
 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3/2560 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ความหมายของค าศพัท์ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง อ่าน เขียนค าท่ีประสมดว้ยสระอะ, อิ, อึ, อุ เขียนค าท่ีมีอกัษรน า       
(ห น า) แต่งประโยค เรียงค าใหเ้ป็นประโยค อ่านแจกลูกค า และเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กก 
- พูดเพราะ ความหมายของค าศพัท ์อ่าน เขียนค าท่ีประสมดว้ยสระอ า, เอา, เอะ, แอะ และค าท่ีอยู่ในมาตราแม่ กบ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง
ในหนงัสือดรุณศึกษา บทท่ี 41 เร่ือง ลิงทโมนกบัสหาย 
- เกอืบไป ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองและเน้ือหานอกบทเรียน ความหมายของค าศพัท ์เขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระโอะ, เอาะ, ออ, เออะ, 
เออ, เอือ อ่านและเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราแม่ กด, แม่ กน ไตรยางค ์(สูง, กลาง, ต ่า) ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองในหนงัสือดรุณศึกษา บทท่ี 45 
เร่ือง นายสุข 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับ 21 ถึง 100 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวน หลกัและค่าประจ าหลกั การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดบั
จ านวน การนบัเพ่ิมทีละ 1 การนบัเพ่ิมทีละ 2 และการนบัลดทีละ 1 
- การบวก การลบจ านวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การหาผลบวก การหาผลลบ การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวก การลบ         
และหาค าตอบ 
- การบวก การลบจ านวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 การหาผลบวก การหาผลลบ การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาการบวก การลบ        
และหาค าตอบ 

วทิยาศาสตร์ - แรงและการเคลือ่นที่ แรงผลกั แรงดึง แรงท่ีท าใหว้ตัถุเปล่ียนสภาพการเคล่ือนที่ ผลของแรงท่ีท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
สังคมฯ - ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระพุทธศาสนา 3) พระพุทธศาสนา 3 แบบอย่างการด าเนินชีวิต และขอ้คิดจากคริสตชนตวัอย่าง (นักบุญหลุยส์-      

มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) พุทธสาวก (สามเณรบัณฑิต) ชาดก (วัณณุปถชาดก สุวัณณสามชาดก) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
[พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจา้พระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)] 
- มนุษย์กับส่ิงต่างๆ รอบตัว ส่ิงต่างๆ รอบตัวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ                
ทิศของส่ิงต่างๆ รอบตวั ทิศหลกั และท่ีตั้งของส่ิงต่างๆ รอบตวั แผนผงั การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวนั 

ประวติัศาสตร์ - ชาติไทย ความหมายและความส าคญัของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญ -         
พระบารมี การเคารพศาสนวตัถุและศาสนสถาน เอกลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น ประเพณีไทย แผนท่ีประเทศไทย การแต่งกาย 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ส่ิงท่ีท  าให้เกิดอันตรายท่ีบ้าน โรงเรียน และการป้องกัน สาเหตุและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเล่น           
การแสดงค าพดูหรือท่าทาง การขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือเกิดเหตุร้ายท่ีบา้นและโรงเรียน 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ทกัษะการจบัหวัโฟมเตะขา ทกัษะการจบัขอบสระเตะขาด าน ้า 
ทศันศิลป์ - การสร้างสรรค์งานศิลปะ (การป้ัน) ลกัษณะรูปทรง 3 มิติ รูปแบบงานป้ันรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ วสัดุท่ีใชใ้นการป้ัน                

และการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้ันรูปทรงพ้ืนฐานแบบต่างๆ 
ดนตรีสากล - บทเพลงกบัชีวิต บทเพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั (เพลงกล่อมเดก็  เพลงประกอบการละเล่น)  เพลงส าคญั (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญ-

พระบารมี) ท่ีมาของเพลงในทอ้งถ่ิน ความน่าสนใจในดนตรีทอ้งถ่ิน เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ไทยน่าช่ืนชม มารยาทการเป็นผูช้มท่ีดี ส่ิงท่ีตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทของการร า 

ระบ า ฟ้อน เช่น ร าพลายชุมพล ร ามโนราห์ ร าประเลง ร าเด่ียว ร าคู่  เป็นตน้ การฟ้อนของทางภาคเหนือและภาคอีสาน เช่น ฟ้อนเล็บ        
ฟ้อนเทียน และฟ้อนภูไท เป็นตน้ 

การงานฯ - งานประดษิฐ์ ความหมาย ความส าคญั และประเภทของงานประดิษฐ ์(ของเล่น ของใช)้ วสัดุและอุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ ์           
วสัดุในการท างานประดิษฐ ์(วสัดุธรรมชาติ และวสัดุสังเคราะห์ : กระดาษ ผา้) ลกัษณะการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิด ขอ้ควรระวงัในการใช้
อุปกรณ์ท างานประดิษฐ ์การดูแลรักษาวสัดุและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การบ ารุงรักษาของเล่นแต่ละประเภท 

Computer - Software for design : What is software for design, how to use the Paint and PowerPoint program, how to enter the Paint and 
PowerPoint Program, Tools in paint program. 

ภาษาองักฤษ - My School : Classroom Objects, Places in School, Subjects, There is and There are, Preposition of place, Asking permission. 
- It's Festival time : Halloween, Loy Krathong, Christmas, New Year, Valentine, Blessing, Days, Months. 

ภาษาจีน - 我的衣服。เส้ือผ้าของฉัน เน้ือหาในบทท่ี 5, 6 เก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ประโยคค าถามเก่ียวกบัอาย ุเช่น เธออายก่ีุขวบ เขาอายุ
เท่าไหร่ ตวัเลขจีน และตวัเลขพินอิน 1-10  พินอินในบทเรียน ประโยคค าถามน่ี-นัน่คืออะไร เช่น น่ีคือ....   นัน่คือ....   ประโยคแสดงความ
เป็นเจา้ของ เช่น น่ีคือ....ของ....   นัน่คือ....ของ....   ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน เช่น สวสัดี ขอบคุณ ยนืข้ึน ลาก่อน นัง่สมาธิ เงียบ เป็นตน้ 

Math IE - Number up to 100 : Count, read and write number up to 100, number and operations, place value, expanded form, compare and 
ordering the numbers. 
- Multiplication : Multiplication, repeated addition, multiply number the answer not greater than 40, word problems. 
- Division : Group object equally and share object equally, divided number the answer not greater than 20, word problems. 

Science IE - Food : Food for energy, growth, health and Animals need food. 
- Seasons : The Sun, The Earth, Seasons in other countries and Seasons in Thailand . 

Social IE - Goods and services : Necessary Goods in daily life, Goods and services. 
- Spending money in daily life. : Income and Spending money, Saving money. 

 
 

 
 

  



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3/2560 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - นักคิดสมองใส เน้ือเร่ือง ค าศัพท์และความหมายจากเร่ือง นักคิดสมองใส ค าท่ีประสมสระเอะ สระแอะ (มีตัวสะกด) ปริศนาค าทาย       
การเขียนเร่ืองส้ันจากประสบการณ์ 
- โลกร้อน เน้ือเร่ือง ค าศพัทแ์ละความหมายจากเร่ือง โลกร้อน ค าท่ีประสมสระอวั สระออ สระเออ (มีตวัสะกด) ค าท่ีมีพยญัชนะและสระ   
ท่ีไม่ออกเสียง 
- รักพ่อ รักแม่ เน้ือเร่ือง ค าศพัทแ์ละความหมายจากเร่ือง รักพ่อ รักแม่ ค  าท่ีมี ฤ ฤๅ มารยาทในการพูด การฟัง การดู การพูดแสดงความ-
คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู การพดูส่ือสารในชีวติประจ าวนั การพดูขอร้องในโอกาสต่างๆ 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกและอ่านเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกากบันาที (ช่วง 5 นาที) วนั เดือน ปี จากปฏิทิน การอ่านปฏิทิน  
เดือนและอนัดบัท่ีของเดือน โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 
- เงิน ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบตัร การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบตัร การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค์)   
เงินทอน โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน 
- การหาร การหารลงตวั การหารไม่ลงตวั ความสัมพนัธ์ของการคูณกบัการหาร โจทยปั์ญหาการหาร 

วทิยาศาสตร์ - สนุกกบัแม่เหล็กและไฟฟ้า แรงท่ีเกิดจากแม่เหล็ก การน าแม่เหล็กมาใชป้ระโยชน์ แรงไฟฟ้าท่ีเกิดจากการถูวตัถุบางชนิด พลงังานไฟฟ้า
จากเซลลไ์ฟฟ้าหรือแบตเตอร่ี ตวัอยา่งเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานอ่ืน 

สังคมฯ - ชาดกและชาวพุทธตัวอย่าง (พระพุทธศาสนา ๓) ชาดกเร่ืองวรุณชาดก และวานรินทชาดก ประวติัสมเดจ็พระญาณสังวร  
สมเดจ็พระสังฆราช (สุก ไก่เถ่ือน) และ (เจริญ สุวฑฺฒโน) พุทธศาสนสุภาษิตเร่ืองความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี  
และมารดา บิดาเป็นพรหมของบุตร 
- เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้
และบริการ ความสัมพนัธ์ของผูซ้ื้อและผูข้าย ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และการวางแผนการใชจ่้ายเงินของตนเองไดเ้หมาะสม 

ประวติัศาสตร์ - บุคคลส าคัญ พระราชประวติั และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (ร.๙) สมเดจ็พระบรมราชินีนาถฯ  
และพระราชชายาเจา้ดารารัศมี 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต อุบติัเหตุจากการเดินทาง ยาสามญัประจ าบา้น ยาเสพติดใหโ้ทษ สัญญาณอนัตราย อคัคีภยั 
พลศึกษา - เกมน าทักษะไปสู่กีฬา กิจกรรมและขั้นตอนการเล่นเกมน าทกัษะไปสู่กีฬา กฎ กติกา ขอ้ตกลงในการเล่นเกม ขอ้แตกต่างของแต่ละเกม 

วธีิการเล่น ผลจากการเล่นเกม เกมท่ีตนเองช่ืนชอบ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล่นเกม การป้องกนัการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเล่นเกม 
ทศันศิลป์ - การสร้างสรรค์งานศิลปะ รูปแบบวิธีการสร้างงาน การใช้วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การป้ัน วสัดุท่ีใชใ้นการป้ันและ

ประเภทของงานป้ัน การพิมพภ์าพจากวสัดุธรรมชาติและเศษวสัดุสังเคราะห์ การสร้างภาพปะติดจากกระดาษชนิดต่างๆ รูปแบบลกัษณะ
ของงานโครงสร้างเคล่ือนไหวต่างๆ 

ดนตรีสากล - ร้องและบรรเลง การร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความหมายและความส าคญัของเพลงท่ีไดย้นิ (เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงปลุกใจ 
เพลงสอนใจ) 

นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม หลกัการปฏิบติัตนเป็นผูช้มท่ีดีในการชมการแสดง การมีส่วนร่วมในการชมการแสดง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ 
ชมการแสดง 

การงานฯ - งานประดษิฐ์ ความหมายและความส าคญัของการท างานประดิษฐ ์การจ าแนกประเภทของงานประดิษฐ ์(ของเล่น ของใช ้และของตกแต่ง) 
วสัดุและอุปกรณ์ (การเลือกใชว้สัดุในการท างานประดิษฐ์) ประเภทของวสัดุ (วสัดุธรรมชาติ: จากพืช และจากสัตว,์ วสัดุสังเคราะห์: โลหะ   
ผา้ เป็นตน้) การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการท างานประดิษฐใ์หเ้หมาะสมกบัวสัดุท่ีใชท้  างานประดิษฐ ์

Computer - Computer work and Block Programming : How does a computer work Input > Process > Output, Computer Devices, Block 
Programming, How to use Component, Code.org (การใชส่้วนประกอบของ Code.org), Command Block Command Repeat. 

ภาษาองักฤษ - Daily Routine : Tell daily routine with Time (American English), Present Simple Tense (Affirmative Sentence), Sequencing. 
- Food and Drinks : Asking and Giving Information about Food and Drinks (What is your favourite food/drink?/What do you like to 
eat/drink? / Do you like_______?), Capitalisation, Punctuation (full stop/comma). 

ภาษาจีน - 颜色 สี ค าศพัท ์บทสนทนา ล  าดบัขีด ช่ือเส้นล าดบัขีด พินอิน ค าทกัทาย การเรียงประโยค ประโยคยนิดีท่ีไดรู้้จกั และเทศกาล 
Math IE - Division : Division & Multiplication are related, Division the number with and without remainder, Word problems in division. 

- Money : Conversion Bath to Satang and Satang to Baht, Change money to get the same value, Addition and Subtraction money,      
Word problem about money. 
- Time : Read and write the time using a.m. and p.m. 

Science IE - Habitats : What habitat is, Land habitats, Water habitats and Mangrove habitat . 
- Magnets : Pole of a magnet, Direction property of a magnet and Attraction and repulsion . 

Social IE - Wants and Needs : Four basic need, Needs and Wants. 
- Family and Individual Income : Different kinds of Job, Individual Income. 

 

 
  



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3/2560 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - คิดไป รู้ไป ค าท่ีมีเคร่ืองหมายทณัฑฆาต ค านาม (ค านามทัว่ไป ค านามเฉพาะเจาะจง) การเขียนบรรยาย 
- ส่งข่าว เล่าเร่ือง ค าสรรพนาม การเขียนจดหมาย (ลากิจ ลาป่วย) 
- ประชาธิปไตยใบเลก็ ค  ากริยา ค าท่ีใช ้ำ า และ ำัม ค าท่ีใช ้ใ- ไ- ไ-ย และ ำัย 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกา หรือชัว่โมงและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด การอ่านและการบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยเวลา โจทยปั์ญหาการบวก การลบเก่ียวกบัเวลา 
- การช่ัง ตวง การชัง่และการอ่านน ้ าหนักจากเคร่ืองชัง่เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การเลือกเคร่ืองชัง่ให้เหมาะสม ความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยการชั่ง การเปรียบเทียบน ้ าหนัก การคาดคะเนน ้ าหนัก โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการชั่ง การตวงโดยการบอกปริมาตรเป็นลิตร                
และมิลลิลิตร การเลือกเคร่ืองตวง  การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของ และหาความจุของภาชนะ การคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของ       
และความจุของภาชนะ โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรของส่ิงของและความจุของภาชนะ 
- เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ชนิดและลกัษณะของเงิน การบอกจ านวนเงิน การอ่านและการเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ด  
โจทยปั์ญหาการบวก การลบเก่ียวกบัจ านวนเงิน การอ่านและการเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 

วทิยาศาสตร์ - ไฟฟ้าในบ้าน การเกิดพลงังานไฟฟ้า แหล่งพลงังานจ ากดั แหล่งพลงังานหมุนเวยีน แหล่งพลงังานท่ีใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้า การเปล่ียน 
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานในรูปพลงังานอ่ืน วธีิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั การค านวณหาค่าไฟฟ้า 
- ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว ขนาดและหน่วยวดัการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว ผลกระทบจากการเกิด
แผน่ดินไหว ขอ้ควรปฎิบติัก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิดแผน่ดินไหว 

สังคมฯ - แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากศาสนนิกชนตัวอย่าง  พุทธศาสนสุภาษิต สามเณรสังกิจจะ อตัถะ 3 ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ  
มหาวาณิชชาดก อารามทูสกชาดก สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต พฺรหฺมร สี) สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช ฆราวาสธรรม 4 
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัจจยั 4 สินคา้จ าเป็นและไม่จ าเป็น รายรับ-รายจ่าย เศรษฐกิจพอเพียง สินคา้และบริการ ผูผ้ลิตและการบริโภค 
บทบาทของประชาชนในการเสียภาษี สินคา้และบริการท่ีรัฐจดัหา ความส าคญัและผลกระทบของการแข่งขนัทางการคา้ 

ประวติัศาสตร์ - บุคคลส าคัญของชาติไทย ผูส้ถาปนาอาณาจกัรไทย [พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) สมเด็จพระเจา้ตาก-
สินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช] พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยใ์นรัชกาล
ปัจจุบนั [สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (รัชกาลท่ี 10)] 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต อุบติัเหตุ (ภายในบา้น และภายในโรงเรียน) การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล 
พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้า 3 การจบัขอบสระด าน ้าหมุนแขนฟรีสไตล ์การจบัทา้ยโฟมหมุนแขนฟรีสไตลท์างขวางสระเลก็ 
ทศันศิลป์ - พื้นฐานงานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพภ์าพ และใช้ในงานป้ัน วิธีการสร้างสรรค์ผลงานการพิมพภ์าพ การป้ันนูนต ่า นูนสูง      

และการป้ันลอยตวั 
ดนตรีสากล - ฟังเพือ่รู้ บทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิ (เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติ เพลงประจ าโรงเรียน) การน าดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

หรือโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นาฏศิลป์ - สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว  การแสดงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน การเคล่ือนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง”              

การเคล่ือนไหวในสถานการณ์ส้ันๆ และสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
การงานฯ - กนิดอียู่ด ีการเก็บอาหารแหง้ อาหารสด และการถนอมอาหาร (การตากแหง้ การดอง การกวน การเช่ือม) 
Computer - Scratch Beginner : Meaning of Scratch program, How to use website scratch program and components like sprite, stage and script. 
ภาษาองักฤษ - My Community : Daily Routines, Telling the time (British), Word Collocations (make/take), Simple Present Tense (he, she, it,            

1 person), Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessive adjectives. 
- My Environment : Places in my community, Giving directions (Reading map), Prepositions of place (things in the room/places in the 
map). 

ภาษาจีน - เวลา ค  าศพัทจี์นบทท่ี 5 และบทท่ี 6 ล  าดบัขีด ประโยคบทสนทนา แต่งประโยคใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ การอ่านพินอิน 
Math IE - Money : Writing money using decimal notation, Conversion of Baht and Satang, Adding and subtracting involving money, Solving 

word problem involving money. 
- Time : Reading and Telling Time, Conversion unit of Time, Addition and Subtraction of Time, Solving word problem involving Time. 
- Mass : Conversion Unit of Mass, Addition and Subtraction of Mass, Solving Word Problem involving of Mass. 

Science IE - Life cycle of plants and animals : Different organisms have different life cycles, Compare the life cycles of a butterfly, cockroach and 
chicken. Offspring take the characteristics of their parents, adult living things closely resemble their parents.  
- The human body : Describe briefly about the organs in the human digestive system and relate them to their functions. Recognize the 
interaction between the human skeletal and muscular systems in enable movement. 

Social IE - Necessary Goods, Goods and Services : Necessary Goods for living, Needs and Wants. 
- Benefits and Values of Goods and Services : Goods and Services, Principles of Buying. 

 
 
 
 

 
 

 



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3/2560 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - สนุกสนานกบัการเล่น ค  าศพัท ์ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง สนุกสนานกบัการเล่น ประโยค (ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน) การเขียน
จดหมาย ส่วนประกอบของจดหมายตามรูปแบบ (จดหมายกิจธุระ จดหมายส่วนตวั) 
- ภูมิใจมรดกโลก ค  าศพัท ์ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง ภูมิใจมรดกโลก ดรุณศึกษาเร่ือง เจา้จ้ิงจอกหลอกอีกา (บทท่ี 42) การบนัทึกความรู้    
จากการอ่าน การฟัง และการพดู การเขียนยอ่ความ ของก๋ินล าบา้นเฮา 
- น ้าผึง้หยดเดยีว ค  าศพัท ์ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง น ้าผึ้งหยดเดียว ดรุณศึกษาเร่ือง นิยาย ยายกบัตา (บทท่ี 25) การโฆษณา ค าขวญั ค าแนะน า 
อกัษรยอ่ เน้ือหานอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - พืน้ที่ วเิคราะห์ แสดงวธีิท า หาค าตอบพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และผลลพัธ์ของการแกปั้ญหา 
- เงิน วเิคราะห์ แสดงวธีิท า หาค าตอบโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน และเขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
- เวลา บอก เขียน อ่าน วเิคราะห์ แสดงวธีิท า และหาค าตอบโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

วทิยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์และอวกาศ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวตก อุกกาบาต และวตัถุขนาดเลก็อื่นๆ 
สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๓ หนา้ท่ีชาวพุทธ (ความส าคญัของศาสนาสถาน วธีิการปฏิบติัตนในศาสนสถาน การบ ารุงรักษาศาสนสถาน)           

ชาวพุทธตวัอยา่ง (พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี) มรรยาทชาวพุทธ (การปฏิบติัตนต่อพระสงฆ)์ 
- เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเศรษฐกิจ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การน าเศรษฐกิจพอเพียง          
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ หนา้ท่ีเบ้ืองตน้ของเงิน 

ประวติัศาสตร์ - อาณาจักรสุโขทัย พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั (ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม) บุคคลส าคญั     
ของอาณาจกัรสุโขทยั ภูมิปัญญาในสมยัสุโขทยั 

สุขศึกษา - ชีวิตปลอดภัย ยา (ความหมายและประเภทของยา ความส าคญัของการใชย้า การใชย้าอย่างถูกวิธี) การปฐมพยาบาล (กรณีกินยาผิดหรือ 
กินยาพิษ กรณีไดรั้บสารเคมี กรณีถูกแมลงสัตวก์ดัต่อย กรณีบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา พืชสมุนไพรรักษาแมลงสัตวก์ดัต่อย) บุหร่ีและสุรา 
(ผลเสียของการสูบบุหร่ีและด่ืมสุราท่ีมีต่อสุขภาพ แนวทางในการป้องกนับุหร่ีและสุรา) 

พลศึกษา - กรีฑา กฏ กติกา การแข่งขนัวิง่ผลดั และการแข่งขนักรีฑาประเภทลาน 
ทศันศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ ในการพิมพภ์าพ วธีิการพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ ในการวาดภาพระบายสี วธีิการวาดภาพระบายสี     

การจดัระยะ ความลึก น ้าหนกัและแสงเงา 
ดนตรีสากล - ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล การใชแ้ละการเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั การอ่าน เขียน

โนต้ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่างๆ โครงสร้างโน้ตเพลง โครงสร้างบทเพลง รูปแบบท านองจงัหวะ-    

เพลงไทย ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติกบัผลงานดนตรี การอนุรักษว์ฒันธรรมทางดนตรี 
การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเลือกซ้ืออาหาร กรรมวิธีการท าให้อาหารสุก อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบอาหาร การท าน ้ าสมุนไพร มารยาทในการ

รับประทานอาหาร 
Computer - Multimedia Design : Identify, select, use components of multimedia (text, picture, sound, video, animation), how to use the tools in 

multimedia program. 
ภาษาองักฤษ - Feelings and Emotion : feelings and emotion, food, drinks, symptoms, health problems and giving advises, Word stress, Halloween. 

- Environment : weather and seasons, weather forecast, clothes, comparative and superlative adjectives, syllables, Loy Krathong, 
Christmas 

ภาษาจีน - ความสามารถ ค  าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา การตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง การเขียนล าดบัขีดอกัษรจีน 
Math IE - Perimeter & Area : Find the dimension of a rectangle given the other dimension and its area or perimeter. Find the length of one side 

of a square given its perimeter and area. Find the perimeter and area of a composite figure made up of rectangles and squares.          
Solve word problems involving perimeter and area of rectangles and squares. 
- Rectangles & Squares : Name/state and use the properties of a rectangle and a square. Find the missing angle involving a rectangle 
and a square. 
- Solid Figures : Identify cubes and cuboids from the models. State the number of unit cubes that made up a solid. Determine the new 
solid formed when unit cubes are added or removed from a given solid. 

Science IE - Energy : Force and energy, Forms of energy, Sources of energy, How do living things obtain energy, Potential and Kinetic energy. 
Social IE - Goods and Services in the Community : What a community is?, How people in communities fulfill their needs and wants, Examples 

of community services, Examples of goods made in a community, The difference between public and private services . 
- Customer Satisfaction : What customer satisfaction is?, The factors that determine customer satisfaction, The customer’s rights,      
The three rules for choosing items. 

 

  



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3/2560 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ดัง่หยาดทิพย์ชโลมใจ ค าราชาศพัท ์ค าสุภาพ ค าท่ีใชก้บัพระสงฆ ์และตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- ตนเป็นที่พึง่แห่งตน วรรณคดีล าน าเร่ืองตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง ค าขวญั และตอบค าถาม
จากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- คบพาล พาลพาไปหาผิด วรรณคดีล าน า เร่ือง คบพาล พาลพาไปหาผิด ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย พจนานุกรมและตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง
นอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - ทศนิยม ความหมาย การอ่าน การเขียน ค่าประจ าหลกัของทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดบั ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
- การบวก ลบ และการคูณทศนิยม การบวกลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกบัจ านวนนับ การคูณทศนิยม 
หน่ึงต าแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง การบวกลบ คูณ ระคนของทศนิยม โจทยปั์ญหาการบวกลบ คูณ ทศนิยม 
- รูปส่ีเหลีย่ม ลกัษณะและชนิดของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ ความยาวรอบรูปและการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก โจทยปั์ญหาความยาวรอบ
รูปและการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- รูปสามเหลีย่ม ลกัษณะและชนิดของรูปสามเหล่ียมชนิดต่างๆ ส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียม มุมภายใน ความยาวรอบรูปและการหาพ้ืนท่ี
ของรูปสามเหล่ียม โจทยปั์ญหาความยาวรอบรูปและการหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม 

วทิยาศาสตร์ - พลงังาน การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง การเกิดเสียงสูง เสียงต ่า เสียงดงั เสียงค่อย และอนัตรายท่ีเกิดข้ึนเม่ือฟังเสียงดงั 
สังคมฯ - พุทธศาสนา 3 (หน้าท่ีชาวพุทธ) การจดัพิธีกรรม ชาวพุทธตวัอยา่ง การกราบพระรัตนตรัย การไหวบิ้ดามารดา การกราบศพพระ/บุคคล 

- เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ความหมายและประเภทของปัจจยัการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต 
สินคา้และบริการ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
ต่างๆ หลกัการและประโยชน์ของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ การประยกุตห์ลกัการของสหกรณ์มาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
- สถาบันการเงินและธนาคาร บทบาทหนา้ท่ีเบ้ืองตน้ของธนาคาร สถาบนัการเงิน ผลดีและผลเสียของการกูย้มืเงิน ทั้งนอกระบบและในระบบ 

ประวติัศาสตร์ - พฒันาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา 
ทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นการเมือง ทางดา้นการปกครอง 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ยาน่ารู้ (อนัตรายจากการใชย้า ผลกระทบของการใชย้า ขอ้ควรระวงัในการใชย้า) สารเสพติด (ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใชส้ารเสพติด การหลีกเล่ียงสารเสพติด) ส่ือกับสุขภาพ (อินเทอร์เน็ต เกม ส่ือโฆษณา รายการโทรทศัน์)     
การป้องกนัอนัตรายจากการเล่นกีฬา 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน 10 การพุ่งตวัลงน ้า การวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล ์การช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นขณะประสบอุบติัเหตุทางน ้า 
ทศันศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ของการพิมพภ์าพ วธีิการสร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรคง์านประติมากรรม     

(การป้ัน) ลกัษณะของงานประติมากรรม 
ดนตรีสากล - ประเภทของวงดนตรีสากล ลกัษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ (วงเชมเบอร์มิวสิก วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงป๊อปปูลามิวสิค วงคอมโบ

วงโยธวาทิต แตรวง วงแจ๊ส) เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ เสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ การส่ืออารมณ์ของบทเพลง            

ดว้ยองค์ประกอบดนตรี เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของดนตรีไทย การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเร่ือง การสร้างสรรคป์ระโยคเพลง     
ถามตอบ ดนตรีกบังานประเพณีและคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรม 

การงานฯ - อาหารและโภชนาการ อาหารและสารอาหาร การประกอบอาหารคาว การเลือกซ้ืออาหารสด การถนอมอาหาร 
Computer - Storytelling with a blog : Internet Safety Rules (5 SMART Rules), Introduction about internet and browsers, Introduction about blog 

(Program and Components). 
ภาษาองักฤษ - Stories for mine and yours : Various Stories, My favorite things, Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple 

Tense). 
- Can you explain things for me? : Story time, Describing the pictures, Tenses (Future Simple Tense, Passive Simple Present Tense). 

ภาษาจีน - 日常生活 กจิวัตรประจ าวัน ค  าส่ังในห้องเรียน ล าดบัขีด พินอิน ความหมายจากรูปภาพ ประโยคพินอิน ค าศพัท ์บทสนทนา ตอบค าถาม
จากบทสนทนา เน้ือเร่ือง และแต่งประโยค 

Math IE - Decimals : Convert fractions to decimals, Convert decimals to fractions, Find the product of decimals, Find the quotient of decimals,  
Solve word problems on decimals. 
- Triangles : Classify the different kinds of triangles, Identify the exterior angle of a triangle, Find the unknown marked angle in a triangle, 
Calculate the area of a triangle. 

Science IE - Electricity : Where does electricity come from?, Electric Circuit, Circuit diagram, Factors affecting the amount of current flowing in a 
circuit, Electrical conductors and insulators, Proper use of electricity, Conserving electricity. 
- Force and Simple machines : What is a force?, Simple machines, Levers, Pulleys, Inclined planes, Screw, Wheel and Axle, Gears. 

Social IE - Factors of Production : Economics and related terms, Factors of production, The reasoning behind each factor of production, The difference 
between goods and services. 
- Technology and Other Factors in Production : Other factors in production, How the other factors affect production and prices, Managing 
resources, How using technology can benefit and hurt people. 
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ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - คร้ืนเครงเพลงพืน้บ้าน โวหาร การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย การอ่านค าสั่ง การดูส่ือต่างๆ การเขียนประกาศ ภาษาถ่ิน ภาษาลา้นนา และตอบค าถามจาก
เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ เคร่ืองหมายวรรคตอน ย่อความ อกัษรย่อ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การพูดปฏิเสธ/พูดโตแ้ยง้ การคดัลายมือ 
แผนภาพโครงเร่ือง/แผนภาพความคิด และตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- สวยร้ายสายลับ การอ่านแผนผงั/แผนท่ี การดูส่ือ/การเขียนโฆษณา การพูดรายงาน พดูโตว้าที การเขียนสร้างสรรค์ แยกแยะขอ้เท็จจริง/ขอ้คิดเห็น 
อธิบาย/วเิคราะห์วรรณกรรม พดูโนม้นา้ว และตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - รูปส่ีเหลีย่ม ลกัษณะและชนิดของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ เส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือก าหนดความยาวของดา้น ขนาดของมุม 
และความยาวของเส้นทแยงมุม การหาพื้นท่ีและความยาวรอบรูปของงรูปส่ีเหลี่ยม โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีและความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม 
- รูปวงกลม ส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม การหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม โจทยปั์ญหาการหาความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูปวงกลม 
- รูปเรขาคณติสามมิต ิและปริมาตรทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก ลกัษณะและชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริมาตรและความจุ-
ของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก โจทยปั์ญหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหลี่ยมุมฉาก 

วทิยาศาสตร์ - พลงังานไฟฟ้า ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย การวาดภาพวงจรโดยใชส้ัญลกัษณ์แทน ตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม
และการน าไปใชป้ระโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานตลอดจนน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ แม่เหลก็ไฟฟ้า (หลกัการแม่เหลก็ไฟฟ้า 
ประโยชน์จากแม่เหลก็ไฟฟ้า) 

สังคมฯ - การปฏิบัตตินเป็นชาวพุทธทีด่ี (พุทธศาสนา 3) การปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธท่ีดี ความรู้เบ้ืองตน้และการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั    
พิธีทอดผา้ป่า พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีการในการท าบุญงานอวมงคล การปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งในศาสนพิธีและวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา     
วนัวสิาขบูชา เป็นตน้ ประโยชน์ของการเขา้ร่วมศาสนพธีิและวนัส าคญัทางศาสนา การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร การแสดงตน
เป็นพทุธมามกะ ชาวพทุธตวัอยา่ง (พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบติัต่อ
พระสงฆ ์การถวายของแก่พระภิกษุ การปฏิบติัตนในขณะฟังธรรม การปฏิบติัตนตามแนวทางของพทุธศาสนิกชนเพือ่ประโยชน์ต่อศาสนา 
- เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกจิพอเพยีง บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ ทศันคติในการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์-
ของการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ คุณสมบติัและบทบาทของผูบ้ริโภคท่ีดี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีบกพร่อง คุณค่าและประโยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั 
หลกัการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีงและการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนั การวางแผนการใช-้
ทรัพยากร ความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจภายในท้องถ่ิน แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ                   
ภาษี การหารายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน 

ประวติัศาสตร์ - พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การสถาปนากรุงรัตน์โกสินทร์ ปัจจยัท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์    
ยุคตอนต้น ยุคสมัยปฏิรูปประเทศ และยุคประชาธิปไตย ผลงานของบุคคลส าคญั (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท) 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ภยัธรรมชาติ (ลกัษณะของภยัธรรมชาติ ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติ วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภยัจาก           
ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ อุทกภยั ดินถล่ม ฟ้าผ่า ไฟป่า วาตภยั สึนามิ แผ่นดินไหว คล่ืนพายุซัดฝ่ัง) อุบติัเหตุและการป้องกนั สารเสพติด (สาเหตุของการติด
สารเสพติด อนัตรายจากการใชส้ารเสพติด การป้องกนัการติดสารเสพติด) 

พลศึกษา - กฬีาบาสเกตบอล 2 ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการและประโยชน์ของการออกก าลงักาย การเคลื่อนไหวเบ้ืองตน้ส าหรับการยิงประตู ทกัษะการยิง-
ประตูกีฬาบาสเกตบอล (การยนืยงิประตู การกระโดดยงิประตู การวิง่กระโดดยงิประตู) การแข่งขนั กติกากีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

ทศันศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ รูปแบบ ประเภท ลกัษณะของงานประติมากรรม (การป้ัน) วสัดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างสรรคง์านประติมากรรม การสร้างแผนผงั 
และภาพประกอบ 

ดนตรีสากล - เพลงน่าฟัง หลกัการวเิคราะห์บทเพลง เน้ือหา องคป์ระกอบดนตรี และคุณภาพของเสียงในบทเพลง เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง การปฏิบติัและประดิษฐท่์าประกอบเพลงปลุกใจ (เพลงเราสู้) 

การแสดงร าวงมาตรฐาน (เพลงคืนเดือนหงาย) 
การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเตรียมการประกอบอาหาร การจดัอาหารให้เหมาะสมกบัวยั การเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป สารปนเป้ือนในอาหาร วิธีการ

ถนอมอาหารและประโยชน์ของการถนอมอาหาร 
Computer - Getting started with micro controller : Types of Arduino, Parts of Arduino UNO R3 Board, Vocabulary about electronic components. 
ภาษาองักฤษ - Festivals : Understanding Vocabulary From Context (Halloween and Loy Krathong), Expository Writing: Compare and Contrast (Songkran and Holi). 

- Communications : Graphic Stimulus Comprehension, Story Writing (Greeting Culture), Online Searching (Greeting Culture). 
ภาษาจีน - ธรรมชาต ิค  าศพัท ์ล าดบัขีด ถาม/ตอบบทสนทนา 谁要去公园？บทสนทนา 今天天气怎样？ตอบค าถามจากรูปภาพ ตอบค าถามจากการ

อ่านเน้ือเร่ือง 中国和泰国的大自然  แต่งประโยคภาษาจีน การใชค้  าวา่ 或者 และ 还是 
Math IE - Solid Figures and Nets : Identifying 3-dimensional shapes, Identifying faces, edges and vertices of solid figures and matching nets to their respective 

geometric solids. 
- Circle : Finding the circumference of a circle, Finding the area of a circle and finding the perimeter and area of a semicircle, Quadrant and 4-sided figures. 
- Volume : Volume of cubes/cuboids and Volume of liquid in cuboids. 

Science IE - Energy : Sources of Energy, Forms of energy, Conversion of Energy. 
- Forces : The effects of a Force, Different Types of Forces. 

Social IE - Consumers : What the consumer is?, Trademark, Brands, Logo, Roles and Responsibilities of a consumer, Identifying Good and Bad Consumers, 
Advantages of being a wise consumer, The factors of consumer to purchase a product. 
- Economic System and Economic Relationship : Economic units, Types of Economic units, The Economic relationships present in an economic system, 
Tax, Interest. 

 


