
 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2563 

ประถมศึกษาปท่ี  1-6   (หอง IEP) 

โรงเรียนดาราจรัส    อําเภอบางคลา    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัน  เดือน   ป เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู 
 
 

วันจนัทรที ่
29 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
9.30 น. – 10.30 น. 60 คณิตศาสตร 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.00น.-15.00 น. 60 วิทยาศาสตร 

วันอังคารที่            
30 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ประวัติฯ 
9.30 น. – 10.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 ศิลปะ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 การงานฯ 
14.00น.-15.00 น. 60 หนาที่พลเมือง 

วันพุธที ่
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาจีน 
9.30 น. – 10.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(IEP) 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 วิทยาศาสตร(IEP) 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 คณิตศาสตร(IEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2563 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1-3  (หอง IEP) 

โรงเรียนดาราจรัส    อําเภอบางคลา    จังหวัดฉะเชงิเทรา 

วัน  เดือน   ป เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู 
 
 

วันจนัทรที ่
29 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
9.30 น. – 10.30 น. 60 คณิตศาสตร 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.00น.-15.00 น. 60 วิทยาศาสตร 

วันอังคารที่            
30 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ประวัติฯ 
9.30 น. – 10.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 ศิลปะ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 การงานฯ 
14.00น.-15.00 น. 60 หนาที่พลเมือง 

วันพุธที ่
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาจีน 
9.30 น. – 10.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(IEP) 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 วิทยาศาสตร(IEP) 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 คณิตศาสตร(IEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2563 

 ประถมศึกษาปท่ี  1-6   (หองธรรมดา) 

โรงเรียนดาราจรัส    อําเภอบางคลา    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัน  เดือน   ป เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู 
 
 

วันจนัทรที ่
29 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
9.30 น. – 10.30 น. 60 คณิตศาสตร 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.00น.-15.00 น. 60 วิทยาศาสตร 

วันอังคารที่            
30 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ประวัติฯ 
9.30 น. – 10.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 ศิลปะ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 การงานฯ 
14.00น.-15.00 น. 60 หนาที่พลเมือง 

วันพุธที ่
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาจีน 

9.30 น. – 10.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) 
พัก 10.30น.-10.40 น. 

พักเที่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2563 

 มัธยมศึกษาปท่ี  1-3   (หองธรรมดา) 

โรงเรียนดาราจรัส    อําเภอบางคลา    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัน  เดือน   ป เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู 
 
 

วันจนัทรที ่
29 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
9.30 น. – 10.30 น. 60 คณิตศาสตร 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.00น.-15.00 น. 60 วิทยาศาสตร 

วันอังคารที่            
30 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ประวัติฯ 
9.30 น. – 10.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 

พัก 10.30น.-10.40 น. 
10.40 น.-11.40  น. 60 ศิลปะ 

พักเที่ยง 
13.00น.-14.00 น. 60 การงานฯ 
14.00น.-15.00 น. 60 หนาที่พลเมือง 

วันพุธที ่
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาจีน 

9.30 น. – 10.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) 
พัก 10.30น.-10.40 น. 

พักเที่ยง 
 

 


