
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 

 
 

24 / ก.ย. / 2562 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา  

10.40 – 11.20 น. 40 ภาษาจีน 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 การงานอาชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

 
 

26 / ก.ย. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์/ดนตรีไทย 

 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 Math IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 27  ก.ย. และ 30 ก.ย. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 21 – 25 ต.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 2/2562 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 1 พ.ย. 2562 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
  



ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 

 
 
 

23 / ก.ย. / 2562 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา  

10.40 – 11.20 น. 40 ภาษาจีน 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 การงานอาชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

 
 
 

25 / ก.ย. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์/ดนตรีไทย 

 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 Math IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 27  ก.ย. และ 30 ก.ย. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 21 – 25 ต.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 2/2562 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 1 พ.ย. 2562 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
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26 / ก.ย. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์/ดนตรีไทย 
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หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 27  ก.ย. และ 30 ก.ย. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 21 – 25 ต.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 2/2562 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 1 พ.ย. 2562 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
  



ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 27  ก.ย. และ 30 ก.ย. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2562 
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10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 Math IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 27  ก.ย. และ 30 ก.ย. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 21 – 25 ต.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 2/2562 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 1 พ.ย. 2562 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 


