
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

วันเดือนป เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันจันทร 

16 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 1 (ความเขาใจ) 

 

50 นาที 

 09.50 – 10.50 น. ภาษาไทย ชุดที่ 1 (หลักการใชภาษา) 60 นาที 

 10.50 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ 50 นาที 

 13.00 – 13.50 น. บูรณาการ ชุดที่ 1 (วิทยาศาสตร, สุขศึกษา  

และพลศึกษา) 

50 นาที 

    

วันอังคาร 

17 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 2 (โจทยปญหา) 

 

60 นาที 

 10.00 – 11.00 น. ภาษาไทย ชุดที่ 2 (การเขียน) 60 นาที 

 12.00 – 12.50 น. บูรณาการ ชุดที่ 2 (สงัคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร 

หนาที่พลเมือง) 

50 นาที 

    

วันพุธ 

18 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 3 (ทักษะการคิดคํานวณ) 

 

60 นาที 

 10.00 – 11.00 น. ภาษาไทย ชุดที่ 3 (การฟง) 60 นาที 

 12.00 – 12.50 น. บูรณาการ ชุดที่ 3 (ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

50 นาที 

    

    

 

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

วันเดือนป เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันจันทร 

16 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 1 (ความเขาใจ) 

 

60 นาที 

 10.00 – 10.50 น. ภาษาไทย ชุดที่ 1 (หลักภาษา) 50 นาที 

 12.00 – 12.50 น. บูรณาการ ชุดที่ 1 (วิทยาศาสตร, สุขศึกษาและ

พลศึกษา) 

50 นาที 

    

วันอังคาร 

17 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 2 (ทักษะการคิดคํานวณ) 

 

60 นาที 

 10.00 – 10.50 น. ภาษาไทย ชุดที่ 2 (การอานจับใจความ) 50 นาที 

 12.00 – 13.00 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

 13.00 – 13.50 น. บูรณาการ ชุดที่ 2 (สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร 

หนาที่พลเมือง) 

50 นาที 

    

วันพุธ 

18 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร ชุดที่ 3 (โจทยปญหา) 

 

60 นาที 

 10.00 – 10.50 น. ภาษาไทย ชุดที่ 3 (การสะกดคํา คําศัพท การเขียน) 50 นาที 

 12.00 – 12.50 น. บูรณาการ ชุดที่ 3 (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป    

การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

50 นาที 

    

 

 

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

วันเดือนป เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันจันทร 

16 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.20 น. 

 

ภาษาไทย ชุดที่ 1 (หลักการใชภาษา) 

 

40 นาที 

 09.40 – 10.30 น. คณิตศาสตร  ชุดที่ 1 (ความรูความเขาใจ) 50 นาที 

 10.40 – 11.30 น. ประวัติศาสตร 50 นาที 

 13.00 – 13.40 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 นาที 

 13.40 – 14.20 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 นาที 

    

วันอังคาร 

17 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 2 (คิดคํานวณ) 

 

50 นาที 

 09.50 – 10.40 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50 นาที 

 10.40 – 11.30 น. ภาษาไทย ชุดที่ 2 (การอาน ความรู ความเขาใจ) 50 นาที 

 13.00 – 14.00 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

 14.00 – 14.40 น. หนาที่พลเมือง 40 นาที 

    

วันพุธ 

18 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 3 (โจทยปญหา) 

 

60 นาที 

 10.00 – 10.50 น. วิทยาศาสตร 50 นาที 

 10.50 – 11.30 น. ภาษาไทย ชุดที่ 3 (คําศัพท การสะกดคํา การเขียน) 40 นาที 

 13.00 – 13.40 น. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 40 นาที 

 13.40 – 14.10 น. เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 30 นาที 

    

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

วันเดือนป เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันจันทร 

16 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 1 (ความรูความเขาใจ) 

 

60 นาที 

 10.00 – 11.00 น. ภาษาไทย ชุดที่ 1 (การเขียนและหลักภาษา) 60 นาที 

 10.00 – 11.40 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 นาที 

 13.00 – 13.40 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 นาที 

 13.40 – 14.20 น. ประวัติศาสตร 40 นาที 

    

วันอังคาร 

17 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 2 (ทักษะการคิดคํานวณ) 

 

60 นาที 

 10.00 – 10.50 น. หนาที่พลเมือง 50 นาที 

 10.50 – 11.50 น. ภาษาไทย ชุดท่ี 2 (การอาน คิดวิเคราะห และเขียน) 60 นาที 

 13.00 – 14.00 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

 14.00 – 14.40 น. เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู 40 นาที 

    

วันพุธ 

18 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 3 (ทักษะการแกโจทยปญหา) 

 

60 นาที 

 10.00 – 11.00 น. วทิยาศาสตร 60 นาที 

 11.00 – 11.50 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 50 นาที 

 13.00 – 13.40 น. ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 40 นาที 

 13.40 – 14.20 น. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 40 นาที 

    

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

วันเดือนป เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันจันทร 

16 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 1 (ความรูความเขาใจ) 

 

50 นาที 

 09.50 – 10.40 น. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 50 นาที 

 10.40 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ (อัตนัย) 60 นาที 

 13.00 – 14.00 น. วทิยาศาสตร (อัตนัย) 60 นาที 

 14.20 – 15.10 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 50 นาที 

 15.10 – 15.50 น. หนาที่พลเมือง 40 นาที 

    

วันอังคาร 

17 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 2 (ทักษะการคิดคํานวณ) 

 

50 นาที 

 10.00 – 10.50 น. ภาษาไทย ชุดท่ี 1 (การเขียน การฟง การดู และการ

พูด หลักการใชภาษา) 

50 นาที 

 10.50 – 11.30 น. เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู 40 นาที 

 13.00 – 13.50 น. วทิยาศาสตร (ปรนัย) 50 นาที 

 13.50 – 14.30 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 นาที 

 14.50 – 15.40 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 50 นาที 

    

วันพุธ 

18 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 3 (โจทยปญหา) 

 

60 นาที 

 10.00 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ (ปรนัย) 60 นาที 

 11.00 – 11.50 น. ภาษาไทย ชุดท่ี 2 (การอาน คิดวิเคราะห และเขียน) 50 นาที 

 13.00 – 13.30 น. ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 30 นาที 

 13.30 – 14.20 น. ประวัติศาสตร 50 นาที 

    



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

วันเดือนป เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันจันทร 

16 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 1 (ความเขาใจ) 

 

50 นาที 

 09.50 – 10.40 น. ภาษาไทย ชุดท่ี 1 (การอานคิดวิเคราะหและเขียน) 50 นาที 

 10.40 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ (อัตนัย) 60 นาที 

 13.00 – 14.00 น. วทิยาศาสตร (อัตนัย) 60 นาที 

 14.20 – 15.10 น. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 50 นาที 

 15.10 – 16.00 น. ประวัติศาสตร 50 นาที 

    

วันอังคาร 

17 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.30 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 2 (การคิดคํานวณ) 

 

50 นาที 

 09.50 – 10.40 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 50 นาที 

 10.40 – 11.30 น. วทิยาศาสตร (ปรนัย) 50 นาที 

 13.00 – 14.00 น. ภาษาอังกฤษ (ปรนัย) 60 นาที 

 14.20 – 15.00 น. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 นาที 

 15.00 – 15.40 น. หนาที่พลเมือง 40 นาที 

    

วันพุธ 

18 พ.ย. 2563 

 

08.40 – 09.40 น. 

 

คณิตศาสตร  ชุดที่ 3 (โจทยปญหา) 

 

60 นาที 

 10.00 – 10.50 น. ภาษาไทย ชุดท่ี 1 (หลักการใชภาษา) 50 นาที 

 10.50 – 11.30 น. เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู 40 นาที 

 13.00 – 13.30 น. ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 30 นาที 

 13.30 – 14.10 น. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 นาที 

    

 


