
 08.00 - 09.40 09.50 - 11.30 12.20 - 14.00  08.00 - 09.50 10.10 - 12.00
1 20 พ.ย.2564 ส ำรวจเรขำคณิตด้วย GSP (2208/2210) 2-5 Electronics  (2102/2103)  2-5 Number Sense  (2101/2204)  2-5 English  (1209/1210) กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)

2 27 พ.ย.2564 ส ำรวจเรขำคณิตด้วย GSP (2208/2210) 2-6 Electronics  (2102/2103)  2-6 Number Sense  (2101/2204)  2-6 English  (1209/1210) กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)

3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564 ส ำรวจเรขำคณิตด้วย GSP (2208/2210) 2-7 Electronics  (2102/2103)  2-7 Number Sense  (2101/2204)  2-7 Mathematics  (2308/2309) กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)

5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564 ส ำรวจเรขำคณิตด้วย GSP (2208/2210) 2-8 Electronics  (2102/2103)  2-8 Number Sense  (2101/2204)  2-8 Mathematics  (2308/2309) กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)

7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

หมายเหตุ    อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม      **** นักเรียนเลขท่ีคู่ เข้าเรียนห้องแรกของแต่ละวิชา
**** นักเรียนเลขท่ีค่ี เข้าเรียนห้องท่ีสองของแต่ละวิชา

1 วิชำGSP : ครูนำฏยำ ฉุยฉำย, ครูสุพัตรำ จันทร
2
3
4 วิชำ English : T.Timothy Hutto, T.Yonny GregDugarte

วิชำNumber Sense : ครูวีรภำส บุญทอง/อ.อลงกต วงศ์ศรียำ
วิชำElectronics : อ.ศิลำ  วงศ์สุนทรพจน์  และคณะ

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (09.00 - 16.00 น.)

ตารางเรียนวันเสาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.1/1 และม.1/2)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564

ท่ี วัน/เดือน/ปี
07

.40
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8.0
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ม.1/1 ม.1/2
ข้อมูล ณ วันท่ี  11/10/2564
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หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)

หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (09.00 - 16.00 น.) 
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (09.00 - 16.00 น.)

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (09.00 - 16.00 น.)

ทบทวนความรู้และสรุปภาระงานท่ียังไม่ครบ และสอบซ่อมเสริมในบางรายวิชาท่ีคะแนนยังไม่สมบูรณ์



1 20 พ.ย.2564
2 27 พ.ย.2564
3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564
5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564
7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

ท่ี วัน/เดือน/ปี
ม.2/1-2 ม.2/2

 08.00 - 09.40 09.50 - 11.30 12.20 - 14.00 10.10 - 12.00
โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) Problem Solving  (2102/2103)  2-5 ส ำรวจพีชคณิตด้วย GSP (2208/2209) 2-5 English  (1209/1210)
โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) Problem Solving  (2102/2103)  2-6 ส ำรวจพีชคณิตด้วย GSP (2208/2209) 2-6 English  (1209/1210)

โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) Problem Solving  (2102/2103)  2-7 ส ำรวจพีชคณิตด้วย GSP (2208/2209) 2-7 Mathematics  (2308/2309)

โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) Problem Solving  (2102/2103)  2-8 ส ำรวจพีชคณิตด้วย GSP (2208/2209) 2-8 Mathematics  (2308/2309)

กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)
กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)
กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)
กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)
กำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี (Com1/Com2)

หมายเหตุ    อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม        **** นักเรียนเลขท่ีคู่ เข้าเรียนห้องแรกของแต่ละวิชา
**** นักเรียนเลขท่ีค่ี เข้าเรียนห้องท่ีสองของแต่ละวิชา

1 วิชำโครงงำนคณิตศำสตร์ : ครูปรเมศวร์ ล้ิมสกุล, ครูสุชำดำ ศรัทธำม่ัน
2 วิชำโครงงำนวิทยำศำสตร์ : ครูจุฑำรัตน์ มำลำกรณ์, ครูปภำวริน กรอบทอง, ครูเมธิน อินทรประสิทธ์ิ, ครูพีรญำ รินสำร, ครูสยำม หมวกอ่ิม
3 วิชำโครงงำนคอมพิวเตอร์ : ครูประภำกร  เชียงทอง
4 วิชำProblem Solving : ครูวีรภำส บุญทอง/อ.อลงกต วงศ์ศรียำ
5 วิชำGSP : ครูสุพัตรำ จันทร, ครูเพ่ิมพัฒน์ นำคนิล
6
7 วิชำMathematics : ครูวีรภำส บุญทอง/อ.อลงกต วงศ์ศรียำ
8 วิชำกำรสร้ำงและน ำเสนอด้วยเทคโนโลยี : ครูดนุพล นุชิต, ครูสุชำติ กิจดี

วิชำ English : T.Timothy Hutto, T.Yonny GregDugarte

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่

หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)

โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) 08.00 - 11.30 น.
โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) 08.00 - 11.30 น.
โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) 08.00 - 11.30 น.

ตารางเรียนวันเสาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.2/1 และม.2/2)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564
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หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)

โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) 08.00 - 11.30 น.
โครงงำนคณิตศำสตร์ (2204)  วิทยำศำสตร์ (2405/2407)  คอมพิวเตอร์ (COM 3) 08.00 - 11.30 น.

ทบทวนความรู้และสรุปภาระงานท่ียังไม่ครบ และสอบซ่อมเสริมในบางรายวิชาท่ีคะแนนยังไม่สมบูรณ์



1 20 พ.ย.2564
2 27 พ.ย.2564
3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564
5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564
7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

ท่ี วัน/เดือน/ปี

ข้อมูล ณ วันท่ี  11/10/2564

  08.00 - 09.40 09.50 - 11.30 12.20 - 14.00
วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.2 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) 2-5 วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2
วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.2 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) 2-6 วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2

วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.2 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) 2-7 วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2

วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.2 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) 2-8 วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2

วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.3 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2
วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.3 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2
วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.3 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2
วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.3 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2
วิชำล่วงหน้ำคณิต (2204)/เคมี (2101) 1-1 ม.3 ส ำรวจ Precalculus ด้วย GSP (2208/2209) วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์ (2204)/ชีวิทยำ (2101) 1-1 ม.2

หมายเหตุ  อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม **** นักเรียนเลขท่ีคู่ เข้าเรียนห้องแรกของแต่ละวิชา
**** นักเรียนเลขท่ีค่ี เข้าเรียนห้องท่ีสองของแต่ละวิชา

1 วิชำล่วงหน้ำคณิต/เคมี : ดร.ฐิติ สิริธนำกร และคณะ / ดร.สนธิ  พลชัยยำ
2 วิชำล่วงหน้ำฟิสิกส์/ชีววิทยำ : น.อ.พัฒนศักด์ิ จ ำปำหวำย / ดร.ฐิตินันท์ ส ำรำญวำนิช 
3 วิชำ GSP : ครูเพ่ิมพัฒน์ นำคนิล, ครูวิยะดำ ขยันเขตกำร
4 วิชำ GSP : ครูเพ่ิมพัฒน์ นำคนิล, ครูวิยะดำ ขยันเขตกำร

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่

ตารางเรียนวันเสาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.3/1)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564
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ทบทวนความรู้และสรุปภาระงานท่ียังไม่ครบ และสอบซ่อมเสริมในบางรายวิชาท่ีคะแนนยังไม่สมบูรณ์

หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)

หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)



1 20 พ.ย.2564
2 27 พ.ย.2564
3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564
5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564
7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

ท่ี วัน/เดือน/ปี
 08.00 - 09.50 10.10 - 12.00

กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )
กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )

กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )

กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )

กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )
กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )
กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )
กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )
กำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ (Com1/Com2) English (ห้อง ICT )

หมายเหตุ  อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม **** นักเรียนเลขท่ีคู่ เข้าเรียนห้องแรกของแต่ละวิชา
**** นักเรียนเลขท่ีค่ี เข้าเรียนห้องท่ีสองของแต่ละวิชา

1 วิชำกำรเขียนโปรแกรมสร้ำงสรรค์ : ครูนครินทร์ สุกใส, ครูธัญวรัตน์ เสง่ียมรัตน์
2 วิชำภำษำอังกฤษ : ครูกนกวรรณ  จุนำศัพท์
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หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่

หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)

ตารางเรียนวันเสาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.3/2)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564
ข้อมูล ณ วันท่ี  11/10/2564

07
.40

 - 
8.0

0

ม.3/2

ทบทวนความรู้และสรุปภาระงานท่ียังไม่ครบ และสอบซ่อมเสริมในบางรายวิชาท่ีคะแนนยังไม่สมบูรณ์



1 20 พ.ย.2564
2 27 พ.ย.2564
3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564
5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564
7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

ท่ี วัน/เดือน/ปี
09.00 - 12.00 13.00 - 16.00 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00

หมายเหตุ   อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
นักเรียน ม.4/5 และ 4/17 ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)
 กิจกรรม English for IELTS (09.00-16.00 น.)

ตารางเรียนวันเสาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.4/5 และ ม.4/17)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564
ข้อมูล ณ วันท่ี  11/10/2564

07
.40

 - 
8.0

0

ม.4/5 ม.4/17

พิธี
กา

รห
น้า

เส
าธ

ง

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่

หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)

 กิจกรรม English for IELTS (09.00-16.00 น.)

 กิจกรรม English for IELTS (09.00-16.00 น.)



1 20 พ.ย.2564
2 27 พ.ย.2564
3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564
5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564
7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

ท่ี วัน/เดือน/ปี
08.30 - 11.30 13.00 - 16.00 08.30 - 11.30 13.00 - 16.00

ปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการฟิสิกส์
ปฏิบัติการชีววิทยา ปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา ปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ปฏิบัติการชีววิทยา

หมายเหตุ   อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
นักเรียน ม.5/5 และ 5/17 ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

พิธี
กา

รห
น้า

เส
าธ

ง

หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)

ตารางเรียนวันเสาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.5/5 และ ม.5/17)

ข้อมูล ณ วันท่ี  11/10/2564
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564
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ม.5/5 ม.5/17

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่



1 20 พ.ย.2564
2 27 พ.ย.2564
3 4 ธ.ค.2564
4 11 ธ.ค.2564
5 18 ธ.ค.2564
6 25 ธ.ค.2564
7 1 ม.ค.2565
8 8 ม.ค.2565
9 15 ม.ค.2565
10 22 ม.ค.2565
11 29 ม.ค.2565
12 5 ก.พ.2565
13 12 ก.พ.2565
13 19 ก.พ.2565

ท่ี วัน/เดือน/ปี
 08.00 - 09.50 10.10 - 12.00  08.00 - 09.50 10.10 - 12.00

Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)
Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)

Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)

Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)

Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)
Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)
Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)
Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)
Computer (Com4/Com5) Mathematics (2401/2210) Mathematics (2401/2210) Computer (Com4/Com5)

หมายเหตุ   อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม **** นักเรียนเลขท่ีคู่ เข้าเรียนห้องแรกของแต่ละวิชา
**** นักเรียนเลขท่ีค่ี เข้าเรียนห้องท่ีสองของแต่ละวิชา

1 วิชำComputer ม.4/6-ม.5/6 : ดร.ธิติพงศ์ ตันประเสริฐ และคณะ
2 วิชำMathematics 4/6 และ 5/6 : ผศ.ดร.วำรุณี  สำริกำ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.4/6 และม.5/6)
ตารางเรียนวันเสาร์

ข้อมูล ณ วันท่ี  11/10/2564
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย        ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2564

ม.5/6
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ม.4/6  

หยุดเน่ืองจากวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

หยุดก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2564)

หยุดก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 (วันท่ี 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)

พิธี
กา

รห
น้า

เส
าธ

ง

หยุดเน่ืองจากวันข้ึนปีใหม่

ทบทวนความรู้และสรุปภาระงานท่ียังไม่ครบ และสอบซ่อมเสริมในบางรายวิชาท่ีคะแนนยังไม่สมบูรณ์


