โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
วัน/เดือน/ปี

เวลา

รวมเวลา
(นาที)

จ.18 ม.ค. 64

8.00-8.50
8.55-9.25
9.30-10.00
10.05-10.55
11.00-12.00
12.05-12.55
13.00-13.40
13.45-14.45
13.45-15.05
14.50-15.20

50
30
30
50
60
50
40
60
80
30

8.00-9.20
9.25-9.55
10.00-10.50
10.55-11.45
11.50-12.40
12.45-13.25
13.30-14.20
14.25-14.55
14.25-15.15

80
30
50
50
50
40
50
30
50

พ. 20 ม.ค. 64

หมายเหตุ

ม.1

ชั้น/ชื่ อวิชา (รหัสวิชา)
ม.2

วิทยาศาสตร์ 2 (ว21102)
อ21202 (นอกเวลา)

วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102)
อ22202 (นอกเวลา)
พัก 30 นาที
อังกฤษ 2 (อ21102)
อ.อ่ านเขียน 4 (อ22202)
สั งคม 2 (ส21103)
สั งคม 4 (ส22103)
พักกลางวัน
ภาษาไทย 2 (ท21102)
ภาษาไทย 4 (ท22102)
คณิตศาสตร์ สากล 2 (ค21202) คณิตศาสตร์ สากล 4 (ค22202)

ม.3
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102)
อ23202(นอกเวลา)
อ.อ่ านเขียน 6 (อ23202)
สั งคม 6 (ส23103)
ภาษาไทย 6 (ท23102)
คณิตเสริม 6 (ค23202)

ภาษาจีน 2 (จ31202)
คณิตศาสตร์ 2 (ค21102)

คณิตศาสตร์ 4 (ค22102)
พัก 30 นาที
อ.อ่ านเขียน 2 (อ21202)
อังกฤษ 4 (อ22102)
ประวัตศิ าสตร์ 2(ส21104) ประวัตศิ าสตร์ 4 (ส22104)
พักกลางวัน
สุ ขศึกษา 2 (พ21103)
สุ ขศึกษา 4 (พ22103)
วิทยาศาสตร์ สากล 2 (ว21202) วิทยาศาสตร์ สากล 4 (ว22202)
หมอภาษา (ท21202)
ท้ องถิ่นบางรัก (ส22204)

คณิตศาสตร์ 6 (ค23102)
อังกฤษ 6 (อ23102)
ประวัตศิ าสตร์ 6 (ส23104)
สุ ขศึกษา 6 (พ23103)

1. นักเรียนหยุดเรียนวันที่ 19 , 21 มกราคม 2564
2. สวดภาวนาเลิกเรียนพร้ อมกันในห้ องเรียน แต่ ละห้ องกลับบ้ านได้ เมื่อสอบเสร็จตามตารางสอบ

ธันวา
คม 2558โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6
วัน เดือน ปี

เวลา

เวลา
(นาที)

อ. 19 ม.ค. 64 8.00-9.20
9.25-9.55
10.00-11.00
11.05-11.55
12.00-12.50
12.55-13.35

80
30
60
50
50
40

13.40-14.30

50

13.40-14.40

60

14.45-15.35

50

พฤ.21 ม.ค.64 8.00-9.30

90

8.00-9.00

60

9.35-10.05
10.10-11.00
11.05-11.55

50
50

12.00-12.50
12.55-13.45
13.50-14.40

50
50
50

13.50-14.50

60

ศ.22 ม.ค.64 8.00-8.30
8.35-15.15

30

ชั้น / วิชาที่สอบ
ม.4/1-2
ม.4/3-5
ม.4/6-7
ม.5/1
ม.5/2-4
ม.5/6-5
คณิตศาสตร์ 2 (ค31102)
คณิตศาสตร์ 4 (ค32102)
พัก 30 นาที
สั งคมศึกษา 2 (ส31102)
สั งคมศึกษา 4 (ส32102)
ภาษาอังกฤษ 2 (อ31102)
ภาษาอังกฤษ 4 (อ32102)
พักกลางวัน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 (พ31102)
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 4 (พ32102)
ฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน
ฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน ชี วะพื้นฐาน
ชีวะพื้นฐาน
ว30101
ว30101
ว30103
ว30103
ฟิ สิ กส์ 2
ฟิ สิ กส์ 4
ว30202
ว30204
การอ่านและพิจารณาฯ (ท32201)
คณิตเสริม คณิตเสริม
ค31202
ค31202

คณิตเสริม คณิตเสริม
ค32202 ค32202
จีน 2 ฝรั่งเศส
จ31202 ฝ31202

ประวัติศาสตร์ 2 (ส33102)
ภาษาอังกฤษ 6 (อ33102)
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 6 (พ33102)

เคมี 5
ว30225
คณิตเสริม คณิตเสริม
ค33202
ค33202

ฝรั่งเศส จีน 4
ฝ32202 จ32202

พัก 30 นาที
อังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ31202)
อังกฤษอ่าน-เขียน 4 (อ32202)
วิ
ท
ย์
เ
พื
่อชีวติ ชีววิทยา 3 วิทย์ เพื่อชีวิต
กฎหมาย 1 เคมีพื้นฐาน กฎหมาย 1
ส31204
ว30102
ส31204 ชีวว30282
ว30243
ว30282
ิต
ว
พักกลางวัน
ว30103
ภาษาไทย 2 (ท31102)
ภาษาไทย 4 (ท32102)
ชีววิทยา 1
ว30241
เคมี 3
ว30223
อ31202 (นอกเวลา)

ม.6/1-2
ม.6/3-5
ม.6/6-7
คณิตศาสตร์ 6 (ค33102)

อ32202 (นอกเวลา)
เรียนตามปกติ

จีน 6 ฝรั่งเศส
จ33202 ฝ33203

อังกฤษอ่าน-เขียน 6 (อ33202)
ศาสนาฯ โลกและอวกาศ ศาสนาฯ
ส33203
ว30104
ส33203
ภาษาไทย 6 (ท33102)
ชีววิทยา 5
ว30245

อ33202(นอกเวลา)

ด้ เมื่อสอบเสร็จตามตารางสอบ

หมายเหตุ

1. นักเรียนหยุดเรียนวันที่ 18, 20 มกราคม 2564
2. สวดภาวนาเลิกเรียนพร้ อมกันในห้ องเรียน แต่ ละห้ องกลับบ้ านได้ เมื่อสอบเสร็จตามตารางสอบ
ลับบ้ านได้ เมื่อสอบเสร็จตามตารางสอบ

