
เวลา
ท่ีใช้สอบ

09.00 - 09.50 น. 50 นาที ว31241 ชีววิทยา ว31243 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ EIS (4/5,17)
ว31245 ชีววิทยาเสริมศักยภาพ (4/7,8)

10.10 - 10.40 น. 30 นาที อ31221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯอ31221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯ
11.00 - 12.00 น. 60 นาที ค31201 เสริมทักษะคณิตวิทย์ (4/1,2,3,4) ค31203 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ EIS (4/5,17) ค31202 เสริมทักษะคณิตศิลป์ (4/10)

ค31204 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับแคลคูลัส (4/6) ค31211 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ EIS (4/7,8) ค31221 เสริมทักษะคณิตศิลป์ EIS (4/9)

08.30 - 09.20 น. 50 นาที ว31221 เคมี ว31223 เคมีเสริมประสบการณ์ EIS (4/5,17)
ว31225 เคมีเสริมศักยภาพ (4/7,8)

09.40 - 10.20 น. 40 นาที อ31101 ภาษาอังกฤษ อ31101 ภาษาอังกฤษ อ31101 ภาษาอังกฤษ
10.40 - 11.40 น. 60 นาที ค31101 คณิตศาสตร์ (4/1,2,3,4) ค31105 คณิตศาสตร์ EIS ค31101 คณิตศาสตร์ 

ค31103 คณิตศาสตร์ (4/6)

13.00 - 14.00 น. 60 นาที ว31211 ฟิสิกส์ ว31213 ฟิสิกส์เสริมประสบการณ์ EIS (4/5,17)
ว31215 ฟิสิกส์เสริมศักยภาพ (4/7,8)

เวลา
ท่ีใช้สอบ

08.30 - 09.00 น. 30 นาที ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย ส32102 ประวัติศาสตร์ไทย
09.20 - 10.20 น. 60 นาที ค32101 คณิตศาสตร์ (5/1,2,3,4) ค32105 คณิตศาสตร์ EIS ค32101 คณิตศาสตร์ 

ค32103 คณิตศาสตร์ (5/6)
10.40 - 11.30 น. 50 นาที ว32221 เคมี ว32223 เคมีเสริมประสบการณ์ EIS (5/5,17) ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพ-เคมี (5/10-12)

ว32225 เคมีเสริมศักยภาพ (5/7,8) ว32115 วิทยาศาสตร์กายภาพ-เคมี EIS (5/9)

13.00 - 13.30 น. 30 นาที อ32221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯอ32221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯ
13.50 - 14.50 น. 60 นาที ว32201 ฟิสิกส์ ว32203 ฟิสิกส์เสริมประสบการณ์ EIS (5/5,17)

ว32205 ฟิสิกส์เสริมศักยภาพ (5/7,8)

08.30 - 09.10 น. 40 นาที ท32101 ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย
09.30 - 10.30 น. 60 นาที ค32201 เสริมทักษะคณิตวิทย์ (5/1,2,3,4) ค32203 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ EIS (5/5,17) ค32202 เสริมทักษะคณิตศิลป์ (5/10)

ค32204 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและเวกเตอร์ (5/6) ค32211 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ EIS (5/7,8) ค32221 เสริมทักษะคณิตศิลป์ EIS (5/9)
10.50 - 11.30 น. 40 นาที ส32101 สังคมศึกษา ส32101 สังคมศึกษา ส32101 สังคมศึกษา

13.00 - 13.40 น. 40 นาที อ32101 ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ
14.00 - 14.40 น. 40 นาที ส30219 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
14.00 - 14.50 น. 50 นาที ว32241 ชีววิทยา ว32243 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ EIS (5/5,17)

ว32245 ชีววิทยาเสริมศักยภาพ (5/7,8)

เวลา
ท่ีใช้สอบ

09.00 - 09.40 น. 40 นาที ท33101 ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย
10.00 - 10.30 น. 30 นาที ส33101 สังคมศึกษา ส33101 สังคมศึกษา ส33101 สังคมศึกษา
10.50 - 11.20 น. 30 นาที อ33221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯอ33221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ฯ

13.00 - 14.00 น. 60 นาที ว33201 ฟิสิกส์ ว33203 ฟิสิกส์เสริมประสบการณ์ EIS

09.00 - 09.30 น. 30 นาที ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย
09.50 - 10.40 น. 50 นาที ว33221 เคมี ว33223 เคมีเสริมประสบการณ์ EIS 
11.00 - 11.40 น. 40 นาที อ33101 ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : - นักเรียนเข้าทดสอบออนไลน์ในรายวิชาท่ีก าหนดในตารางน้ีตามแนวทางท่ีครูผู้สอนแจ้งใน google classroom
               - รายวิชาอ่ืนท่ีไม่มีการวัดผลปลายภาคเรียนตามตารางน้ี ครูผู้สอนจะด าเนินการวัดผลในคาบเรียนปกติด้วยรูปแบบอ่ืนตามท่ีแจ้งกับนักเรียน

ตารางวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรณีทดสอบออนไลน์พร้อมกันทุกห้องเรียน)

พักกลางวัน

วันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564

วันพุธท่ี 29 กันยายน 2564

วันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564

พักกลางวัน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9,10,11,12
วิชา

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9,10,11,12
วิชา

เวลาสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1,2,3,4,6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5,7,8,17
วิชา วิชา

เวลาสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1,2,3,4,6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5,7,8,17
วิชา วิชา

เวลาสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1,2,3,4,6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5,7,8,17 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9,10,11,12
วิชา วิชา วิชา

วันพุธท่ี 29 กันยายน 2564

วันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564

พักกลางวัน

พักกลางวัน

วันพุธท่ี 29 กันยายน 2564


