
 

 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ 
 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันจันทร์ 
27 ก.ย.64 

09.00-11.00 120 ว31101 ฟิสิกส ์1      ม.4/5-4/10 ว30203 ฟิสิกส์ 3      ม.5/6-5/9 ว30205  ฟิสิกส์ 5    ม.6/6 - 6/9 
พัก 

13.00-14.30 90 ส31101  สังคมศึกษา 1 ส32101   สังคมศึกษา 3  323101  สังคมศึกษา 5 

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันอังคาร 
28 ก.ย.64 

09.00-11.00 120 ค31101  คณิตศาสตร์ 1 ค32101  คณิตศาสตร์ 3 ค33101   คณิตศาสตร์  5 
พัก 

13.00-14.30 90 ท31101  ภาษาไทย  1 ท32101  ภาษาไทย  3 ท33101   ภาษาไทย  5 

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันพุธ 
29 ก.ย.64 

09.00-11.00 120 ว31103 ชีววิทยา 1  ม.4/5- 4/10   ว30243 ชีววิทยา 3  ม.5/6-5/9               ว30245 ชีววิทยา 5 ม.6/6-6/9 
พัก 

13.00-14.30 90 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5    

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันพฤหัสบด ี
30 ก.ย.64 

09.00-11.00 120 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
            ม.4/5 - 4/10 

ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
             ม.5/6 - 5/9    

ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
           ม.6/6 – 6/9     

พัก 
13.00-14.30 90 อ30201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

ม.4/5-4/10 
อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว          ม.5/6-5/9  

อ30219 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ           ม.6/6 - 6/9 

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันศุกร์ 
1 ต.ค. 64 

09.00-11.00 120 ว31102 เคมี 1  
           ม.4/5-4/10 

ว30223  เคมี 3   
            ม.5/6 - 5/9     

ว30225 เคมี 5   
           ม.6/6 - 6/9 

พัก 
13.00-14.00 60 ว30110 การออกแบบและ

เทคโนโลยี   
ว30112 การออกแบบและ
เทคโนโลยี   

ว30114 วิทยาการค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หมายเหตุ 

1. ครูผู้สอนในทุกรายวิชาที่ท าการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดท าแบบทดสอบ
ทั้งแบบออนไลน์ หรือแบบทดสอบปกติ โดยส่งไฟล์แบบทดสอบไปยังงานวัดผลของแต่ละระดับชั้นภายใน
วันที่ 24 กันยายน 2564 ดังนี้ 
1.1 ระดับชั้น ม. 1 ส่งครูวรนิพิฎ  ศิริจันทร์ 
1.2 ระดับชั้น ม. 2 ส่งครูกัลยา  สุเมตร 
1.3 ระดับชั้น ม. 3 ส่งครูกัญณิชา  หินทอง 
1.4 ระดับชั้น ม. 4 ส่งครูจิราพร  คนตรง 
1.5 ระดับชั้น ม. 5 ส่งครูสยุมพร  บัวบุศย์ 
1.6 ระดับชั้น ม. 6 ส่งครูศิริวรรณ  ผลาสัย  

2. ครูผู้สอนและนักเรียนท าการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามตารางที่แจ้ง 
3. ในรายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางให้ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถด าเนินการวัดผลให้เรียบร้อยด้วยวิธีที่

เหมาะสม ภายในเวลาที่ก าหนดตามตาราง 
4. ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถท าการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 

1 ตุลาคม 2564  
5. การวัดผลปลายภาคในครั้งนี้ สามารถด าเนินการได้โดย 

5.1 การใช้ข้อสอบออนไลน์ (ในรายวิชาที่เรียนออนไลน์และนักเรียนพร้อมสอบออนไลน์) 
5.2 การส่งแบบทดสอบให้กับนักเรียนสอบทางไลน์หรือเฟสบุ๊กในกรณีวิชาที่สอนออนไลน์แต่นักเรียนไม่

สามารถสอบออนไลน์ได้ 
5.3 การน าคะแนนชิ้นงานมาใช้เป็นคะแนนวัดผลปลายภาค (ในรายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ) 
5.4 อ่ืน ๆ ตามที่ครูผู้สอนและนักเรียนในรายวิชานั้น ๆ สามารถด าเนินการได้ 

6. น าคะแนนจากการวัดผลปลายภาคเรียนด าเนินการกรอกในระบบ SGS เพ่ือตัดสินผลการเรียน ต่อไป ตาม
ปฏิทินวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ตารางสอบผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายไม่เน้นวิทย์ 

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันจันทร์ 
27 ก.ย.64 

09.00-10.30 90 อ30201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
ม.4/1-4/2 

อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว          ม.5/1-5/2  

อ30219 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ           ม.6/1 - 6/2 

พัก 
13.00-14.30 90 ส31101  สังคมศึกษา 1 ส32101   สังคมศึกษา 3  323101  สังคมศึกษา 5 

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันอังคาร 
28 ก.ย.64 

09.00-11.00 120 ค31101  คณิตศาสตร์ 1 ค32101  คณิตศาสตร์ 3 ค33101   คณิตศาสตร์  5 
พัก 

13.00-14.30 90 ท31101  ภาษาไทย  1 ท32101  ภาษาไทย  3 ท33101   ภาษาไทย  5 

 

วันเดือนปี เวลา นาท ี
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
วันพุธ 
29 ก.ย.64 

09.00-10.30 90 ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
            ม.4/1-4/4 

ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
         (เคมี  )  ม.5/1-5      

ว30104 ดาราศาสตร์และอวกาศ  
            ม.6/1 - 6/5   

11.00 – 12.00 60 ว30110 การออกแบบและ
เทคโนโลยี   

ว30112 การออกแบบและ
เทคโนโลยี   

ว30114 วิทยาการค านวณ 
 

พัก 
13.00-14.30 90 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5    

 
หมายเหตุ 

1. ครูผู้สอนในทุกรายวิชาที่ท าการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดท าแบบทดสอบ
ทั้งแบบออนไลน์ หรือแบบทดสอบปกติ โดยส่งไฟล์แบบทดสอบไปยังงานวัดผลของแต่ละระดับชั้นภายใน
วันที่ 24 กันยายน 2564 ดังนี้ 

ระดับชั้น ม. 4 ส่งครูจิราพร  คนตรง 
ระดับชั้น ม. 5 ส่งครูสยุมพร  บัวบุศย์  ระดับชั้น ม. 6 ส่งครูศิริวรรณ  ผลาสัย  

2. ครูผู้สอนและนักเรียนท าการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามตารางที่แจ้ง 
3. ในรายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางให้ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถด าเนินการวัดผลให้เรียบร้อยด้วยวิธีที่

เหมาะสม ภายในเวลาที่ก าหนดตามตาราง 
4. ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถท าการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 

1 ตุลาคม 2564  
5. การวัดผลปลายภาคในครั้งนี้ สามารถด าเนินการได้โดย 

5.1 การใช้ข้อสอบออนไลน์ (ในรายวิชาที่เรียนออนไลน์และนักเรียนพร้อมสอบออนไลน์) 
5.2 การส่งแบบทดสอบให้กับนักเรียนสอบทางไลน์หรือเฟสบุ๊กในกรณีวิชาที่สอนออนไลน์แต่นักเรียนไม่

สามารถสอบออนไลน์ได้ 
5.3 การน าคะแนนชิ้นงานมาใช้เป็นคะแนนวัดผลปลายภาค (ในรายวิชาที่ไม่ปรากฏในตารางสอบ) 
5.4 อ่ืน ๆ ตามที่ครูผู้สอนและนักเรียนในรายวิชานั้น ๆ สามารถด าเนินการได้ 

6. น าคะแนนจากการวัดผลปลายภาคเรียนด าเนินการกรอกในระบบ SGS เพ่ือตัดสินผลการเรียน ต่อไป ตาม
ปฏิทินวิชาการ 


