
ตารางสอบช้ันประถมต้น (ป.1 - ป.3) 
ภาคเรียนที่ 1   ประจ าปีการศึกษา 2559    โรงเรียนศรีวรการ 

*/*/*/*/*/*/*/*/* 

วัน/เดือน/ปี เวลา นาท/ีชม. ป.1 ป.2 ป.3 หมายเหตุ 

 
 
 
วันที่ 22  กันยายน 2559 

08.30 - 09.50 น. 80 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาสอบนอกตาราง 
09.50 - 10.20 น. 30 หลกัภาษาไทย หลกัภาษาไทย หลกัภาษาไทย 1.  คดัไทย / คดัองักฤษ 

พัก 10 นาที 2.  วาดเขียน 
10.30 - 11.30 น. 60 การใชภ้าษาองักฤษ การใชภ้าษาองักฤษ การใชภ้าษาองักฤษ 3.  พลศึกษา 

พัก 60  นาท ี 4.  อ่าน - ท่องภาษาไทย 
12.20 - 13.20 น. 50 หนา้ที่พลเมืองฯ หนา้ที่พลเมืองฯ หนา้ที่พลเมืองฯ 5.  อ่าน - ท่องภาษาองักฤษ 

พัก 10  นาท ี 6.  งานประดิษฐ์ 
13.30 - 14.30 น. 60 สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษาฯ 7.  เขียนไทย / เขียนองักฤษ 
14.30 - 15.30 น.     60 การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ 8.  เลขในใจ 

   
วัน/เดือน/ปี เวลา นาท/ีชม. ป.1 ป.2 ป.3 หมายเหตุ 

 
 
 
วันที่ 23  กันยายน 2559 

08.30 - 09.50 น. 80 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย 9. ขบัร้อง(ดนตรี) 
09.50 - 10.20 น. 30 ความเขา้ใจภาษาองักฤษ ความเขา้ใจภาษาองักฤษ ความเขา้ใจภาษาองักฤษ  

พัก 10 นาที  
10.30 - 11.30 น. 60 วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์  

พัก 60  นาท ี  
12.20 - 13.20 น. 60 ประวตัิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์  

พัก 10  นาท ี  
13.30 - 14.30 น. 60 สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา  
14.30 - 15.30 น.     60 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา  



ตารางสอบช้ันประถมปลาย (ป.4 - ป.6) 
ภาคเรียนที่ 1   ประจ าปีการศึกษา 2559    โรงเรียนศรีวรการ 

*/*/*/*/*/*/*/*/* 

วัน/เดือน/ปี เวลา นาที / ชม. ป.4 ป.5 ป.6 หมายเหตุ 

 08.30 - 10.10 น. 100 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาสอบนอกตาราง 
 พกั 10 นาท ี 1. เลขในใจ 

 
วันที่ 21  กันยายน 2559 

10.20 - 11.20 น. 60 การใชภ้าษาองักฤษ (หลกั) การใชภ้าษาองักฤษ (หลกั) การใชภ้าษาองักฤษ (หลกั) 2. วาดเขียน 

พกั 60 นาท ี 3. เขียนไทย / เขียนองักฤษ 
 12.20 - 13.20 น. 60 หลกัภาษาไทย หลกัภาษาไทย หลกัภาษาไทย 4.  อ่าน - ท่องภาษาไทย 

13.20 - 14.20 น. 60 ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 5.  อ่าน - ท่องภาษาองักฤษ 
 พกั 10 นาท ี 6. งานประดิษฐ์ 
 14.30 - 15.30 น. 60 หนา้ท่ีพลเมืองฯ หนา้ท่ีพลเมืองฯ หนา้ท่ีพลเมืองฯ 7.  คดัไทย / คดัองักฤษ 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา นาที / ชม. ป.4 ป.5 ป.6 หมายเหตุ 

 08.30 - 10.10 น. 100 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 8. พลศึกษา 
 พกั  10  นาที 9. ขบัร้อง(ดนตรี) 

 
 

10.20 - 11.20 น. 
 

60 ความเขา้ใจภาษาองักฤษ ความเขา้ใจภาษาองักฤษ ความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
 

วันที่ 22  กันยายน 2559 พกั  60  นาที  

 12.20 - 13.20 น. 60 ภาษาไทย  
(อ่านเอาเร่ือง) 

ภาษาไทย  
(อ่านเอาเร่ือง) 

ภาษาไทย  
(อ่านเอาเร่ือง) 

 

13.20 - 14.20 น. 60 สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา  
 พกั 10 นาท ี  
 14.30 - 15.30 น. 60 อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา  

 



 
วัน/เดือน/ปี เวลา นาที / ชม. ป.4 ป.5 ป.6 หมายเหตุ 

 
 
 

วันที่ 23  กันยายน 2559 

08.30-10.10 น. 100 สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษาฯ สงัคมศึกษาฯ  
พกั  10  นาที  

10.20-11.20 น. 60 เรขาคณิต เรขาคณิต เรขาคณิต  
พกั  60  นาที  

12.20-13.20 น. 60 การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ  
13.20-14.20 น. 60 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  

พกั 10 นาท ี  

14.30-15.30 น. 60 ------- 
จดหมาย/เรียงความ/ 

ยอ่ความ 
จดหมาย/เรียงความ/ 

ยอ่ความ 
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