โรงเรียนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
วันที่สอบ

วันจันทร์ที่
11 มกราคม
พ.ศ. 2564

วันพุธที่
13 มกราคม
พ.ศ. 2564

เวลาสอบ
7.30 น. – 7.45 น.

เวลาสอบ(นาที)
15

7.45 น. – 9.15 น.

90

9.30 น. – 10.30 น.
11.00 น. – 12.00 น.

60
60

ห้ องที่สอบ

รหัสวิชา
วิชาที่สอบ
ตรวจระเบียบ/ชี้แจงข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบ
ม.5/1 – ม.5/2
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 7
ค32105
ม.5/3 – ม.5/5
ม.5/1 – ม.5/5
ม.5/1 – ม.5/5

ค32106
ท32102

อ32102

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 8
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ( 1A, 1B )

พักกลางวัน 60 นาที

13.00 น. – 14.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
7.30 น. – 7.45 น.
7.45 น. – 8.45 น.
9.00 น. – 10.00 น.
10.30 น. – 11.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.
10.30 น. – 12.30 น.

60
90
15
60
60
60
60
60
120

ม.5/1 – ม.5/3
ม.5/4 – ม.5/5

ว32102
วิทยาศาสตร์
ว32209
ฟิ สิ กส์
ตรวจระเบียบ/ชี้แจงข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบ
ม.5/1 – ม.5/5
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ4 (อ่าน-เขียน)
อ32204
ม.5/1 – ม.5/5
Writing Showcase
ม.5/1(ฝ)
ฝ32203
ภาษาฝรั่งเศส
ม.5/1(ญ)
ญ32203
ภาษาญี่ปุ่น
ม.5/2 (จ)
จ32203
ภาษาจีน
ม.5/3 – ม.5/5
ค32203
คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม
พักกลางวัน 60 นาที

13.30 น. – 14.30 น.
7.30 น. – 7.45 น.
7.45 น. – 8.45 น.
9.00 น. – 9.30 น.
10.00 น. – 11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่
14 มกราคม
พ.ศ. 2564

90
15
60
30
60

ม.5/4 – ม.5/5

ว32224
เคมี
ตรวจระเบียบ/ชี้แจงข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบ
ม.5/1 – ม.5/5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส32102
ม.5/1 – ม.5/5
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
พ32102
ม.5/1 – ม.5/5
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ3 (ฟัง-พูด)
อ32203
พักกลางวัน 90 นาที

12.30 น. – 13.30 น.
12.30 น. – 13.30 น.

60

ม.5/1 (ฝ)

60

ม.5/1 (ญ)

12.30 น. – 13.30 น.

60

ม.5/2(จ)

12.30 น. – 13.30 น.

60

ม.5/1 (ด)

12.30 น. – 13.30 น.

60
30

ม.5/4 – ม.5/5

ฝ32204
ญ32204
จ32204
ศ32206
ว32244

ม.5/4 – ม.5/5

ว32206

13.45 น. – 14.15 น.

ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ
ภาษาจีนเสริมทักษะ
ทฤษฎีดนตรี 4
ชีววิทยา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

หมายเหตุ 1. วิชาประวัติศาสตร์ไทย การออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะ การงานอาชีพ คณิ ตศาสตร์เสริ มทักษะ และวิชาเลือกเสรี
จัดสอบนอกตาราง/ประเมินตามสภาพจริ ง
2. กรณี ไม่สามารถเข้าสอบได้ จะต้องแจ้งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเพื่อพิจารณาเป็ นรายกรณี

โรงเรียนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
วันที่สอบ

เวลาสอบ
7.30 น. – 7.45 น.

เวลาสอบ(นาที)
15

วันจันทร์ที่
11 มกราคม
พ.ศ. 2564

7.45 น. – 8.45 น.

60

9.00 น. – 10.00 น.
10.30 น. – 11.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.
7.30 น. – 7.45 น.
7.45 น. – 8.45 น.
9.00 น. – 10.00 น.
9.00 น. – 10.00 น.
9.00 น. – 10.00 น.
9.00 น. – 10.30 น.
11.00 น. – 12.00 น.
7.30 น. – 7.45 น.
7.45 น. – 8.45 น.
9.00 น. – 10.00 น.
10.30 น. – 11.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.

60
60
60
15
60
60
60
60
90
60
15
60
60
60
60

ม.6/1 (ญ)

10.30 น. – 11.30 น.

60

ม.6/2(จ)

10.30 น. – 12.00 น.

90

ม.6/4 – ม.6/5

วันพุธที่
13 มกราคม
พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่
14 มกราคม
พ.ศ. 2564

ห้ องที่สอบ

รหัสวิชา
วิชาที่สอบ
ตรวจระเบียบ/ชี้แจงข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบ
ม.6/1 – ม.6/2
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 11
ค32105
ม.6/3 – ม.6/5
ม.6/1 – ม.6/5
ม.6/1 – ม.6/3
ม.6/4 – ม.6/5
ม.6/1 – ม.6/5
ม.6/1(ฝ)
ม.6/1(ญ)
ม.6/2 (จ)
ม.6/3 – ม.6/5
ม.6/4 – ม.6/5
ม.6/1 – ม.6/5
ม.6/1 – ม.6/5
ม.6/1 (ฝ)

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 12
ท33102
ภาษาไทย
ว33102
วิทยาศาสตร์
ว33246
ชีววิทยา
ตรวจระเบียบ/ชี้แจงข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบ
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ4 (อ่าน-เขียน)
อ33204
ฝ33204
ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ
ญ33203
ภาษาญี่ปุ่น
จ33203
ภาษาจีน
ค33203
คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม
ว33226
เคมี
ตรวจระเบียบ/ชี้แจงข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส33105
ภาษาอังกฤษ ( 1A, 1B )
อ33102

ค32106

ฝ33203
ญ33204
จ33204
ว33209

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ
ภาษาจีนเสริมทักษะ
ฟิ สิ กส์

หมายเหตุ 1. วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ3 (ฟัง-พูด) และวิชาเลือกเสรี จัดสอบนอกตาราง/ประเมินตามสภาพจริ ง
2. กรณี ไม่สามารถเข้าสอบได้ จะต้องแจ้งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเพื่อพิจารณาเป็ นรายกรณี

