
 

 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 –  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพิ่มเติม เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. ภาษาอังกฤษสือ่สาร  50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาจีนกลาง 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. การงาน / คอมพิวเตอร์ 50 นาที 

11.10 -12.00 น. สุขศึกษา / ศิลปะ 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. Math , Science (IEP) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ 1) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา (ฉบับ  1) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ  2) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 



 

 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 –  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพิ่มเติม เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. ภาษาอังกฤษสือ่สาร  50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาจีนกลาง 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. การงาน / คอมพิวเตอร ์ 50 นาที 

11.10 -12.00 น. สุขศึกษา / ศิลปะ 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. พิมพ์ดีดเบ้ืองต้น 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. Math , Science (IEP) 50 นาที 
 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ 1) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา (ฉบับ  1) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ  2) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 
 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพิ่มเติม เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. ภาษาอังกฤษสือ่สาร  50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาจีนกลาง 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. การงาน / คอมพิวเตอร์ 50 นาที 

11.10 -12.00 น. สุขศึกษา / ศิลปะ 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. พิมพ์ดีดเบ้ืองต้น 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ 1) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา (ฉบับ  1) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ  2) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพิ่มเติม เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. ภาษาอังกฤษสือ่สาร 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาจีนกลาง 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. การงาน / คอมพิวเตอร์ 50 นาที 

11.10 -12.00 น. สุขศึกษา / เพศศึกษา 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. คริสตศาสตร์ 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ศิลปะ – ดนตรี  50 นาที 
 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ 1) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา  (ฉบับ  1) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 
 

วัน/เดือน / ป ี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาทีใ่ช้สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

08.10 – 09.00 น. คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

09.00 – 09.50 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 

10.20 – 11.10 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

11.10 -12.00 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบับ  2) 50 นาที 

13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน 50 นาที 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


