
ตารางสอบ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนในเครือซาเลเซียน 
กลางภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560  ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-3 

วนัสอบ เวลา นาท ี กลุ่มสาระ จ านวนข้อ คะแนนเตม็ 
พุธที ่ 8:40 - 9:20 น. 40 คณิตศาสตร์ ฉ.2 (ความเข้าใจ) 20 20 
19 

กรกฎาคม 
9:40 - 10:10 น. 
(9:40-10:20 น.) 

30 
(40) 

ภาษาองักฤษ ฉ.3 (ความเข้าใจ) ป.1-2 
(ภาษาอังกฤษ ฉ.3 (ความเข้าใจ) ป.3) 

20 
(30) 

20 
(30) 

2560 10:30 – 10:45 น. 15 --------------------- พัก --------------------   
 10:50 – 11:20 น. 

(10:50-11:30 น.) 
30 

(40) 
สังคมศึกษา ฉ.1 (ป.1-2) 
(สังคมศึกษา ฉ.1 ป.3) 

20 
(30) 

20 
(30) 

 11:30 – 13:00 น. 90 --------- พักทานอาหารกลางวนั ---------   
 13:15 - 13:55 น. 40 สุขศึกษา และพลศึกษา  30 30 
 14:00 – 14:15 น. 15 ---------------------- พัก -------------------   

 14:20 – 14:50 น. 30 ภาษาไทย ฉ.1  (ค าศัพท์) ป.1-2 20 20 
 (14:20-15:00 น.) (40) (ภาษาไทย ฉ.1 (ค าศัพท์) ป.3) (30) (30) 
พฤหัสบดทีี ่ 8:40 – 9:20 น. 40 คณิตศาสตร์ ฉ.3 (โจทย์ปัญหา)  20 20 

20 
กรกฎาคม 

9:40 - 10:10 น. 
(9:40 - 10:20 น.) 

30 
(40) 

ภาษาองักฤษ ฉ.2 (การใช้ภาษา) ป.1 
(ภาษาอังกฤษ ฉ.2 (การใช้ภาษา) ป.2-3) 

20 
(30) 

20 
(30) 

2560 10:30 – 10:45 น. 15 --------------------- พัก -------------------   
 10:50 - 11:20 น. 

(10:50-11:30 น.) 
30 

 (40) 
ภาษาไทย ฉ.2 (หลกัการใช้ภาษา) ป.1-2 
 (ภาษาไทย ฉ.2(หลกัการใช้ภาษา) ป.3) 

20 
 (30) 

20 
 (30) 

 11:30 - 13:00 น. 90 --------- พักทานอาหารกลางวนั ---------   
 13:15 – 13:45 น. 30 ประวตัศิาสตร์ ฉ.2  20 20 
 14:00 – 14:15 น. 15 --------------------- พัก --------------------   
 14:20 - 14:50 น. 30 ภาษาองักฤษ ฉ.1 (ค าศัพท์)  20 20 

ศุกร์ที ่ 8:40 - 9:20 น. 40 วทิยาศาสตร์  30 30 
21 

กรกฎาคม 
9:40 – 10:10 น. 
(9:40 - 10:20 น.) 

30 
 (40) 

ภาษาไทย ฉ.3 (อ่านจบัใจความ) ป.1-2 
 (ภาษาไทย ฉ.3 (อ่านจับใจความ) ป.3) 

20 
 (30) 

20 
 (30) 

2560 10:30 - 10:45 น. 15 -------------------- พัก --------------------   
 10:50 - 11:20 น. 30 พระพุทธศาสนา ฉ.3  20 20 
 11:30 – 13:00 น. 90 -------- พักทานอาหารกลางวนั ---------   
 13:15 – 13:45 น. 30 คณิตศาสตร์ ฉ.1 (ทกัษะ)  20 20 
 14:00 – 14:15 น. 15 --------------------- พัก --------------------   
 14:20 - 14:50 น. 

(14:20 - 15:00 น.) 
30 

(40) 
การอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน (ป.1-2) 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.3) 

20 
(30) 

20 
(30) 

หมายเหตุ  1. แต่ละโรงเรียนอาจปรับปรุง ดดัแปลง เวลาสอบในแต่ละวนัได ้แต่ต้องไม่เปลีย่นวนัสอบ 
 2. สาระอืน่ๆ นอกเหนอืจากตารางสอบท่ีก ำหนดใหน้ี้ สำมำรถน ำมำจดัสอบไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 
ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 

20 มิ.ย.60 



ตารางสอบ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนในเครือซาเลเซียน 
กลางภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 

วนัสอบ เวลา นาท ี กลุ่มสาระ จ านวนข้อ คะแนนเตม็ 
พุธที ่ 8:40 - 9:20 น. 40 คณิตศาสตร์ ฉ.2 (ความเข้าใจ)  20 20 
19 9:40-10:20 น. 40 ภาษาองักฤษ ฉ.3 (ความเข้าใจ) 30 30 

กรกฎาคม 10:30 – 10:45 น. 15 ----------------------- พัก -----------------------   
2560 10:50 - 11:30 น. 40 สังคมศึกษา ฉ.1  30 30 

 11:30 - 13:00 น. 90 ----------- พักทานอาหารกลางวนั -----------   
 13:15 - 13:55 น. 40 สุขศึกษา และพลศึกษา 30 30 
 14:00 - 14:15 น. 15 ----------------------- พัก -----------------------   

 14:30 - 15:10 น. 40 ภาษาไทย ฉ.1 (ค าศัพท์)  30 30 
พฤหัสบดทีี ่ 8:40 – 9:20 น. 40 คณิตศาสตร์ ฉ.3   (โจทย์ปัญหา)  20 20 

20 
กรกฎาคม 

(9:30 - 10:10 น.) 
9:30 - 10:20 น. 

(40) 
50 

(ภาษาอังกฤษ ฉ.2 (การใช้ภาษา) ป.4-5) 
ภาษาองักฤษ ฉ.2 (การใช้ภาษา) ป.6 

(30) 
40 

(30) 
40 

2560 10:30 - 10:45 น. 15 ----------------------- พัก -----------------------   
 10:50 - 11:40 น. 

(10:50-11:30 น.) 
50 
 (40) 

ภาษาไทย ฉ.2 (หลกัการใช้ภาษา) ป.5 
 (ภาษาไทย ฉ.2 (หลกัการใช้ภาษา) ป.4,6) 

40 
 (30) 

40 
 (30) 

 11:30 - 13:00 น. 90 ----------- พักทานอาหารกลางวนั------------    
 13:15 – 13:55 น. 

(13:15–14:05 น.) 
40 
(50) 

ประวตัศิาสตร์ ฉ.2 (ป.4, 6) 
(ประวติัศาสตร์ ฉ.2 (ป.5)) 

30 
(30) 

30 
(30) 

 14:00 - 14:15 น. 15 ----------------------- พัก -----------------------   
 (14:30-15:00 น.) 

14:30 - 15:10 น. 
(30) 
40 

(ภาษาอังกฤษ ฉ.1  (ค าศัพท์) ป.4-5) 
ภาษาองักฤษ ฉ.1  (ค าศัพท์) ป.6 

(20) 
30 

(20) 
30 

ศุกร์ที ่
21 

(08:40-09:20 น.) 
08:40 - 09:30 น. 

(40) 
50 

(วิทยาศาสตร์ ป.4) 
วทิยาศาสตร์ (ป.5-6) 

(30) 
40 

(30) 
40 

กรกฎาคม 09:40 - 10:20 น. 40 ภาษาไทย ฉ.3 (อ่านจบัใจความ)  30 30 
2560 10:30 - 10:45 น. 15 ------------------------ พัก ----------------------   

 10:50 -  11:20 น. 30 พระพุทธศาสนา ฉ.3 20 20 
 11:30 - 13:00 น. 90 ----------- พักทานอาหารกลางวนั -----------   
 13:15 – 13:45 น. 30 คณิตศาสตร์ ฉ.1 (ทกัษะ) 20 20 
 14:00 – 14:15 น. 15 --------------------- พัก --------------------   
 14:30 - 15:30 น. 60 การอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 30 30 
 
หมายเหตุ  1. แต่ละโรงเรียนอาจปรับปรุง ดดัแปลง เวลาสอบในแต่ละวนัได ้แต่ต้องไม่เปลีย่นวนัสอบ 
 2. สาระอืน่ๆ นอกเหนอืจากตารางสอบท่ีก ำหนดใหน้ี้ สำมำรถน ำมำจดัสอบไดต้ำมควำมเหมำะสม 



ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 

20 มิ.ย.60 
 
 
 


