ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561
ลำดับ
เวลำ
รวม
วิชำ
1 08.30-10.00 น.
90 นำที
คณิตศำสตร์
Math (I.P)
10.00 -10.30 น.
30 นำที
พัก
2 10.30 – 11.00 น.
30 นำที
สุขะ/พละ
11.00 -12.00 น.
60 นำที พักรับประทำนอำหำร
3 12.00 -13.30 น.
90 นำที
ภำษำอังกฤษ
English (I.P)
13.30 -13.40 น.
10 นำที
พัก
4 13.40 -14.40 น.
60 นำที
สังคมศึกษำ
14.40 -15.00 น.
20 นำที
พัก
5 15.00 -15.30 น.
30 นำที
กำรงำน

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561
ลำดับ
เวลำ
รวม
วิชำ
1 08.30-10.00 น.
90 นำที
วิทยำศำสตร์
Science (I.P)
10.00-10.30 น.
30 นำที
พัก
2 10.30 – 11.10 น.
40 นำที
ประวัติศำสตร์
11.10 - 12.10 น
60 นำที
พักรับประทำนอำหำร
3 12.10 - 12.40 น.
30 นำที คอมพิวเตอร์+วิทยำกำร

4
5
6

12.40 – 12.50 น.
12.50 -13.50 น.
13.50 - 14.20 น.
14.20 -14.40 น
14.40 - 15.20 น.

10 นำที
60 นำที
30 นำที
20 นำที
40 นำที

พัก
ภำษำไทย
นำฏศิลป์
พัก
ภำษำจีน

รายละเอียดเนื้อหา ในรายวิชาที่สอบ
วิทยำศำสตร์
ประวัติศำสตร์
คอมพิวเตอร์
ภำษำไทย

หน่วยที่ 1 อำหำรและสำรอำหำร (หน้ำ 1-15) , หน่วยที่ 2 ร่ำงกำยมนุษย์ (หน้ำ 16-53)
ควำมสำคัญของประวัติศำสตร์ , วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , ข้อมูลและสำรสนเทศ
ภำษำพำที บทที่ 1,2,3,7 / วรรณคดีลำนำ บทที่ 4 / อ่ำนวันเดือนปีแบบไทย / พยำงค์ คำ กำรประสมอักษร/
คำมูล คำประสม คำชำ คำซ้อน / อักษร 3 หมู่ / มำตรำตัวสะกด / กำรผันอักษร / คำที่มีควำมหมำยตรง
ควำมหมำยแฝง/ คำพ้อง / อักษรควบ / อักษรนำ / วลี ประโยค ส่วนประกอบของประโยค/ ชนิดของโวหำร /
สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
นำฏศิลป์
นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ (หน้ำ 102-112) , บทบำทหน้ำที่ในงำนนำฏศิลป์และกำรละคร (หน้ำ 165-168)
สังคมศึกษำ
ประวัติ ควำมสำคัญหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนเองนับถือ , กำรเป็นศำสนิกชนที่ดี
คณิตศำสตร์
จำนวนนับและกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร , เส้นขนำน , สมกำรและกำรแก้สมกำร
ภำษำอังกฤษ
Lesson 1 Things around me ; nouns / Lesson 2 Our friends ; Pronouns
สุขศึกษำ
ระบบในร่ำงกำย
พละ
ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
กำรงำน
บ้ำนและชีวิตควำมเป็นอยู่ , กำรทำควำมสะอำดห้องต่ำงๆ , ทักษะกำรทำงำนบ้ำนและคำศัพท์ 5 คำ
ภำษำจีน
คำศัพท์บทที่ 1-2 , เติมคำ , เรียงประโยค
Mathematic (I.P) ครูไทย
จำนวนนับและกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร , เส้นขนำน , สมกำรและกำรแก้สมกำร
English (I.P) ครูไทย
Lesson 1 Things around me ; nouns / Lesson 2 Our friends ; Pronouns
Science (I.P) ครูไทย
หน่วยที่ 1 อำหำรและสำรอำหำร (หน้ำ 1-15) , หน่วยที่ 2 ร่ำงกำยมนุษย์ (หน้ำ 16-53)
หมายเหตุ..

วันอังคำร ที่ 17 ก.ค.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค.
วันจันทร์ ที่ 23 อังคำร 24 ก.ค.

หยุดอ่ำนหนังสือเตรียมสอบ
เรียนตำมปกติ
สอบนักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐำนกำรขำดสอบ

