
เวลา
ท่ีใช้สอบ ห้อง ห้อง ห้อง

8.30 - 9.00 น. 30 นาที ส22102 ประวัติศาสตร์ 1-8 ส23102 ประวัติศาสตร์ 1-12
9.20 - 10.00 น. 40 นาที ท21101 ภาษาไทย 1-12 ท22101 ภาษาไทย 1-12 ท23101 ภาษาไทย 1-12

10.20 - 11.20 น. 60 นาที ค21101 คณิตศาสตร์ 3-6 ค22101 คณิตศาสตร์ 3-6 ค23101 คณิตศาสตร์ 3-6
ค21103 คณิตศาสตร์ EIS 1-2, 7-8 ค22103 คณิตศาสตร์ EIS 1-2, 7-8 ค23103 คณิตศาสตร์ EIS 1-2, 7-8

13.00 - 13.40 น. 40 นาที ส21101 สังคมศึกษา 1-8 ส22101 สังคมศึกษา 1-8 ส23101 สังคมศึกษา 1-8
14.00 - 14.50 น. 50 นาที อ21101 ภาษาอังกฤษ 1-8 อ22101 ภาษาอังกฤษ 1-8 อ23101 ภาษาอังกฤษ 1-8

เวลา
ท่ีใช้สอบ ห้อง ห้อง ห้อง

8.30 - 9.00 น. 30 นาที อ31221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯ 1-8, 17 ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย 1-17 ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย 1-17
9.20 - 10.00 น. 40 นาที อ32101 ภาษาอังกฤษ 1-12, 17 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1-12, 17

10.20 - 11.20 น. 60 นาที ค31201 เสริมทักษะคณิตวิทย์ 1-4, 14-16 ค32201 เสริมทักษะคณิตวิทย์ 1-4 ว33201 ฟิสิกส์ 1-4, 6
ค31202 เสริมทักษะคณิตศิลป์ 10 ค32202 เสริมทักษะคณิตศิลป์ 10 ว33203 ฟิสิกส์ EIS 5,7,8,17
ค31203 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ EIS 5,17 ค32203 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ EIS 5,17
ค31204 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส 6 ค32204 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและเวกเตอร์ 6
ค31211 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ EIS 7,8 ค32211 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ EIS 7,8
ค31221 เสริมทักษะคณิตศิลป์ EIS 9 ค32221 เสริมทักษะคณิตศิลป์ EIS 9

13.00 - 13.30 น. 30 นาที อ32221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯ 1-8, 17 ส33101 สังคมศึกษา 1-12, 17
13.00 - 14.00 น. 60 นาที ค31101 คณิตศาสตร์ 1-4, 10-12

ค31103 คณิตศาสตร์ 6
ค31105 คณิตศาสตร์ EIS 5,7,8,9,17

13.50 - 14.30 น. 40 นาที ท32101 ภาษาไทย 1-12, 17

10.40 - 11.40 น. 60 นาที ค32101 คณิตศาสตร์ 1-4, 10-12
ค32105 คณิตศาสตร์ EIS 5,7,8,9,17

หมายเหตุ : - เฉพาะวันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2564 งดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน ส่วนวันท่ี 3 - 6 สิงหาคม 2564 มีการเรียนการสอนตามปกติ (นักเรียน ม.5 ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์คาบกิจกรรมคุณธรรมระดับช้ัน)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
วิชา วิชา วิชา

               - นักเรียนเข้าทดสอบออนไลน์ในรายวิชาท่ีก าหนดในตารางน้ีตามแนวทางท่ีครูผู้สอนแจ้งใน google classroom ช่วงเวลาท่ีไม่มีตารางทดสอบออนไลน์ให้นักเรียนพักผ่อนหรือทบทวนบทเรียนตามอัธยาศัย
               - รายวิชาอ่ืนท่ีไม่มีการวัดผลกลางภาคเรียนตามตารางน้ี ครูผู้สอนจะด าเนินการวัดผลเก็บคะแนนในคาบเรียนปกติด้วยรูปแบบอ่ืนๆ ตามท่ีแจ้งกับนักเรียนในคาบเรียนหรือ google classroom

ตารางวัดผลกลางภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (กรณีทดสอบออนไลน์พร้อมกันทุกห้องเรียน)

วันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2564

พัก

เวลาสอบ
วิชาวิชา วิชา

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

วันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2564

พัก

เวลาสอบ








