
 

 
 

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพ่ิมเติม เวลาท่ีใชส้อบ 

วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  ภาษาจีนกลาง 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  Math (IEP)  50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. Science (IEP) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. การงานอาชีพ 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สุขศึกษา 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ศิลปะ 50 นาที 

 
 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาท่ีใชส้อบ 

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  ภาษาไทย (ฉบบั 1) 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา (ฉบับ  1) 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 

 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาท่ีใชส้อบ 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบบั  2) 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 



 
 
 
 

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพ่ิมเติม เวลาท่ีใชส้อบ 

วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  ภาษาจีนกลาง 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  Math (IEP)  50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. Science (IEP) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. การงานอาชีพ/พิมพ์ดีดเบื้องต้น 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สุขศึกษา 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ศิลปะ 50 นาที 

 
 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาท่ีใชส้อบ 

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  ภาษาไทย (ฉบบั 1) 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา (ฉบับ  1) 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 

 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาท่ีใชส้อบ 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบบั  2) 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 

 



 
 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2565 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน/สาระเพ่ิมเติม เวลาท่ีใชส้อบ 

วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  ภาษาจีนกลาง 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  คริสตศาสตร ์ 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. การงาน / คอมพิวเตอร์ 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. สุขศึกษา / เพศศึกษา 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ศิลปะ – ดนตร ี 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 

 
 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาท่ีใชส้อบ 

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  คณิตศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  ภาษาไทย (ฉบบั 1) 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 1) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. สังคมศึกษา  (ฉบับ  1) 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 

 

วัน/เดือน / ปี เวลา สาระพื้นฐาน เวลาท่ีใชส้อบ 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

08.15 – 09.05 น.  คณิตศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 
09.05 – 09.55 น.  ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พัก 
10.25 – 11.15 น. วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 
11.15 – 12.05 น. ประวัติศาสตร์ (ฉบับ 2) 50 นาที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. ภาษาไทย (ฉบบั  2) 50 นาที 
13.50 – 14.40 น. ทบทวนบทเรียน / ติดตามงาน 50 นาที 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


