
ตารางสอบ  ภาคเรียนที่  2 / 2562 
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วันสอบ              วิชา                               เนื้อหาท่ีใช้สอบ เวลา จํานวนเวลา (นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทรท่ี์ 
24 

กุมภาพันธ ์
2563 

คณิตศาสตร์ (ฉบับท่ี 1)    ทักษะการคิดคํานวณ 09.00-09.50 น. 50 
ภาษาต่างประเทศ  Subject: English (Ajarn Nanthida) 
                               Material: Family and Friends 3 
                              Content Revision (Unit8-15) 

-  Grammar 
    Unit 8  Countable and Uncountable nouns with a/an/some, 
               Adjective Order 
    Unit 9  Comparative and Superlative Adjectives 
    Unit 10 Must / Mustn’t   
    Unit 11-12  Past simple with be and have  (Affirmative / Negative ) 
    Unit 13  Past simple with common irregular verbs (Affirmative /       
                Negative / Interrogative ) 
    Unit 14 Wh-question : what/ when / where 
    Unit 15 Be going to + verb (Yes-No Question and Answer) 
- Vocabulary  

     1) Places (Unit 9) and describing adjectives  
     2) Park (Unit10): litter, path, fountain, playground 
     3) Transport (Unit 11): ferry, motorbike, tram, helicopter etc. 
     4) Opposite Adjectives (Unit12): shy-friendly, short-tall, cheerful- 
               miserable etc. 
     5) Regular verbs ending with –ed (Unit13) 
     6) School things (Unit14) 

    7) Holiday things (Unit15) 
- Reading Comprehension: one passage from extensive reading  

 
 
 
 
 
 
 
 

10.00-10.50 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

ศิลปะ             ทัศนศิลป์ :  - การพิมพ์ภาพ  
- การประยกุต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
- งานศิลป์ถ่ินไทย 

                         นาฏศิลป์ : หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ลกัษณะดนตร ี
                                                         หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สรา้งสรรคด์นตร ี
                                                         หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ดนตรีในทอ้งถ่ิน 

 
11.00-11.40 น. 

 
40 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาษาไทย (ฉบับท่ี 1)           การใช้ภาษาไทยและหลักภาษาไทย 
                                             - หนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่ 9 - 16 

 

12.30-13.30 น. 
 

60 

สุขศึกษาและพลศึกษา    สุขศึกษา : หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ใส่ใจสุขภาพ 
                                                        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ชีวิตปลอดภัย 
                                        พละ      : กีฬาแชร์บอล, กีฬาว่ายนํ้า 

 
13.40-14.10 น. 

 
30 

ประวัติศาสตร์                      หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  ผูส้ถาปนาอาณาจักรไทย   
                                          หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                                                     และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
                                                                     พระบรมราชินีนาถ 
                                        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย   

 
14.20-15.10 น. 

 
50 

 

 

                                                             มีต่อด้านหลัง  
 
 



หน้าที ่2 
 

วันสอบ              วิชา                               เนื้อหาท่ีใช้สอบ เวลา จํานวนเวลา (นาที)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 
26 

กุมภาพันธ ์
2563 

คณิตศาสตร์ (ฉบับท่ี 2)            ทกัษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ 
                                               ประโยคสัญลกัษณ์ (พร้อมแสดงวิธีทํา) 

 

09.00-09.50 น. 
 

50 

วิทยาศาสตร์                            หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  ปรากฏการณ์ของโลก           10.00-10.50 น. 50 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 งานเกษตร 
                                                      บทที ่1  เครือ่งเกษตรน่ารู ้
                                                      บทที ่2  พืชผกัสวนครัว 
                                               หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์  
                                                      บทที ่1  เรียนรู้งานช่าง 
                                                      บทที ่2  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 

 

 
11.00-11.30 น. 

 

 
30 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
คณิตศาสตร์เสริม   Unit 1 Length, weight, and volume measurement 
                                        - Length measurement 
                                        - Weight measurement 
                                        - Volume measurement 
                                        - Word problems  
                               Unit 2 Money 
                                      - Banknotes and coins 
                                        - Comparing values of money 
                                        - Word problems 
                               Unit 3 Time 
                                      - Telling time 
                                        - Writing time in digital clock form 
                                        - Word problems 
                               Unit 4 Geometric shapes and some of their  
                                         properties 
                                      - Geometric shapes 
                                        - Symmetric shapes 
                                        - Points and line segments 
                                        - Lines and rays 
                                        - Angles 
                                        - Intersections 
                               Unit 5 Data and charts 
                                     - Data collection and classification 
                                       - Data presentation

 
 
 
 
 
 
 
 

12.30-13.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

ภาษาไทย (ฉบับท่ี 2)             - ทดสอบการอ่านจับใจความ  
                                              - การอ่านเรือ่งและตอบคําถาม 

 

13.40-14.40 น. 
 

60 

สังคม ศาสนา            หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์   

และวัฒนธรรม               หน่วยการเรียนรู้ที ่ 13 ชุมชนของเรา 
                                       หน่วยการเรียนรู้ที ่ 14 สิง่แวดล้อมและ               
                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

 

14.50-15.30 น. 
 

40 

 
 
 


