว30201 - - - - - 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. 120 ค31102 - - ค31102 ค31102 ค31102 

15.05 - 16.05 น. 60 อ31102 - - อ31102 อ31102 อ31102 

วันจันทร์ ท่ี 9 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

เวลาสอบ นาที 4/1-4/11 4/12 4/13 4/14-4/15 4/16 4/17-4/19 

08.30 - 09.30 น. 60 ส31102 ส31102 ส31102 ส31102 ส31102 ส31102 

09.35 - 10.35 น. 60 ว30221 - - อ30206 อ30206 อ30206 

10.40 - 11.40 น. 60 ว30104 - - ท30202 ท30202 ท30201 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. 120 ค31202 - - ค31202 - - 

หมายเหตุ ทุกวิชาใช้กระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
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ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2554 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      จังหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบด ีที ่ 5  และวันจันทร์ ที่  9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วันพฤหัสบดี ท่ี 5 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

เวลาสอบ นาที 5/1-5/11 5/12 5/13 5/14-5/15 5/16 5/17-5/18 

08.30 - 09.30 น. 60 ท32102 ท32102 ท32102 ท32102 ท32102 ท32102 

09.35 - 10.35 น. 60 ว30243 - ว32241 อ30208 อ30208 อ30208 

10.40 - 11.40 น. 60 ว30223 - อ30104 - ญ30264 ท30203 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. 120 ค32102 - - ค32102 ค32102 ค32102 

15.05 - 16.05 น. 60 อ32102 - - อ32102 อ32102 อ32102 

วันจันทร์ ท่ี 9 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

เวลาสอบ นาที 5/1-5/11 5/12 5/13 5/14-5/15 5/16 5/17-5/18 

08.30 - 09.30 น. 60 ส32102 ส32102 ส32102 ส32102 ส32102 ส32102 

09.35 - 10.35 น. 60 - - - ว30102 ว30102 ว30102 

09.35 - 11.05 น. 90 ว30203 - - - - - 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. 120 ค32202 - ค30204 ค32202 - - 

หมายเหตุ ทุกวิชาใช้กระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
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ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2554 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      จังหวัดนครราชสีมา 
วันพฤหัสบด ีที ่ 5  และวันจันทร์ ที่  9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วันพฤหัสบดี ท่ี 5 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

เวลาสอบ นาที 
6/1-6/11 6/12 6/13 

6/14-
6/15 6/16 

6/17-
6/18 

08.30 - 09.30 น. 60 ท33102 ท33102 ท33102 ท33102 ท33102 ท33102 

09.35 - 10.35 น. 60 ว30225(ยกเว้น6/2) - - ว30282 ว30282 ว30282 

10.40 - 11.40 น. 60 อ33102 - - อ33102 อ33102 อ33102 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. 90 ค33102 - - ค33102 ค33102 ค33102 

14.35 - 15.35 น. 60 ว30245 - - ท30205 ท30205 - 

วันจันทร์ ท่ี 9 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

เวลาสอบ นาที 
6/1-6/11 6/12 6/13 

6/14-
6/15 6/16 

6/17-
6/18 

08.30 - 09.30 น. 60 ส33102 ส33102 ส33102 ส33102 ส33102 ส33102 

09.35 - 10.05 น. 30 พ33102 - - พ33102 พ33102 พ33102 

10.10 - 11.00 น. 50 - - - อ30210 อ30210 อ30210 

10.10 - 11.40 น. 90 ว30205 - - - - - 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. 120 ค33202 - - ค33202 - - 

หมายเหตุ ทุกวิชาใช้กระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
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แหล่งอ้างอิง 
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