
ตารางสอบปลายปการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปที่  1 

วันเดือนป เวลา วิชา 

วันจันทร 

5 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.20 น. 

 

คณิตศาสตร (ความเขาใจ) 

 09.20 – 10.00 น. ประวัติศาสตร 

 10.20 – 11.10 น. สุขศึกษา และพลศึกษา 

 11.10 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

 13.00 – 14.00 น. ภาษาไทย ชุดที่ 3 (อานจับใจความ) 

 14.00 – 14.40 น. หนาที่พลเมือง 

   

วันพธุ 

7 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.20 น. 

 

คณิตศาสตร (ทักษะคิดคํานวณ) 

 09.20 – 10.10 น. ภาษาไทย ชุดที่ 2 (หลักการใชภาษา) 

 10.30 – 11.20 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 13.00 – 13.50 น.  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 14.00 – 14.50 น. วิทยาศาสตร 

   

วันศกุร   

9 มี.ค. 2561 08.30 – 09.20 น. คณิตศาสตร (โจทยปญหา) 

 09.30 – 10.10 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 10.30 – 11.30 น. ศิลปะ ดนตร ีนาฏศลิป 

 13.00 – 14.00 น. ภาษาไทย ชุดที่ 1  (การเขียน) 
   

  

 



ตารางสอบปลายปการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปที่  2 
วันเดือนป เวลา วิชา 

วันจันทร 

5 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.20 น. 

 

คณิตศาสตร  (ความเขาใจ) 

 09.20 – 10.10 น. ภาษาไทย  ชุดที่  1  (หลักภาษา) 

 10.30 – 11.20 น. วิทยาศาสตร 

 11.20 – 12.00 น. สังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 13.00 – 13.50 น. ภาษาอังกฤษ 

   

วันพธุ 

7 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.20 น. 

 

คณิตศาสตร  (ทักษะคดิคํานวณ) 

 09.20 – 10.10 น. ภาษาไทย ชุดที่  2   (จับใจความสําคัญ) 

 10.30 – 11.10 น.   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 11.10 – 12.00 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13.00 – 13.50 น. ศิลปะ ดนตร ีนาฏศลิป 

   

วันศกุร 

9 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  (โจทยปญหา) 

 09.30 – 10.20 น. ภาษาไทย ชุดที่  3  (การเขียน) 

 10.40 – 11.20 น. ประวัติศาสตร 

 11.20 – 12.00 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 13.00 – 13.50 น. หนาที่พลเมือง 

   

 

 



ตารางสอบปลายปการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

วันเดือนป เวลา วิชา 

วันจันทร 

5  มี.ค.  2561 

 

08.30 - 09.20 น. 

 

ภาษาไทย ชุดที่ 1 (หลักการใชภาษา) 

 09.30 - 10.30 น. คณิตศาสตร ชุดที่ 1 (ความรูความเขาใจ) 

 10.40 - 11.30 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 13.00 - 13.30 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 13.40 - 14.20 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 

   

วันพฤหัสบด ี

8  มี.ค.  2561 

 

08.30 - 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร (คิดคาํนวณ) 

 09.40 - 10.40 น. ภาษาไทย ชุดที่ 2  (คําศัพท การเขียน, การสะกดคํา) 

 10.50 - 11.50 น. ภาษาอังกฤษ 

 13.00 - 14.00 น. ประวัตศิาสตร 

 14.10 - 14.50 น. ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศลิป 

   

วันศกุร 

9  มี.ค.  2561 

 

08.30 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 3 (โจทยปญหา) 

 09.30 – 10.30 น. วิทยาศาสตร 

 10.40 – 11.40 น.  ภาษาไทย ชุดที่ 3  (การอาน, ความรูความเขาใจ) 

 13.00 - 14.00 น. หนาที่พลเมือง 

 14.10 - 14.50 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 

 



ตารางสอบปลายปการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปที่  4 

วันเดือนป เวลา วิชา 

วันจันทร 

5 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร (ความรูความเขาใจ)  

 09.30 – 10.10 น. ภาษาไทย ชุดที่ 1 (การเขียน, หลักภาษา) 

 10.30 – 11.30 น. คณิตศาสตร  (ทักษะการปฏิบัติ) 

 13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สงัคมศึกษา) 

 13.50 – 14.40 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 

   

วันพุธ 

7 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร (ทักษะการคิดคํานวณ) 

 09.30 – 10.30 น. ประวัติศาสตร 

 10.50 – 11.30 น.   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 13.00 – 13.50 น. วิทยาศาสตร 

 13.50 – 14.30 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) 

 14.30 – 15.00 น. หนาที่พลเมือง 

   

วันศุกร 

9 มี.ค. 2561 

 

08.30 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร (โจทยปญหา) 

 09.30 – 10.10 น. ภาษาไทย ชุดที่ 2 (การอาน,วรรณคดีและวรรณกรรม) 

 10.30 – 11.20 น. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  

 13.00 – 13.50 น. ภาษาอังกฤษ 

 13.50 – 14.30 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

 



ตารางสอบปลายปการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

วันเดือนป เวลา วิชา 

วันจันทร 

5 มี.ค. 2561 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  (ความรูความเขาใจ) 

 09.40 – 10.30 น. ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศลิป 

 10.50 – 11.50 น.   ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1  (เขียนตอบ) 

 13.00 – 14.00 น. วิทยาศาสตร  ชุดที่ 1  (อัตนัย) 

 14.00 – 14.50 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 14.50 – 15.40 น. ประวัติศาสตร 

วันพุธ 

7 มี.ค. 2561 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร   (ทักษะคดิคํานวณ) 

 09.40 –10.40 น. ภาษาไทย (หลักการใชภาษา) 

 11.00–11.40 น.    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (พระพุทธศาสนา) 

 13.00 – 13.50 น. วิทยาศาสตร  ชุดที่ 2  (ปรนัย) 

 14.00 – 14.50 น. สุขศึกษาและพลศึกษา (ปรนัย) 

 14.50-15.30 น. หนาที่พลเมือง 

วันศุกร 

9 มี.ค. 2561 

 

08.40–09.40 น. 

 

คณิตศาสตร   (โจทยปญหา) 

 09.40–10.40 น. ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2  (เลือกตอบ 4 ตัวเลอืก) 

 11.00–12.00 น. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

 13.00–14.00 น. ภาษาไทย  (ฉบับที่  2  การอานและวรรณคดีวรรณกรรม) 

 14.00 – 14.40 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 



ตารางสอบปลายปการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
วันเดือนป เวลา วิชา 

วันจันทร 

5 มี.ค. 2561 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  (ความรูความเขาใจ) 

 09.40 – 10.30 น. ศิลปะ ดนตร ีนาฏศลิป  

 10.40 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ   ชุดที1่  (เขียนตอบ) 

 13.00 – 14.00 น.   วิทยาศาสตร  ชุดที่ 1  (อัตนัย) 

 14.10 – 15.00 น. ภาษาไทย (หลักการใชภาษา) 

 15.00 – 15.40 น. หนาที่พลเมือง 

   

วันพุธ 

7 มี.ค. 2561 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร (คิดคาํนวณ) 

 09.40 –10.40 น. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สงัคมศึกษา) 

 10.50–11.40 น.    วิทยาศาสตร ชุดที่ 2  (ปรนัย) 

 13.00 – 14.00 น. ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2  (เลือกตอบ  4 ตัวเลือก) 

 14.00 – 14.50 น. สุขศึกษาและพลศึกษา   

 15.00 -15.40 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

วันศุกร 

9 มี.ค. 2561 

 

08.40–09.40 น. 

 

คณิตศาสตร (โจทยปญหา) 

 09.40–10.50 น. ภาษาไทย (การอานคิดวิเคราะห) 

 11.00–12.00 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) 

 13.50–14.40 น. ประวัติศาสตร 



 


