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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ เขียน บอกต ำแหน่ง และยกตัวอย่ำงค ำที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้น -ะ -    -   -    เ-ะ  แ-ะ โ-ะ  เ-ำะ เ-อะ -ำ ใ- ไ- เ-ำ 

ยกตัวอย่ำงค ำที่ประสมด้วยสระลดรูป (โ-ะ)  และสระเปลี่ยนรูป -ะ เ-ะ แ-ะ จ ำแนกรูปและเสียงวรรณย กต์ บอกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกระจำยค ำ 
(ประสมค ำ) ไม่มีตัวสะกดและไม่ใช่ค ำควบกล้ ำ  อ่ำนและเขียนค ำใหม่จำกบทเรียน (เฉพำะค ำที่มีตัวสะกดตรงแม่ และไม่ใช่ค ำ อะ ก ่งเสียง) ภำษำพำที 
บทที่ 4 ตำมหำ บทที่ 5 ไปโรงเรียน บทที่ 6 โรงเรียนลูกช้ำง  ดร ณศ กษำบทที่ 22 เจ้ำเสงี่ยม บทที่ 24 นำยเลื่อม บทที่ 29 หนูกลีบ และเนื้อหำนอก
บทเรียน 

คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรวัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนต เมตร  เป็นเมตร  กำรวัดและเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็นก โลกรัม เป็นขีด 
วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ หน้ำที่ของอวัยวะของร่ำงกำย กำรท ำงำนที่สัมพันธ์กันของร่ำงกำย กำรป้องกันอันตรำยของอวัยวะ กำรดูแลรักษำ-

อวัยวะต่ำงๆ ของร่ำงกำย โครงสร้ำงและหน้ำที่ของสัตว์ โครงสร้ำง ส่วนประกอบและหน้ำที่ของพืช 
สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลักธรรม โอวำท๓ ไม่ท ำชั่ว:เบญจศีล ท ำควำมดี:เบญจธรรม สังคหวัตถ ๔ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว มงคล๓๘:ท ำตัวด ี

ว่ำง่ำย รับใช้พ่อแม่ ท ำจ ตให้บร ส ทธ ์ พ ทธศำสนส ภำษ ต อตฺตำ ห  อตฺตโน นำโถ (ตนแลเป็นที่พ ่งแห่งตน) มำตำ ม ตฺต  สเก ฆเร (มำรดำเป็นม ตรในเรือน 
ของตน) 
- ประชาคมอาเซียน ก ำเน ดอำเซียน(ควำมเป็นมำในกำรก่อตั้ง) วตัถ ประสงค์ในกำรก่อตั้งอำเซียน ธงอำเซียนและควำมหมำย ประเทศสมำช กอำเซียน  
ธงชำต  เมืองหลวง 
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส นค้ำและบร กำรที่ใช้ประโยชน์ในชีว ตประจ ำวัน ส นค้ำและบร กำรที่ได้มำโดยไม่ใช้เง น ส นค้ำและบร กำรที่ได้มำจำกกำรใช้ 
เง นซื้อ กำรใช้จ่ำยเง นในชีว ตประจ ำวันเพ่ือซื้อส นค้ำและบร กำร ประโยชน์ของกำรใช้จ่ำยเง นที่ไม่เก นตัว ประโยชน์ของกำรออม ว ธีกำรใช้ทรัพยำกร 
ทั้งของส่วนตัวและสว่นรวมอย่ำงถูกต้อง ประหยัดและค ้มค่ำ กำรท ำงำนอย่ำงส จร ต 

ประวัติศาสตร ์ - การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ตามกาลเวลา กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม ส ่งของ เคร่ืองใช้ หรือกำรด ำเน นชีว ตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ 
ปู่ย่ำ ตำยำย สำเหต และผลของกำรเปลี่ยนแปลงของส ง่ต่ำงๆ ตำมกำลเวลำ เหต กำรณ์ที่เก ดข ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจ บัน 

สุขศึกษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ กำรปฏ บัต ตนตำมหลักส ขบัญญัต แห่งชำต  10 ประกำร บอกลักษณะอำกำรเจ็บป่วยที่เก ดข ้นกับตนเอง ว ธีปฏ บัต ตนเอง
เมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย 

พลศึกษา - ทักษะการเคล่ือนไหวร่างกาย 1 ประโยชน์ หลักกำร และว ธีกำรที่ถูกต้องในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อ ปกรณ์ประกอบ 
กำรใช้กล้ำมเนื้อในกำรเคลื่อนไหว ข้อควรระวังในกำรปฏ บัต กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย รวมถ งประโยชน์ของกำรยืดเหยียดกล้ำมเนื้อ 

ทัศนศิลป์ - วาดภาพระบายสี ผลงำนทัศนศ ลปท์ี่เป็นรูปภำพธรรมชำต  ส ่งแวดล้อมที่เป็นรูปทรงอ สระต่ำงๆ ควำมรู้ส กที่เก ดจำกภำพธรรมชำต  ควำมแตกต่ำงของ
โทนสีร้อนและสีเย็น 

ดนตรีสากล - เพลงพาเพลิน เคร่ืองหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี ระดับเสียงของตัวโนต้ ค่ำของตัวโน้ต กลม ขำว ด ำ กำรอ่ำนบทกลอนและกำรร้องเพลง  
กำรมีส่วนร่วมในก จกรรมดนตรี 

นาฏศิลป์ - ภาษาท่าพาเพลิน กำรแสดงภำษำท่ำแทนค ำพูดและอำรมณ์ควำมรู้ส กที่อยู่ภำยใน เช่น ท่ำรัก  ท่ำย ้ม ท่ำปฏ เสธ ท่ำอำย ท่ำตัวฉัน ท่ำโศกเศร้ำเป็นต้น 
กำรเคลื่อนไหวประด ษฐ์ท่ำทำงประกอบ เพลงกำ ม้ำ กบ ฯลฯ 

การงานฯ - งานบ้าน เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย : ควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของเสือ้ผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย กำรจ ำแนกประเภทของเสื้อผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย 
กำรดูแลรักษำเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยขณะสวมใส่ และกำรแต่งกำยให้เหมำะสม กำรท ำงำนช่วยเหลือครอบครัว : กำรจัดเก็บของเล่นของใช้  
กำรท ำควำมสะอำดบ้ำน : อ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำน (ไม้กวำดดอกหญ้ำ ไม้กวำดทำงมะพร้ำว ไม้กวำดขนไก่) กำรใช้อ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำนและ
กำรดูแลรักษำอ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำน อำหำรและโภชนำกำร : กำรจ ำแนกประเภทอำหำร (อำหำรคำวและอำหำรหวำน) ลักษณะของอำหำรคำว
และอำหำรหวำน 

Computer IE - Basic internet : Internet Program, Search engine (www.google.com), Machine and non-machine, Open and Save Data, Tools in- 
paint Program. 

ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc. (ดูภำพและเลือก
ค ำศัพท์) ค ำศัพท์ และควำมหมำย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เคร่ืองดื่ม และนันทนำกำร ประโยคค ำถำมและ
ค ำตอบ Yes/No Question เช่น Is it a/an..?  Yes, it is./No, it is not. etc. Wh-Question เช่น What is it?  It is a/an... etc. บทสนทนำที่ใช้ใน-
กำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบค ณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำมที่ใช้แนะน ำตนเอง เช่น Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. ค ำศัพท์และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร เช่น  
I want…/Please,… etc. ค ำศัพท์  และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are 
you?/ I am fine. etc. ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกล ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำงๆ 

ภาษาจีน - 生(shēng)词(cí) ค าศัพท์ใหม่ เนื้อหำบทที่ 3, 4 เร่ืองเกี่ยวกับคน 人(rén) เช่น ค ณพ่อ ค ณแม่ พ่ีสำว น้องสำว ค ณครู นักเรียน ฉัน เธอ 
เขำ คนไทย คนจีน ประเทศไทย ประเทศจีน บทสนทนำกำรถำม กำรตอบ ชื่อ 你(nǐ)叫(jiào)什(shén)么(me)？ เธอชื่ออะไร 
你(nǐ)是(shì)谁(shuí)？เธอคือใคร ล ำดับขีดค ำศัพท์ 八(bā) แปด 人(rén) คน 

Math IE - Length : Compare the lengths of two or more objects,  Measure the lengths of objects in non-standard units. 

- Mass : Compare the masses of two or more objects,  Measure the mass of objects in non-standard units. 

- Capacity : Compare the capacity of two or more objects,  Measure the capacity of objects in non-standard units. 

Science IE - Plant and Animal Systems : Identify the different parts of plants and to state their functions,  Identify the external 

body parts of an animal and to state their functions. 

- Food : To show an understanding that living things need food to stay alive,  The groups of food,  Different animals eat 

different food. 

Social IE - Buyers and Sellers : Buyers,  Consumer Sellers,  Producer. 

- ASEAN : ASEAN Flags,  City and Capital city. 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อักษร 3 หมู่ ผันอักษร สูง กลำง ต่ ำ (ค ำเป็น) อักษรน ำ ค ำท่ีใช้สระ ใ-  ไ- มำตรำตัวสะกดไม่ตรงมำตรำ  
(กก กด กบ กน) ค ำคล้องจอง 1-2 พยำงค์ ภำษำพำที บทท่ี 4 กลัวท ำไม  บทท่ี 5 ชีว ตใหม่ บทท่ี 6 มีน้ ำใจ  ดร ณศ กษำบทท่ี 25  
นักบ ญมำร์ตีร์ 40 องค์ บทท่ี 33 มะสะล ม และเนื้อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรบวก  กำรลบ ควำมหมำยของกำรคูณ กำรเปรียบเทียบควำมยำวและกำรแก้โจทย์ปัญหำท่ีมีหน่วยเป็น
เมตรและเซนต เมตร กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักและกำรแก้โจทย์ปัญหำท่ีมีหน่วยเป็นก โลกรัมและกรัม ก โลกรัมและขีด 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรเปรียบเทียบลักษณะของส ่งมีชีว ตและส ่งไม่มีชีว ต กำรเปรียบเทียบสมบัต กำรดูดซับน้ ำของวัสด  กำรน ำ
สมบัต กำรดูดซับน้ ำของวัสด ไปประย กต์ใช้ในกำรท ำวัตถ ในชีว ตประจ ำวัน สมบัต ของวัสด ท่ีเก ดจำกกำรน ำวัสด มำผสมกัน กำรเปรียบเทียบสมบัต 
ของวัสด  เพื่อน ำมำท ำเป็นวัตถ ในกำรใช้งำน กำรน ำวัสด ท่ีใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ 

สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลักธรรม (พระพุทธศาสนา ๒)  พระรัตนตรัย หลักธรรม : เบญจศีล เบญจธรรม ห ร -โอตัปปะ สังคหวัตถ  ๔   
ฆรำวำสธรรม ๔  มงคล ๓๘ (กตัญญู และกำรสงเครำะห์ญำต พ่ีน้อง) ควำมหมำยและประโยชน์ของสต และสมำธ  
- สิทธิ เสรีภาพ กำรยอมรับควำมแตกต่ำงของคนในสังคม กำรปฏ บัต ตนตำมพ ธีกรรมตำมควำมเชื่อของบ คคล กำรยอมรับควำมสำมำรถของ
บ คคลท่ีแตกต่ำงกัน กำรไม่พูดหรือดูถูกรังเกียจผู้อื่น กำรเคำรพส ทธ  เสรีภำพ  ส ทธ ในกำรแสดงควำมค ดเห็น ส ทธ เสรีภำพในร่ำงกำย  
กำรมีส ทธ ในทรัพย์ส น  กำรเคำรพส ทธ เสรีภำพของผู้อื่น 
- อาเซียนศึกษา  วัตถ ประสงค์ของกำรก่อตั้ง  สัตว์ประจ ำชำต  

ประวัติศาสตร ์ - วิถีชีวิตของคนในชุมชน กำรเปลี่ยนแปลงของช มชนในด้ำนกำรประกอบอำชีพ (กำรแต่งกำย กำรสื่อสำร ประเพณี กำรคมนำคม)  
กำรเปลี่ยนแปลงและสำเหต ของกำรเปล่ียนแปลง (ด้ำนอำชีพ ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนท่ีอยู่อำศัย ด้ำนกำรด ำรงชีว ต) 

สุขศึกษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ ก นดีมีประโยชน์  อันตรำยจำกของใช้และของเล่นท่ีมีผลต่อส ขภำพ  โรคภัยไข้เจ็บ และกำรปฏ บัต ตนเมื่อเจ็บป่วย 
พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน ทักษะกำรจับหัวโฟมเตะขำ  ทักษะกำรจับท้ำยโฟมเตะขำด ำน้ ำ 
ทัศนศิลป์ - วาดภาพระบายสี กำรสร้ำงผลงำนทัศนศ ลป์เป็นรูปภำพธรรมชำต  ส ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปทรงอ สระต่ำงๆ ควำมรู้ส กท่ีเก ดจำกภำพธรรมชำต และ

ภำพตำมจ นตนำกำรของตนเอง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงโทนสีร้อนและสีเย็น 
ดนตรีสากล - ทักษะดนตรี ควำมส ำคัญของจังหวะ อัตรำควำมเร็วจังหวะในดนตรีไทย(หน ่งชั้น สองชั้น สำมชั้น) กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบบทเพลง

สัญลักษณ์ทำงดนตรี(ค่ำโน้ต ก ญแจประจ ำหลัก ) 
นาฏศิลป์ - ภาษาท่านาฏยศัพท์ที่ควรรู้ ภำษำท่ำ  กำรแสดงท่ำทำงที่ส่ือควำมหมำยแทนค ำพูดหรือ อำกัปก ร ยำ เช่น ท่ำดม ท่ำย ้ม ท่ำรัก ท่ำมอง  

ท่ำเรียก เป็นต้น กำรแสดงท่ำนำฏยศัพท์ในส่วนของล ำตัว ท่ำโย้ตัว ท่ำกล่อมไหล่ ท่ำตีไหล่ กำรน ำเอำภำษำท่ำและท่ำนำฏยศัพท์ประกอบจังหวะ
เพลงในน้ ำมีปลำในนำมีข้ำว 

การงานฯ - งานบ้าน บทบำทหน้ำท่ีของสมำช กในบ้ำน : บทบำทหน้ำท่ีของนักเรียนต่อครอบครัว กำรท ำงำนบ้ำนช่วยเหลือครอบครัว กำรจัดเก็บเสื้อผ้ำท่ี-
ใส่แล้ว และกำรท ำควำมสะอำดบ้ำน กำรใช้อ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำน (ไม้กวำดดอกหญ้ำ ไม้กวำดทำงมะพร้ำวด้ำมสั้น  ไม้กวำดทำงมะพร้ำว-
ด้ำมยำว ไม้ถูพื้น ไมก้วำดหยำกไย่) อำหำรและโภชนำกำร : ว ธีกำรประกอบอำหำร (กำรผัด กำรต้ม กำรทอด กำรน ่ง กำรต ำ) ลักษณะของ
อำหำรแต่ละประเภท กำรเตรียมวัตถ ด บในกำรประกอบอำหำร กำรใช้อ ปกรณ์ในกำรประกอบอำหำรให้เหมำะสมกับว ธีกำรประกอบอำหำร  
กำรจัดเก็บอ ปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร 

Computer IE - What is Internet and manage document? : Meaning of a Network, Internet Web Browser, Website, Search Engine. 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำสั่งและค ำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน ค ำสั่ง เช่น Show me a/an.../ Open your book. Don’t talk in 

class. etc. ค ำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here, please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a 
loud noise. etc.  หลักกำรอ่ำนออกเสียง ค ำ กล ่มค ำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และควำมหมำย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม ประโยคค ำถำมและค ำตอบ Yes/No Question เช่น  Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t. etc.  
Wh-Question เช่น What is this/that/it?  This/that/It is a/an… How many…? There is/are… Where is the…? It is in/on/under… 
etc. บทสนทนำท่ีใช้ในกำรทักทำย  กล่ำวลำ ขอบค ณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำมท่ีใช้แนะน ำตนเอง เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ 
Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. ค ำศัพท์ และ
ประโยคท่ีใช้บอกควำมต้องกำร เช่น I want…/ Please,… etc. ค ำศัพท์ และ-ประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your 
name?/ My name is…/I am…/ How are you?/ I am fine. etc. ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร ค ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกล ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 
กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ท่ีเก ดข ้นในห้องเรียน 

ภาษาจีน - 身体 ร่างกาย : บทท่ี 3 身体 ร่ำงกำย บทท่ี 4 鸟有翅膀 นกมีปีก ค ำศัพท์ บทสนทนำ รูปแบบประโยค กำรเรียงประโยค พ นอ น 
ชื่อเส้นล ำดับขีด จ ำนวนล ำดับขีด กำรขออน ญำต และเทศกำล 

Math IE - Multiplication : Multiply number up to 10,  Solve 1 step word problem involving multiplication,  Skip counting. 

- Measurements length, mass and volume : Estimate and measure length, mass and volume,  Compare length, mass and volume,  

Add and subtract length, mass and volume,  Word problems involving length, mass and volume. 

- Fraction : Identify unit fractions,  Compare Fractions,  Solve word problems. 

Science IE - Materials : To list the various types of materials and establish the relationships between the properties of things and their uses.  

To explain how to choose suitable materials to make things. 

Social IE - Elements of Economic System : Economic System,  Producer, distributor and consumer. 

- ASEAN : National Language,  ASEAN Greetings. 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำบัน บรร ค ำ รร (มีตัวสะกด /ไม่มีตัวสะกด ) ค ำอักษรน ำ (ห น ำ, อ น ำ, น ำด้วยอักษรกลำงและอักษรสูง)  

ค ำ ฤ ฤๅ ค ำพ้องรูป ค ำพ้องเสียง วรรณคดีล ำน ำบทท่ี 4 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ภำษำพำทีบทท่ี 7 ควำมฝันเป็นจร งได้ บทท่ี 8 ภูม ใจภำษำไทยของเรำ
ดร ณศ กษำบทท่ี 19 สร้ำงโบสถ์ บทท่ี 26 อย่ำหม ่นคนเพียร และเนื้อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรคูณจ ำนวนหน ่งหลักกับจ ำนวนไม่เก นสี่หลัก กำรคูณจ ำนวนสองหลักกับจ ำนวนสองหลัก กำรหำรท่ีตัวตั้ง- 
ไม่เก นสี่หลักและตัวหำรมีหน ่งหลัก โจทย์ปัญหำกำรคูณ กำรหำร กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร กำรวัดควำมยำว 
(เมตร เซนต เมตร ม ลล เมตร) กำรเลือกเครื่องมือวัดควำมยำวท่ีเหมำะสม กำรเปรียบเทียบควำมยำว ควำมสัมพันธ์ของหน่วยควำมยำว 
(ม ลล เมตรกับเซนต เมตร เซนต เมตรกับเมตร) โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว (บวก ลบ) 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ชน ดและสมบัต ของวัสด ท่ีเป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้ กำรใช้ประโยชน์ของวัสด  ผลของกำรเปลี่ยน-
แปลงที่เก ดข ้นกับวัสด เมื่อถูกแรงกระท ำ หรือท ำให้ร้อนข ้นหรือท ำให้เย็นลง ประโยชน์และอันตรำยท่ีอำจเก ดข ้น เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ- 
วัสด  ผลของกำรออกแรงท่ีกระท ำต่อวัตถ  กำรทดลองเพื่อหำตัวแปรหรือกำรก ำหนดวัตถ ประสงค์ กำรเลือกใช้วัสด ตำมค ณสมบัต  

สังคมฯ - พระรัตนตรัย และ หลักธรรม พระไตรปิฎก พระรัตนตรัย ศรัทธำ พ ทธค ณ ไตรส กขำ (ศีล สมำธ  ปัญญำ) โอวำท3 เบญจศีล เบญจธรรม 
สต สัมปชัญญะ สังคหวัตถ 4 ฆรำวำสธรรม4 อัตถะ3 กตัญญูกตเวทีต่อส ่งแวดล้อมและช มชน มงคล38 (กำรรู้จักให้  กำรพูดจำไพเรำะ  กำรอยู่ใน
ส ่งแวดล้อมท่ีดี) พ ทธศำสนส ภำษ ต (ททมำโน ปิโย โหต  ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก โมกฺโข กลฺยำณ ยำ สำธ  เปล่งวำจำงำม ยังประโยชน์ให้ส ำเร็จ) 
- ประชาคมอาเซียน ควำมหมำยของสีและตรำสัญลักษณ์อำเซียน สถำนท่ีส ำคัญ แหล่งท่องเท่ียวส ำคัญ (ทะเลเจดีย์ เมืองพ กำม) 

ประวัติศาสตร ์ - การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และ การด าเนินชีวิต ปัจจัยทำงภูม ศำสตร์ ท่ีรำบล ่มแม่น้ ำ ภูเขำ อำกำศ แหล่งน้ ำ ปัจจัยทำงสังคม กำรแพทย์ 
ควำมเจร ญทำงเทคโนโลยี ควำมเจร ญของบ้ำนเมือง กำรอพยพ ประเพณีและวัฒนธรรมในช มชน นำขั้นบันได กำแล บ้ำนเรือนแพ ท ำขวัญข้ำว 
ลงแขกเกี่ยวข้ำว ไหลเรือไฟ โครงกำรหลวง 

สุขศึกษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ กำรป้องกันโรค กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค  อำหำรดีมีประโยชน์ อำหำรหลัก 5 หมู่ กำรจ ำแนกอำหำร 
โภชนบัญญัต  ธงโภชนำกำร  กำรรักษำส ขภำพในช่องปำก  สมรรถภำพ 

พลศึกษา - ทักษะการเล่นแชร์บอล ประวัต กีฬำแชร์บอล ก จกรรมนันทนำกำร กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยในกำรเล่นกีฬำแชร์บอล กำรรับ–ส่งลูกบอล  
กำรย งลูกบอลท ำคะแนน กำรทดสอบสมรรถภำพ 

ทัศนศิลป์ - การวาดภาพระบายสี วัสด อ ปกรณ์ท่ีใช้ในกำรวำดภำพระบำยสี ค ณสมบัต และว ธีกำรใช้สีชน ดต่ำงๆ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ส กผลงำนกำรวำดภำพ-
ในหัวข้อต่ำงๆ ภำพส ่งของรอบตัว ห ่นน ่ง ภำพธรรมชำต   กำรแสดงควำมค ดเห็นต่อภำพวำดในเช งสร้ำงสรรค์ 

ดนตรีสากล - ครื้นเครงปฏิบัติ กำรขับร้องเดี่ยวและหมู่ หลักกำรขับร้องสำกล อำรมณ์และควำมส ำคัญของจังหวะ กำรแสดงควำมค ดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้อง  
ค่ำโน้ตสำกล 

นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ท้องถ่ิน ท่ีมำของนำฏศ ลป์  กำรแสดงนำฏศ ลป์พื้นบ้ำน  นำฏศ ลป์ไทย 
การงานฯ - ครอบครัวของฉัน ว ธีใช้และกำรเก็บรักษำอ ปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดบ้ำน กำรวำงแผนกำรท ำงำนบ้ำน กำรเลือกเสื้อผ้ำและกำรดูแลรักษำ

ของใช้ส่วนตัว 
Computer IE - Uses of internet : Getting information from websites, Using a Search Engine, Upload and Download file or folders, 

Electronic mail, Keyboard shortcut keys. 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำสั่งท่ีใช้ในห้องเรียน เช่น Give me a/an.../ Draw and color the picture./ Put a/an…in/on/under 

a/an…/ Don’t eat in class. etc. ค ำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Don’t make a 
loud noise, please./ Please don’t make a loud noise./ Can you help me, please? etc. ค ำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม และนันทนำกำร ประโยคค ำถำมและค ำตอบ Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? 
Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. etc.  Wh-Question เช่น What is this/that/it? This/that/It is a/an… How many…? 
There is/are… Where is/are…?  It is / They are  in/on/under… etc. บทสนทนำท่ีใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบค ณ ขอโทษ และ
ประโยค/ข้อควำมท่ีใช้แนะน ำตนเอง เช่น  Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you? 
I’m fine.Thank you. And you?/ Nice to see you./ Nice to see you too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ Thanks./ 
Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome. etc. ค ำศัพท์ และประโยคท่ีใช้บอกควำมต้องกำร เช่น Please,…/  
May I go out?/ May I come in? etc. ค ำศัพท์ และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เช่น What’s your name?  My 
name is… How are you?  I am fine. What time is it? It is one o’clock. What is this? It is a/an… How many…are there?  
There is a/an…/There are… Who is…? He/She is… etc. ค ำและประโยคท่ีใช้แสดงควำมรู้ส ก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ เช่น  Yeah!/ 
Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like cats./ I don’t like snakes.  etc. ค ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล/วันส ำคัญ/งำนฉลอง และชีว ตควำมเป็นอยู่
ของเจ้ำของภำษำ เช่น วันคร สต์มำส  วันข ้นปีใหม่ วันวำเลนไทน์  เครื่องแต่งกำย  อำหำร  เครื่องดื่ม  ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค ำศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องกับกล ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใชภ้ำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ท่ีเก ดข ้นในห้องเรียน เรื่องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำงๆ 

ภาษาจีน - ชมเชย บทท่ี 3 และ 4 แปลจีนเป็นไทย เขียนพ นอ น แต่งประโยคจำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้ แปลประโยคจำกบทสนทนำ เขียนจำกค ำศัพท์จีน
แปลเป็นไทย และล ำดับขีด 

Math IE - Multiplication and Division : Find the product: 2 digit and 2 digit multiplication, 3 and 4 digit with 1 digit multiplication, 

Find the quotients: long division and know the remainder,  Solve word problems. 

- Length : Convert of Units of Length: cm  m and km,  Add and Subtract Units of Length,  Solve word Problem. 

- Volume and capacity : Convert of Units of Volume and Capacity,  Add and Subtract Units of Volume and Capacity,  Solve word 

Problem. 

Science IE - Materials : To recognise that there is a great variety of materials,  To compare materials on the basic of the following physical 

properties: hardness, strength, flexibility and tendency to float/sink in water,  To relate the properties of materials and their uses. 

Social IE - The Natural Environment : Living things and non-living things,  Uses of plants & animals. 

- ASEAN : ASEAN currency, Religion. 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใชข้้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อกัษรน ำ ค ำควบกล้ ำ เครื่องหมำยวรรคตอน (14 เครื่องหมำย) ค ำพอ้งรูป ค ำพ้องเสยีง ภำษำพำทีบทที่ 6 โอมพ น จมหำ
พ จำรณำ บทที่ 7 แรงพ โรธจำกฟ้ำด น  ดร ณศ กษำบทที่ 32 นำยขนมต้ม บทที่ 34 ฉลองพระบำทเกีย๊ะ หนังสือวรรณคดีล ำน ำบทที่ 4 เร่ืองเล่ำจำกพัทล งและ
เนื้อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร ์ - ใชข้้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรวดัและสร้ำงม ม รูปเรขำคณ ต ระนำบ จ ด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง ม ม ชน ดและสมบัต ของรูปสี่เหลี่ยมม มฉำก กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยมม มฉำก กำรคูณและกำรหำร กำรประมำณผลลัพธ์ กำรแกโ้จทยป์ัญหำกำรคูณและ
กำรหำร และกำรสร้ำงโจทยป์ัญหำกำรคูณและกำรหำร 

วิทยาศาสตร ์ - ใชข้้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรเปรียบเทียบสมบัต ทำงกำยภำพด้ำนควำมแข็ง สภำพยืดหย ่น กำรน ำควำมร้อน และกำรน ำไฟฟ้ำของวัสด  สมบัต ทำง
กำยภำพของวัสด  กำรน ำสมบัต ทำงกำยภำพของวัสด ไปใช้ในชีว ตประจ ำวัน  กำรเปรียบเทียบสมบัต ของสสำรทั้ง ๓ สถำนะ (มวล กำรต้องกำรที่อยู่ รูปร่ำงและ
ปร มำตรของสสำร) กำรใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปร มำตรของสสำรทั้ง ๓ สถำนะ 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 2 หลักธรรมเบื้องต้นทำงพระพ ทธศำสนำ (ศรัทธำ๔ พ ทธค ณ๓ ไตรส กขำ เบญจศีล เบญจธรรม ท จร ต๓ ส จร ต๓ พรหมว หำร๔  
ควำมกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชำต  มงคล๓๘) พ ทธศำสนส ภำษ ต 
- เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซ้ือส นค้ำและบร กำร ส ทธ ผู้บร โภค เครื่องหมำยรับรองค ณภำพ หลกัในกำรเลือกซ้ือส นค้ำและบร กำร 
- อาเซียนศึกษา กฎบัตรอำเซียน ประชำคมอำเซียน กำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐก จของอำเซียน 

ประวัติศาสตร ์ - การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อกำรต้ังถ ่นฐำนของมน ษย์ กำรต้ังหลักแหล่งของมน ษย์สมัยก่อนประวัต ศำสตร์ใน
ด นแดนไทย อำณำจักรโบรำณสมัยประวัต ศำสตร์ในด นแดนไทย 

สุขศึกษา - ชีวติและครอบครัว กำรเป็นเพื่อนและสมำช กที่ดีของครอบครัว ค ณลักษณะของกำรเป็นเพื่อนที่ดี ค ณลักษณะของกำรเป็นสมำช กที่ดีของครอบครัว 
พฤต กรรมทำงเพศที่เหมำะสมตำมวัฒนธรรมไทย (เพศชำย เพศหญ ง) กำรปฏ เสธกำรกระท ำที่เป็นอันตรำยและไม่เหมำะสมในเร่ืองเพศ กำรปฏ เสธ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

พลศึกษา - ทักษะว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 7 กำรจับทำ้ยโฟมหม นแขนฟรีสไตล์ทำงยำวสระเล็ก ทักษะกำรวำ่ยทำ่ฟรีสไตล์  กำรเรียงล ำดับท่ำว่ำย 1-4 ตำมล ำดับ  
กำรหำยใจท่ำฟรีสไตล์ 

ทัศนศิลป์ - ทฤษฎีสี วรรณะสี (ร้อน เย็น) กำรรู้จกัเลือกใช้สีและวรรณะของสีในกำรสร้ำงผลงำน สีและควำมรู้ส กที่มีต่ออำรมณ์ของมน ษย ์
ดนตรีสากล - เครื่องหมายและสัญลักษณท์างดนตรี กำรอำ่นโน้ต (โด–ซอล) ค่ำควำมยำวเสียงของโน้ต (ตัวกลม ตัวขำว ตัวด ำ)  ก ญแจประจ ำหลัก เส้นกั้นห้อง 
นาฏศิลป ์ - นาฏศิลป์น่ารู้ คุณค่านาฏศิลป์ ประวตั ควำมเป็นมำของนำฏศ ลป์ กำรแสดงท้องถ ่น  กำรใช้ศัพท์ทำงละคร  พ ธีไหว้ครู  ค ณค่ำนำฏศ ลป์   

กำรใช้ภำษำท่ำประกอบเพลงพรปีใหม ่หลักกำรชมกำรแสดง 
การงานฯ - อาหารดีสขุภาพดี ประเภทอำหำรและกรรมว ธีในกำรท ำให้อำหำรส ก กำรประกอบอำหำรอยำ่งสงวนค ณค่ำ มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร กำรจัด-

ตกแต่งอำหำร 
Computer IE - Basic Arduino : Basic Arduino, File menu in Arduino Program, shortcut key in Arduino Program. 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำสั่งและค ำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และค ำแนะน ำในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ หรอืกำรท ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค ำสั่ง เช่น 

Look at the…/here/over there./ Say it  again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t go over there. etc. ค ำขอร้อง เช่น 
Please take a queue. / Take a queue, please./ Can you help me, please? etc. ค ำแนะน ำ เช่น You should read every day./Think before 
you speak./ ค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค ำบอกล ำดับขั้นตอน First,... 
Second,… Then,… Finally,...etc. กำรใช้พจนำน กรม หลกักำรอ่ำนออกเสียง กล ่มค ำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  เครื่องหมำย และควำมหมำย  เกีย่วกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดล้อม อำหำรเครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร ส ขภำพ ลมฟ้ำ อำกำศ ค ำถำมเกีย่วกับใจควำมส ำคัญของเร่ือง เช่น ใคร  
ท ำอะไร ที่ไหน Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…?  Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?  Yes/No… etc.  
Wh-Question เช่น   Who is/are…?  He/She is…/They are… What…?/Where…? It is. … /They  are… What...doing? …is/am/are… etc.  
Or-Question เช่น Is this/it a/an...or a/an…?  It is a/an… etc. บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กลำ่วลำ ขอบค ณ ขอโทษ เช่น  Hi/Hello/ 
Good morning/Good afternoon/Good evening/I am sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I am… Hello,…I am… 
This is my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ Thanks./Thank 
you. /Thank you very much./You’re welcome./It’s O.K. etc. ค ำศัพท์ และประโยคที่ใช้แสดงควำมต้องกำรและขอควำมชว่ยเหลอืในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
เช่น I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ Please help me./ Help me! etc. ค ำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกีย่วกับตนเอง  
ส ่งใกล้ตัว เพื่อนและครอบครัว เช่น What’s your name? My name is…What time is it? It is one o’clock. What is this? It is a/an… How many… 
are there? There is a/an…/There are…Where is the…? It is in/on/under… etc. ค ำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้ส ก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ 
รัก ไม่รัก เช่น I/You/We/They like…/He/She likes… I/You/We/They love…/He/She loves…  I/You/We/They don’t like/love/feel… He/She 
doesn’t like/love/feel… I/You/We/They feel…etc. ค ำ กล ่มค ำที่มีควำมหมำยสัมพันธ์ของส ่งต่ำงๆ ใกล้ตัว เช่น กำรระบ /เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของ 
ภำพกับค ำ หรือกล ่มค ำ โดยใช้ภำพ ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมค ดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว ค ำศัพทแ์ละข้อมูลเกี่ยวกบัเทศกำล/วันส ำคัญ/งำนฉลอง 
และชีว ตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ เช่น วันคร สต์มำส วันข ้นปีใหม่ วันวำเลนไทน์ เครื่องแต่งกำย ฤดูกำล อำหำร เครื่องดื่ม ควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลองตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูด/อำ่นในห้องเรียน
และเร่ืองใกล้ตัว จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

ภาษาจีน - งานอดิเรก ค ำศัพท์ ประโยค บทสนทนำ (ทั้งภำษำจีนและพ นอ น) ตอบค ำถำมจำกเร่ืองที่อ่ำน กำรแต่งประโยค กำรเขียนล ำดับขีด 
Math IE - Multiplication and Division : Multiplying and dividing numbers and Solving word problems on multiplication and division. 

- Angles : Naming angles, Types of angles and Directional maps. 
- Geometrical Figures : Identifying the types of quadrilaterals and triangles and finding the value of the missing angle in a triangle. 

- Tessellation : Identify the unit shape in a tessellation and recognising shapes that can tessellate. 

Science IE - Transport System : Transport System in Plants, Circulatory System in Humans (Blood, Blood vessels, the heart). 

- Matter : Properties of Matter, States of Matter, Change of State: the Effect of temperature. 

Social IE - Way of Living : Cultural and Social Environment,  Problems in Thailand,  Population,  Making Thailand a good place to live in. 
- The People and Environment of Bangkok and Thailand : The People and Environment,  People changed the environment in community,  

How to make community a good place to live. 
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วิชา เนื้อหาวิชาท่ีทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ ค ำบ พบท ค ำสันธำน ค ำอ ทำน ประโยคและสว่นประกอบของประโยค (หนังสือภำษำพำทีหน้ำ 67-69) ค ำที่มำจำกต่ำงประเทศ (4 ภำษำ) 

และค ำที่ใช้ในชีว ตประจ ำวนั วรรณคดีล ำน ำบทที่ 3 ว ชำเหมอืนส นค้ำ บทที่ 4 พอ่ค้ำจำกเมำะตะมะ และเนื้อหำนอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและทศน ยม ค่ำประมำณของทศน ยมไมเ่ก น 3 ต ำแหน่งที่เป็นจ ำนวนเต็ม ทศน ยม 1 ต ำแหน่ง และ 2 ต ำแหน่ง 

กำรใชเ้ครื่องหมำย ≈ ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงหน่วยควำมยำว เซนต เมตรกับม ลล เมตร เมตรกับเซนต เมตร ก โลเมตรกับเมตรโดยใช้ควำมรูเ้รือ่งทศน ยม กำรแก้โจทย์ปัญหำ
ทศน ยมเกี่ยวกับควำมยำว โดยใช้ควำมรูเ้รือ่งกำรเปลี่ยนหน่วยและทศน ยม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยน้ ำหนกั ก โลกรมักับกรัม โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศน ยม กำรแก้โจทย์ปัญหำ
ทศน ยมเกี่ยวกับน้ ำหนกั โดยใช้ควำมรูเ้รือ่งกำรเปลี่ยนหน่วยและทศน ยม กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศน ยม กำรคูณทศน ยม กำรหำรทศน ยม  
กำรอ่ำนกรำฟเส้น กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูม แท่ง 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ กำรเปลีย่นสถำนะของสสำร เมื่อท ำให้สสำรร้อนข น้หรือเย็นลง กำรละลำยของสำรในน้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงของสำรเมื่อเก ดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเคม ีกำรเปลี่ยนแปลงที่ผนักลับได้และกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ กำรหำแรงลพัธ์ของแรงหลำยแรงในแนวเดียวกนัทีก่ระท ำต่อวัตถ  กำรเขียนแผนภำพของแรงทีก่ระท ำ
ต่อวัตถ  ลูกศรแสดงท ศทำงของแรง ลกูศรแสดงขนำดของแรงที่กระท ำต่อวัตถ  กำรใช้เครื่องชั่งสปร งในกำรวัดแรงทีก่ระท ำตอ่วัตถ  ผลของแรงเสียดทำนที่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเคลื่อนทีข่องวตัถ  กำรเขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำนและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกนัทีก่ระท ำตอ่วัตถ  

สังคมฯ - พุทธศาสนา 2 (พระรัตนตรัยและหลักธรรม) องค์ประกอบและควำมส ำคัญของพระไตรปิฎก พระส ตตนัตปิฎก พระว นัยปิฎก พระอภ ธรรมปิฎก พระรัตนตรัย ศรทัธำ 4 
หลักกรรม (พระธรรม)  ไตรส กขำ: ศีล สมำธ  ปัญญำ (พระสงฆ์)  หลักธรรมตำมโอวำท 3 ไม่ท ำชั่ว เบญจศีล อบำยม ข 4  ท ำควำมดี เบญจธรรม บ ญกร ยำวัตถ  3 อคต  4   
อ ทธ บำท 4  กำรแสดงควำมกตญัญูตอ่พระพ ทธศำสนำ มงคล 38 (ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  กำรงำนไม่อำกูล มีควำมอดทน)  พ ทธศำสนส ภำษ ต ว ร เยน ท กฺขมจฺเจต  ( คนจะล่วงท กข์ได้
เพรำะควำมเพียร) ปญฺญำ โลกสฺม  ปชฺโชโต (ปัญญำ คือ แสงสว่ำงในโลก) 
- ประชาคมอาเซียน (สำระเพ ่มเต ม)  รู้จักอำเซียน โครงสร้ำง กำรบร หำรงำนอำเซียน ประเทศไทยกับอำเซียน ควำมร่วมมอือำเซยีน ด้ำนกำรศ กษำ ด้ำนควำมมัน่คง  
ด้ำนเศรษฐก จ ด้ำนสังคม ด้ำนวฒันธรรม ดำ้นส ่งแวดล้อม 

ประวัติศาสตร์ - การสร้างสรรค์อารยธรรม (อารธรรรมจีน อินเดียและวัฒนธรรมต่างชาติ) อ ทธ พลของอำรยธรรมอ นเดียและจนี กำรเข้ำมำของอำรยธรรมอ นเดียและจีนในด นแดนไทยและ
ภูม ภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยสังเขป อ ทธ พลของอำรยธรรมอ นเดียและจีนที่มตี่อไทยและคนในภมู ภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศำสนำและควำมเชื่อ ภำษำ กำรแต่งกำย 
อำหำร อ ทธ พลของวัฒนธรรมต่ำงชำต  กำรเข้ำมำของวฒันธรรมต่ำงชำต ในสังคมไทย อ ทธ พลที่หลำกหลำยของกระแสวฒันธรรมต่ำงชำต ทีม่ีต่อสังคมไทยในปัจจ บัน โดยสังเขป 

สุขศึกษา - สุขภาพดีมีสุข พฤต กรรมตำมส ขบัญญัต แห่งชำต  กำรค้นหำขอ้มูลข่ำวสำรเพื่อใช้ในกำรสร้ำงเสร มส ขภำพ กำรว เครำะห์สื่อโฆษณำในกำรตัดส นใจเลอืกซ้ืออำหำรและ
ผล ตภัณฑ์ส ขภำพอย่ำงมเีหต ผล กำรปฏ บัต ตนในกำรป้องกนัโรคที่พบบ่อยในชีว ตประจ ำวัน กำรน ำผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยมำปรับปร งสมรรถภำพให้เหมำะสม 
ตำมบร บทของตนเอง 

พลศึกษา - กีฬาแบดมินตัน 1 ลักษณะของก จกรรมนนัทนำกำร ทักษะกำรจับไม้ กำรจับลกู ฟ ตเว ร์คกับจงัหวะกำรตีลกู(Footwork) แหล่งทีม่ำของแรงในกำรตีลกู ทกัษะกำรตีลกูหน้ำมือ- 
(Forehand )  ลูกหลังมอื(Backhand) ทักษะกำรเส ร์ฟลกูหน้ำมือ ลกูหลังมอื  สมรรถภำพทำงกำย 

ทัศนศิลป ์ - ทฤษฎสี ี สี (สีจำกธรรมชำต และสีจำกมน ษย์สร้ำงข ้นหรอืสังเครำะห์ข น้) แสงและเงำ วรรณะสี (วรรณะร้อน วรรณะเย็น) สขีั้นที่1 สีขั้นที2่ สีขั้นที3่ 
ดนตรีสากล - การขับร้อง ลักษณะเสียงของกำรขับรอ้ง เสียงร้องของเด็ก เสียงรอ้งของผู้หญ ง เสียงร้องของผู้ชำย กำรขับร้องเพลงแบบสำกล กำรขับร้องเดี่ยว กำรขับร้องหมู ่กำรขับรอ้ง

เพลงไทยและเพลงไทยสำกล กำรขับรอ้งแบบด้นสด ควำมหมำยของกำรขับร้องแบบด้นสด เพลงพ้ืนบ้ำนที่ขับรอ้งแบบดน้สด เครือ่งหมำยและสญัลักษณ์ทำงดนตร ี
นาฏศิลป ์ - หลักการชมการแสดง ประโยชน์ในกำรชมกำรแสดง มำรยำทในกำรชมกำรแสดง กำรเปรียบเทียบกำรแสดงพื้นเมือง กำรแสดงพื้นเมอืง 4 ภำค ที่มำของช ดกำรแสดงต่ำงๆ  

ปัจจัยที่ท ำให้กำรแสดงแตกต่ำงกัน 
การงานฯ - งานเกษตร ลักษณะของศตัรูพืชและกำรก ำจัดศัตรูพืชชน ดต่ำงๆ ขัน้ตอน และว ธีกำรขยำยพันธ ์พืชโดยกำรปักช ำ ประเภทของสตัว์ ลักษณะของกำรผสมพนัธ ์สัตว์  

และว ธกีำรส ขำภ บำลสัตว ์
Computer IE - Scratch Programming : ควำมรู้พืน้ฐำนเกี่ยวกับ Scratch interface  กำรใช้ทกัษะกำรค ดค ำนวณทำงคณ ตศำสตร์ในกำรสร้ำงรูปทรงเรขำคณ ตผ่ำนโปรแกรม Scratch 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ ค ำส่ังและค ำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภำษำท่ำทำง  และค ำแนะน ำในกำรเลน่เกม กำรวำดภำพ หรือกำรท ำอำหำรและเครือ่งดื่ม ค ำส่ัง เชน่ 

Look at the…/here/over there./ Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under    a/an…/ Don’t go over there. etc. ค ำขอร้อง เช่น Please take a 
queue./ Take a queue, please./ Can/Could you help me, please?  etc. ค ำแนะน ำ เชน่ You should read everyday./ Think before you speak./ ค ำศัพทท์ีใ่ช้
ในกำรเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค ำบอกล ำดับขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… 
etc. กำรใช้พจนำน กรม (เสียงไม่เข้ำพวก) กล ่มค ำ ประโยคผสม ข้อควำม สัญลักษณ์ เครื่องหมำย และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครวั โรงเรียน ส ่งแวดล้อม อำหำร 
เครื่องดื่ม ค ำถำมเกี่ยวกับใจควำมส ำคัญของเรื่อง เชน่ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. 
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No…etc. Wh-Question เช่น Who is/are…? He/She is…/They are… What…?/Where…?  It is …/They are… What...doing? 
…is/am/are…etc. Or-Question เช่น Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an… etc. บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ ขอบค ณ ขอโทษ ชมเชย เช่น  Hi /Hello/ 
Good morning /Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you?/ I’m fine. Thank you. And you?/  
Hello. I am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name is… /Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you  too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K. etc. ค ำศัพท์และประโยคที่ใช้บอกควำมตอ้งกำร ขอควำมช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏ เสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/  I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. ค ำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอ้มูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรือ่งใกล้ตัว เช่น What do you do? I’m a/an… What is she/he?…is a/an (อำชีพ) How old/tall…? I am… 
Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…?…is/are going to… etc. ค ำและประโยคที่ใชแ้สดงควำมรู้ส ก เชน่ ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีควำมส ข เศร้ำ ห ว 
รสชำต  เช่น I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… I/You/We/They like…/He/She likes…because… I/You/We/They love…/He/She 
loves…because…I/You/We/They don’t like/love/feel…because… He/She doesn’t like/love/feel…because… I/You/We/They feel… because… etc. ค ำ 
กล ่มค ำ ประโยคทีแ่สดงขอ้มูลและควำมหมำยของเรือ่งต่ำงๆ โดยใช้ภำพ ข้อมูลและควำมส ำคัญของเทศกำล/วันส ำคัญ/งำนฉลองและชีว ตควำมเป็นอยู่ของเจำ้ของภำษำ 
(Passage : Easter) ควำมเหมอืน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชน ดต่ำงๆ (Type of Sentence) กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำง
ประโยค (Punctuation/Capital Letter) Asking Permission ค ำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับ Asian. 

ภาษาจีน - 场所 สถานท่ี ล ำดับขีด ค ำสั่งในห้องเรยีน กำรเลือกใช้เครื่องหมำยในประโยค กำรสะกดพ นอ น ควำมหมำยของค ำศัพท์และประโยคจำกรูปภำพ บทสนทนำ ว เครำะห์เนือ้-
เรื่องทีอ่่ำน และตอบค ำถำม กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศมำตอบค ำถำม กำรเลือกใช้ค ำลกัษณนำม เขียนค ำศัพท์และแต่งประโยคจำกรูปภำพ 

Math IE - Fractions : Identify the numerator & denominator of a fraction,  Name the different types of fractions,   Solve word problems on fractions involving 
addition, subtraction, multiplication and division. 

- Decimals : Convert fractions to decimals,  Convert decimals to fractions,  Find the product of decimals,  Find the quotient of decimals,  Solve word 

problems on decimals. 
- Line Graphs : Read and interpret line graph,  Create and label their own line graph. 

- Rate : Able to calculate rate,  Solve word problems on rate. 

Science IE - Force and Simple Machines : Simple Machines, Levers, Pulleys, Inclined Plane, Screw, Wheel and Axle, Gears. 

- Physical and Chemical Changes : Matter and its states, Reversible and Irreversible Changes. 

Social IE - The Social and Cultural Environments in the Central Region : The way of life in the Central region, Main jobs of the population in the Central 

region. 

- Population and the Environment in the Central region : The Natural environment,  The Human environment,  Conserving the natural resources and 
the environment. 
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วิชา เนื้อหาวิชาท่ีทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ อ่ำนจับใจควำม ภำษำพำทีบทที่ 4 กทลีตำนี  วรรณคดีล ำน ำบทที่ 3 ข นช้ำงข นแผน (ตอนก ำเน ดพลำยงำม) หลักกำรใช้ ค ำส ภำพ ค ำรำชำศัพท์ 

(กร ยำรำชำศัพท ์พระสงฆ์) ค ำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ (จีน อังกฤษ) กลอนส ภำพ (ฉนัทลกัษณ ์เรียงค ำประพนัธ ์เลือกค ำมำเต ม) ส ำนวน ค ำพังเพย ส ภำษ ต ค ำไวพจน์ และ
เนื้อหำนอกบทเรียน  

คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ ควำมหมำย กำรอ่ำน และกำรเขียนทศน ยมสำมต ำแหน่ง หลัก ค่ำประจ ำหลกั และค่ำของเลขโดดในแต่ละหลกัของทศน ยมสำมต ำแหน่ง  
กำรเขียนทศน ยมในรูปกระจำย กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับทศน ยมไมเ่ก นสำมต ำแหน่ง กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วน กำรเขียนทศน ยมไม่เก นสำมต ำแหน่งในรปู
เศษส่วน กำรเขียนเศษส่วนที่ตัวสว่นเป็นตัวประกอบของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศน ยม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวน-
คละ กำรบวก ลบ คูณ  หำรระคนของเศษสว่นและจ ำนวนคละ กำรบวก กำรลบ กำรคณู กำรหำรทศน ยมที่มีผลลัพธเ์ป็นทศน ยมไม่เก นสำมต ำแหน่ง กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของทศน ยมที่มีผลลัพธเ์ป็นทศน ยมไม่เก นสำมต ำแหน่ง โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และกำรบวก  ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของทศน ยม ค่ำประมำณใกลเ้คียงทศน ยมหน ่งต ำแหน่งและสองต ำแหน่ง ท ศ กำรบอกต ำแหน่งโดยใช้ท ศ มำตรำสว่น  
กำรอ่ำนแผนผัง 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ สมบัต ของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส กำรจ ำแนกสำร ว ธกีำรแยกสำรบำงชน ดที่ผสมกนัโดยกำรรอ่น กำรตกตะกอน กำรกรอง กำรระเห ด 
กำรระเหยแห้ง กำรส ำรวจและจ ำแนกประเภทของสำรต่ำงๆ ที่ใช้ในชีว ตประจ ำวันโดยใช้สมบัต และกำรใช้ประโยชนข์องสำรเป็นเกณฑ์ กำรเลือกใช้สำรแต่ละประเภทได้อย่ำง-
ถูกตอ้งและปลอดภัย สมบัต ของสำร เมื่อสำรเก ดกำรละลำยและเปลี่ยนสถำนะ กำรเปลีย่นแปลงทีท่ ำให้เก ดสำรใหมแ่ละมีสมบัต เปลี่ยนแปลงไป กำรเปลี่ยนแปลงของสำร 
ที่กอ่ให้เก ดผลต่อส ง่มีชีว ตและส ่งแวดลอ้ม กำรตั้งค ำถำมเกี่ยวกับเรือ่งสำร กำรวำงแผนกำรสังเกต เสนอกำรส ำรวจ ตรวจสอบ หรือศ กษำค้นคว้ำคำดกำรณ์เรื่องสำร 

สังคมฯ - หลักธรรมน าชีวิต (พุทธศาสนา 2) พระรัตนตรัย พ ทธก จ 5 (พระพ ทธ) หลักกรรม (พระธรรม) ไตรส กขำ ศีล สมำธ  หลักธรรมตำมโอวำท 3 ไม่ท ำชั่ว เบญจศีล อบำยม ข 6
อก ศลมูล 3 ท ำควำมดี เบญจธรรม ก ศลมูล 3 พละ คำรวะ6 กตัญญกูตเวทีตอ่พระมหำกษัตร ย์ มงคล 38 (มีว นัย กำรงำนไม่มีโทษ ไม่ประมำทในธรรม) พ ทธศำสนส ภำษ ต  
(คนจะได้รับเกียรต ด้วยสัจจะ พูดเชน่ไร ท ำเช่นนัน้) กำรปฏ บัต ตนตำมหลกัธรรมของศำสนำ กำรบร หำรจ ตและเจร ญปญัญำ ควำมหมำยของสต สัมปชญัญะ สมำธ  และปญัญำ  
ว ธีปฏ บัต  และประโยชนข์องกำรบร หำรจ ตและเจร ญปญัญำ 
- การเมืองการปกครอง (กิจกรรมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ) หนา้ที่พลเมือง 2 บทบำท หน้ำทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ น่และรัฐบำล กำรมีส่วนรว่มใน
กำรออกกฎระเบียบ กำรเลือกตั้ง กำรตรวจค ณสมบัต ของผู้รับสมัครเลอืกตั้ง กำรใช้ส ทธ ออกเสียงเลือกตั้งตำมระบอบประชำธ ปไตย 
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สาระเพ่ิมเติม) ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกับอำเซียน วัตถ ประสงค์ในกำรกอ่ตั้งอำเซียน พันธม ตรอำเซียน อำเซียน+3 อำเซียน+6 อำเซียน+8 อำเซียน+9 
บทบำทไทยกับอำเซียนเพือ่ลดปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนกำรเมอืงและควำมมัน่คง ด้ำนสงัคมและวฒันธรรม ด้ำนเศรษฐก จ 

ประวัติศาสตร์ - ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สภำพสังคมเศรษฐก จกำรเมืองของประเทศพม่ำ ลำว กมัพูชำ มำเลเซีย เวียดนำม ส งค์โปร์ อ นโดนเีซีย ฟิล ปปินส์ บรูไน- 
ต มอรเ์ลสเต ควำมสมัพันธ์ของกล ม่อำเซียน ควำมเป็นมำของประเทศสมำช ก 

สุขศึกษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ กำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำส ่งแวดล้อมที่มีผลต่อส ขภำพ ผลกระทบที่เก ดจำกกำรระบำดของโรค แนวทำงกำรป้องกันโรคต ดตอ่ส ำคัญที่พบใน
ประเทศไทย พฤต กรรมที่บ่งบอกถ งควำมรบัผ ดชอบต่อส ขภำพของส่วนรวม กำรสร้ำงเสร ม และปรับปร งสมรรถภำพทำงกำยเพือ่ส ขภำพอย่ำงต่อเนือ่ง 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 11 ประวัต กีฬำว่ำยน้ ำ  ทกัษะกำรว่ำยน้ ำท่ำฟรีสไตล์  ทักษะกำรว่ำยน้ ำท่ำกรรเชียง 

ทัศนศิลป ์ - ทฤษฎสี ีสี (สีในวัตถ ธำต ) สขีั้นที่ 1 สีขั้นที ่2 สีขั้นที ่3 (สีของแสง) น้ ำหนักและแสงเงำ สีคู่ตรงข้ำม ประโยชน์และลักษณะกำรใชส้ีคู่ตรงข้ำม 
ดนตรีสากล - ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล  ประเภทของเครื่องดนตรี บทบำทและหน้ำทีข่องเครือ่งดนตรีสำกล ว ธีกำรบรรเลงเครื่องดนตรี เครื่องเป่ำลมไม้ เครื่องเป่ำทองเหลือง เครือ่งสำย  

เครื่องตี เครื่องล ม่น ้ว เครือ่งหมำยและสัญลกัษณ์ทำงดนตรี กำรบวกค่ำตัวโน้ตดนตรีสำกล กำรขดีเส้นกัน้ห้องเพลง 
ดนตรีไทย - ทักษะการเป่าขลุย่เพลงลาวครวญ องคป์ระกอบของขล ่ย ประวัต ควำมเป็นมำและองค์ประกอบของเพลงลำวครวญ 
การงานฯ - งานเกษตร ลักษณะและหน้ำทีข่องเครือ่งมือที่ใช้ในกำรขยำยพันธ ์พืช ขัน้ตอนและว ธกีำรขยำยพันธ ์พืชโดยกำรตอนก ่ง ประเภทของป ๋ย ประโยชนข์องป ๋ย และธำต อำหำรพืช  

หน้ำที่ของวัสด อ ปกรณ์ ว ธีกำร ประโยชน์ของกำรเลี้ยงปลำสวยงำม 
Computer IE - Basic micro controller 4 : อ ปกรณ์พืน้ฐำนและ sensor ในกำรตอ่วงจรไฟฟ้ำเบ้ืองต้น ควำมรู้พื้นฐำนในกำรต่อวงจรและเขยีนโปรแกรมควบค ม servo และ color sensor 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบสว่นกลางของคณะฯ ค ำส่ัง ค ำขอรอ้ง ภำษำท่ำทำง และค ำแนะน ำในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ กำรท ำอำหำรและเครื่องดืม่ และกำรประด ษฐ์ ค ำสั่ง เช่น Look at 

the…/here/over there./Say it again./Read and draw./Put a/an…in/on/under a/an…/Don’t go over there. etc. ค ำขอรอ้ง เช่น Please look up the meaning 
in a dictionary./Look up the meaning in a dictionary,  please./Can/Could you help me, please? etc. ค ำแนะน ำ เช่น You should read every day./Think 
before you speak./ ค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./My turn./Your turn./Roll the dice./Count the number./Finish./ ค ำบอกล ำดับขั้นตอน First,… Second,… 
Next,… Then,… Finally,… etc. กำรใช้พจนำน กรม (เสียงไม่เข้ำพวก) ประโยค หรอืข้อควำม สัญลกัษณ์ เครือ่งหมำยและควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส ่งแวดลอ้ม อำหำร เครือ่งดื่ม ค ำถำมเกี่ยวกับใจควำมส ำคญัของเรือ่ง เช่น ใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมือ่ไร อย่ำงไร ท ำไม Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ 
No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?Yes/No…etc. Wh-Question  เช่น Who is/are…? He/She is…/They are…What…?/Where…?  It is …/They are… 
What...doing?…is/am/are…etc. Or-Question  เช่น Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc. บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กล่ำวลำ 
ขอบค ณ ขอโทษ ชมเชย เชน่ Hi/ Hello/Good morning/Good afternoon/Good evening/I am sorry. /How are you?/I’m fine./Very well./Thank you. And 
you?/Hello. I am… Hello,…I am…This is my sister. Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you, too./ Goodbye./Bye./ See you 
soon/later./Great!/Good./Very good. Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./ Not at all./ Don’t 
worry./Never mind./Excuse me./Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc. ค ำศัพท์และประโยคที่ใช้บอกควำมตอ้งกำรขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏ เสธกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ เช่น Please…/May…?/ I need…/Help me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc. ค ำศัพท์และประโยคที่ใชข้อและให้ขอ้มูลเกี่ยวกับตนเอง เพือ่น ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว เช่น What do you do? I’m a/an…What is she/he?…is a/an (อำชีพ) How old/tall…? I am…Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…? 
…is/are going to…  etc. ค ำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้ส ก และกำรให้เหต ผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีควำมส ข เศร้ำ ห ว รสชำต  สวย น่ำเกลียด เสียงดงั ดี 
ไม่ดี เช่น I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… I/You/We/They like…/He/She likes…because… I/You/We/They love…/He/She loves…because… 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… He/She doesn’t like/love/feel…because… I/You/We/They feel…because… etc. ค ำ กล ่มค ำ และประโยคที่มี
ควำมหมำยสัมพันธ์กับภำพ ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมค ดเห็น ข้อมูลและควำมส ำคัญของเทศกำล/วันส ำคัญ/งำนฉลองและชวี ตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ (Passage : 
April Fool Day) ควำมเหมอืน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชน ดต่ำงๆ (Type of Sentence) กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำง
ประโยค (Abbreviation/Capital Letter) Asking Permission ประเทศ เชื้อชำต  Asian. 

ภาษาจีน - 食品(อาหาร) ประโยคค ำสั่ง ค ำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ค ำศัพท์ พ นอ น อักษรจีน บทสนทนำ ถำม-ตอบ ล ำดับขีด ตอบค ำถำมจำกเนือ้เรื่องที่อ่ำน แต่งประโยค  
เรียงประโยคใหม ่เต มบทสนทนำให้สมบูรณ ์

Math IE - Speed : Using the correct formula to find the speed, Distance and time, Changing the units of speed from km/h to m/sec and vice versa and Solving word 

problems related to speed. 

- Ratio and Proportion : Writing the ratio and fraction for comparing two quantities, Expressing one value as a fraction of another given their ratio and 

vice versa and Solving word problems on direct proportion. 

Science IE - Food and Nutrition : Importance of food, Nutrients in food, Food groups, Balanced Diet, Nutritional Requirements of Different Age Groups. 

- Particles and Materials : Pure Substances, Mixed Substances, Methods of Separation, Classification of Materials, Properties of Materials and Their uses, 

Classifying Materials and Testing Their Properties. 

Social IE - Natural Environment in Thailand : Natural resources  Influences on the Environment of Thailand,  The Effects of Human Actions on the Natural 
resources. 

- Our Neighbours : Myanmar,  Laos,  Cambodia,  Malaysia. 

 


