โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
ตารางสอบประเมินสรุ ปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
วัน/เดือน/ปี
พ.21 ต.ค. 63

เวลา

8.00-9.30
9.35-10.05
10.10-11.10
11.15-12.05
12.10-13.00
13.05-14.05
14.10-15.00
จ. 26 ต.ค.63 8.00-9.00
9.05-9.35
9.40-10.30
10.35-11.25
11.30-12.20
12.25-13.25
12.25-13.55
13.30-14.20
14.25-15.05
พ. 28 ต.ค.63 8.00-8.40
8.45-9.25
9.30-10.00
10.05-10.45
10.50-11.30
11.35-12.05
12.10-13.00
13.05-13.35
13.05-13.45
13.50-14.20

หมายเหตุ

รวมเวลา
(นาที)
90
30
60
50
50
60
50
60
30
50
50
50
60
90
50
40
40
40
30
40
40
30
50
30
40
30

ชั้น/รหัสวิชาที่สอบ
ม.1
ม.2
คณิ ตศาสตร์ 1 (ค21101)
คณิ ตศาสตร์ 3 (ค22101)
พัก 30 นาที
สังคม 1 (ส21101)
สังคม 3 (ส22101)
อ.อ่านเขียน 1 (อ21201)
อังกฤษ 3 (อ22101)
พักกลางวัน
ภาษาไทย 1 (ท21101)
ภาษาไทย 3 (ท22101)
โครงงานวิทย์ (ว20201) วิทยาศาสตร์สากล 3(ว22201)
วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)
วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
พัก 30 นาที
ประวัติศาสตร์ 1(ส21102) ประวัติศาสตร์ 3 (ส22102)
อังกฤษ 1 (อ21101)
อ.อ่านเขียน 3 (อ22201)
พักกลางวัน
คณิ ตศาสตร์สากล 1 (ค21201) คณิ ตศาสตร์สากล 3 (ค22201)

ม.3
คณิ ตศาสตร์ 5 (ค23101)
สังคม 5 (ส23101)
อังกฤษ 5 (อ23101)
ภาษาไทย 5 (ท23101)
โครงงานวิทย์ (ว20201)
วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101)
ประวัติศาสตร์ 5 (ส23102)
อ.อ่านเขียน 5 (อ23201)

คณิ ตเสริ ม 5 (ค23201)
วิทยาศาสตร์สากล 1(ว21201)
หมอภาษา (ท21201)
สุ ขศึกษา 1 (พ21101)
การงานอาชีพ (ง21101)
ศิลปะ 1 (ศ21101)
วิทยาการคานวณ(ว21103)
เทเบิลเทนนิส (พ21102)

อาเซี ยนศึกษา (ส22201)
สุ ขศึกษา 3 (พ22101)
การงานอาชีพ (ง22101)
พัก 30 นาที
ศิลปะ 3 (ศ22101)
วิทยาการคานวณ(ว22103)
กระบี่ 2 (พ22102)
พักกลางวัน
ภาษาจีน

สุ ขศึกษา 5 (พ23101)
การงานอาชีพ (ง23101)
ศิลปะ 5 (ศ23101)
วิทยาการคานวณ(ว23103)
บาสเกตบอล (พ23102)
ภาษาจีน

ภาษาจีน 1 (จ21201)
พบครู ประจาชั้น

1. ชัว่ โมงที่ไม่ได้สอบ ให้อ่านหนังสื อในห้องสอบ โดยครู คุมสอบเป็ นผูด้ ูแล
2. สวดภาวนาเลิกเรี ยนพร้อมกันในห้องเรี ยน แต่ละห้องกลับบ้านได้เมื่อสอบเสร็ จตามตารางสอบ
3. นักเรี ยนหยุดเรี ยนวันที่ 22,27 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ตารางสอบประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6
เวลา
(นาที) ม.4/1-2
พฤ.22ต.ค. 63 8.00-9.40 100 คณิ ตเสริ ม
ค31201
8.00-9.30 90
วัน เดือน ปี

เวลา

9.45-10.15

30

10.20-11.20

60

11.25-12.15
12.20-13.10
13.15-14.05

50
50
50

13.15-14.15

60

13.15-14.35

80

14.20-15.20
อ. 27 ต.ค. 63 8.00-9.30
9.35-10.05
10.10-11.00
11.05-12.05
12.10-13.00

60
90
30
50
60
50

13.05-13.45

40

13.05-14.05

60

14.10-15.00

50

14.10-15.40

90

พ. 28 ต.ค. 63 8.00-8.40
8.45-9.25
9.30-10.00
10.05-10.45
10.50-11.30
11.35-12.05
12.10-13.00
13.05-13.30

40
40
30
40
40
30
50

หมายเหตุ

ม.4/3-5
คณิ ตเสริ ม
ค31201

ม.4/6-7

ชั้น / วิชาที่สอบ
ม.5/1
ม.5/2-4
ม.5/5-6
คณิ ตเสริ ม คณิ ตเสริ ม
ค32201
ค32201
จีน 3 ฝรั่งเศส 3
จ32201 ฝ32201

ฝรั่งเศส จีน 1
ฝ31201 จ31201

โลกและอวกาศ ชีวะพื้นฐาน โลกและอวกาศ
ว30103
ว30104
ว30104

อังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201)
อาเซียน
ส31205

พัก 30 นาที
ภาษาไทย 3 (ท32101)
อังกฤษอ่าน-เขียน 3 (อ32201)
พักกลางวัน

อาเซียน
ส31205

ภาษาไทย 1 (ท31101)
คณิ ตศาสตร์ 1 (ค31101)
ภาษาอังกฤษ 1 (อ31101)
สังคมศึกษา 1 (ส31101)
มัลติมีเดีย
ว31201

ฟิ สิ กส์ 1
ว30201
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (พ31101)
การงานอาชีพ (ง31105)
วิทยาการคานวณ (ว30105)
ศิลปะ 1 (ศ31101)
ภาษาจีน

จีน 5
จ33201

ประวัติศาสตร์ 1 (ส33101)
ภาษาอังกฤษ 5 (อ33101)

วิทย์เพื่อชีวิต
ว30281

กฎหมาย
ส33204
เคมี 4
ว30224

เคมี 2
ว30222

คณิ ตศาสตร์ 3 (ค32101)
พัก 30 นาที
ภาษาอังกฤษ 3 (อ32101)
สังคมศึกษา 3 (ส32101)
พักกลางวัน

มัลติมีเดีย
ว31201
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
ว30101

ม.6/6-7

ฝรั่งเศส 5
ฝ33201

กฎหมาย
ส33204
วิทย์เพื่อชีวิต
ว30281
ว30281

เคมี 1
ว30221

ม.6/1-2
ม.6/3-5
คณิ ตเสริ ม คณิ ตเสริ ม
ค33201
ค33201

คณิ ตศาสตร์ 5 (ค33101)
อังกฤษอ่าน-เขียน 5 (อ33201)
ภาษาไทย 5 (ท33101)
โครงงานคอม
(ว33201)

โครงงานคอม

(ว33201)

เคมีพ้นื
ชีววิทยา 2
เคมีพ้นื
ว30102
ว30242
ว30102
ภูมิศาสตร์ฯ
ภูมิศาสตร์ฯ
ส32203
ส32203
ฟิ สิ กส์ 3
ว30203
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (พ32101)
การงานอาชีพ (ง32105)
พัก 30 นาที
การออกแบบและเทคโนโลยี (ว30108)
ศิลปะ 3 (ศ32101)
ภาษาจีน
พักกลางวัน
พบครู ประจาชั้น

ชีววิทยา 4
(ว30244)

ฟิ สิ กส์ 5
ว30205
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (พ33101)
การงานอาชีพ (ง33105)
วิทยาการคานวณ (ว30109)
ศิลปะ 5 (ศ33101)
ภาษาจีน

1. ชัว่ โมงที่ไม่ได้สอบ ให้อ่านหนังสื อในห้องสอบ โดยครู คุมสอบเป็ นผูด้ ูแล
2. สวดภาวนาเลิกเรี ยนพร้อมกันในห้องเรี ยน แต่ละห้องกลับบ้านได้เมื่อสอบเสร็ จตามตารางสอบ
3. นักเรี ยนหยุดเรี ยนวันที่ 21,26 ตุลาคม 2563

