
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี  
    ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 

24 / ก.ย. / 2561 
(สอบวัด ป. 2, 4, 6) 

 
25 / ก.ย. / 2561 

(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
    20                        พัก 

10.25 – 10.55 น. 30 ภาษาจีน 

11.00 – 11.30 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ดนตรีไทย 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Social IE  

26 / ก.ย. / 2561 
(สอบวัด ป. 2, 4, 6) 

 
27 / ก.ย. / 2561 

(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 

 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.10 – 14.50 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.00 – 15.40 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1.  งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับ 

     นักเรียนให้ตรงเวลา 

2.  นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น  

     ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3.  งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ใน วันที่ 28 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2561 

4.  ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2561 

5.  ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 16 – 22 ต.ค. 2561 

6.  แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 2/2561 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 2 พ.ย. 2561 

 
              ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 

                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 



 
สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่2/2561 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ เขียน บอกต าแหน่ง และยกตวัอยา่งค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงสั้น -ะ -  ิ  -  ิ -  ิ   เ-ะ  แ-ะ โ-ะ  เ-าะ เ-อะ -ิ า ใ- ไ- เ-า 
ยกตวัอยา่งค าท่ีประสมดว้ยสระลดรูป (โ-ะ)  และสระเปลี่ยนรูป  -ะ  เ-ะ   แ-ะ  จ าแนกรูปและเสียงวรรณย กตต่์างกนั บอกและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณย กต ์
เหมือนกนัและต่างกนั บอกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกระจายค า (ประสมค า) ไม่มีตวัสะกดและไม่ใช่ค าควบกล ้า  อ่านและเขียนค าใหม่จากบทเรียน 
(เฉพาะค าท่ีมีตวัสะกดตรงแม่ และไม่ใช่ค า อะ ก ่งเสียง) ภาษาพาทีบทท่ี 4 ตามหา, บทท่ี 5 ไปโรงเรียน, บทท่ี 6 โรงเรียนลกูชา้ง  ดร ณศ กษาบทท่ี 22  
เจา้เสง่ียม, บทท่ี 24 นายเลื่อม, บทท่ี 29 หนูกลีบ และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การวดัและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนต เมตร เป็นเมตร  การวดัและเปรียบเทียบน ้าหนกัเป็นก โลกรัม เป็นขีด 
ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ หนา้ท่ีของอวยัวะของร่างกาย การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของร่างกาย การป้องกนัอนัตรายของอวยัวะ การดูแลรักษา

อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย โครงสร้างและหนา้ท่ีของสัตว ์ส่วนประกอบและหนา้ท่ีของพชื 
สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม โอวาท ๓ เบญจศีล เบญจธรรม สังคหวตัถ  ๔ มงคล ๓๘ พ ทธศาสนส ภาษ ต (อตฺตา ห  อตฺตโน นาโถ และ 

มาตา ม ตฺต  สเก ฆเร) 
- ประชาคมอาเซียน ก าเน ดอาเซียน (ความเป็นมาและวตัถ ประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน) ธงอาเซียนและความหมาย ประเทศสมาช กอาเซียน ธงชาต  
เมืองหลวง 
- เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น ส นคา้และบร การท่ีใชป้ระโยชน์ในชีว ตประจ าวนั การใชจ่้ายเง นในชีว ตประจ าวนัเพือ่ซ้ือส นคา้และบร การ ประโยชน ์
ของการออม ว ธีการใชท้รัพยากรทั้งของส่วนตวัและส่วนรวมอยา่งถกูตอ้งประหยดัและค ม้ค่า เหต ผลและความจ าเป็นท่ีคนตอ้งท างานอยา่งส จร ต 

ประวตั ศาสตร์ - เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลง การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ส ่งของ เคร่ืองใช ้การด าเน นชีว ตของคนในปัจจ บนักบัอดีต สาเหต และผล 
ของการเปลี่ยนแปลงของส ่งต่างๆ ตามกาลเวลา เหต การณ์ท่ีเก ดข ้นในอดีตท่ีมีผลกระทบต่อคนในปัจจ บนั 

ส ขศ กษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ อาการเจบ็ป่วยท่ีควรรู้จกั สุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ 

พลศ กษา - ทกัษะการเคลือ่นไหวร่างกาย 1 ว ธีการควบค มร่างกายและความสัมพนัธ์ของร่างกายท่ีใชใ้นการเคลื่อนไหว ความหมาย และว ธีท่ีถกูตอ้งในการปฏ บตั 
ทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี เคล่ือนท่ี และใชอ้ ปกรณ์ประกอบ รวมถ งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมก จกรรมทางกายท่ีอาศยั 
การเคล่ือนไหวแบบต่างๆ 

ทศันศ ลป์ - วาดภาพระบายสี รูปร่างลกัษณะและขนาดของส ่งต่างๆในธรรมชาต และส ่งท่ีมน ษยส์ร้างข ้น (ภาพประสบการณ์ ภาพจ นตนาการ) ความรู้ส กต่อ-
ธรรมชาต และส ่งแวดลอ้มรอบตวั(สีกบัความรู้ส กของภาพ) และการใชว้สัด อ ปกรณ์สร้างงานทศันศ ลป์ 

ดนตรีสากล - เพลงพาเพลนิ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี ระดบัเสียงของตวัโนต้ ค่าความยาวเสียงของโนต้ตวักลม ตวัขาว ตวัด า การอ่านบทกลอน 

และการร้องเพลง 

นาฏศ ลป์ - ภาษาท่าพาเพลนิ การใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดู (ท่ารัก ท่าปฏ เสธ ท่าอาย ท่าตวัฉนั ท่าย ม้) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนภาษาท่า 
ทางนาฏศ ลป์ และการประด ษฐท่์าทางประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต  และสัตวต่์างๆ เช่น เพลงมา้, กา, ปลา เป็นตน้ 

การงานฯ - งานบ้าน : เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย : ความหมายและความแตกต่างของการแต่งกาย  การดูแลรักษาเคร่ืองแต่งกายขณะสวมใส่  งานบา้น : การจดั- 
โต๊ะเรียนและการจดัเกบ็ของเล่น การท างานบา้นและการใชอ้ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้น (ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดขนไก่ ไมก้วาดทางมะพร้าว) 
อาหารและโภชนาการ : ประเภทและความหมายของอาหารคาวและอาหารหวาน 

Computer - Basic internet : ว ธีการ Save/Open งาน, การใชง้านอ นเตอร์เน็ต, เวปไซดท่ี์ใชค้น้หาขอ้มูล, การแยกประเภท Machine และ Non-machine,  
การใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรม Paint 

ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าสั่งท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc. (ดูภาพและเลือกค าศพัท)์ ค าศพัท ์
และความหมาย เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และนนัทนาการ ประโยคค าถามและค าตอบ 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. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบค ณ ขอโทษ  
และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am 
sorry. etc. ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น I want…/Please,… etc. ค าศพัท ์ และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เช่น 
What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine. etc. ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักล ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใชภ้าษาต่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ 

ภาษาจีน - 生词 shengci ค าศัพท์ใหม่ เน้ือหาบทท่ี 3, 4 เร่ืองคนในครอบครัว (ค ณพอ่ ค ณแม่ พีส่าว นอ้งสาว เป็นตน้) ค าศพัท ์(ประเทศไทย ประเทศจีน ปักก ่ง 
เป็นตน้) ประโยคถามตอบช่ือ แนะน าช่ือตวัเอง (เธอช่ืออะไร ฉนัช่ือ...... เธอคือใคร ฉนัคือนกัเรียน ฉนัคือค ณครู) ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน (ยนืข ้น  
เช ญนัง่ สวสัดี สวสัดีค ณครู เงียบ นัง่สมาธ  เป็นตน้) 

Math IE - length : Identify of length an object, Comparing the length of 2 or more objects, Tell the length by using nonstandard unit of measure. 
- mass : Identify the mass of an object, Compare the mass of 2 or more objects, Tell the mass by using nonstandard unit of measure. 
- capacity : Identify of capacity an object, Compare the capacity of 2 or more objects, Tell the length by using nonstandard unit of measure. 

Science IE - How to keep our body clean and healthy : Identifying fruit and vegetables, How to stay clean and healthy. 
- Soil : Classifying different types of soil, The process of soil formation. 

Social IE - Goods and Services : Necessary Goods in Daily life, Goods and services that we get without using money/ Goods and services that cost 
money. 
- ASEAN : Capital and ASEAN Emblem, ASEAN Flags. 

 
 
 



 
สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่2/2561 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อกัษร 3 หมู่ ผนัอกัษร สูง กลาง ต ่า (ค  าเป็น) อกัษรน า ค าท่ีใชส้ระ ใ-  ไ- มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา  
(กก กด กบ กน) ค าคลอ้งจอง 1-2 พยางค ์ภาษาพาที บทท่ี 4 กลวัท าไม, บทท่ี 5 ชีว ตใหม่, บทท่ี 6 มีน ้ าใจ ดร ณศ กษาบทท่ี 25  
นกับ ญมาร์ตีร์ 40 องค,์ บทท่ี 33 มะสะล ม และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก  การลบ ความหมายของการคูณ  และการใชเ้คร่ืองหมาย  การคณูจ านวนหน ่ งหลกักบัจ านวน- 
ไม่เก นสองหลกั โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การชัง่น ้ าหนกั (ก โลกรัม ขีด) การเปรียบเทียบน ้าหนกั   
(หน่วยเดียวกนั) โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่ (บวก  ลบ) การบวก ลบ คูณระคน การวดัความยาว (เมตร เซนต เมตร) การเปรียบเทียบความยาว 
(หน่วยเดียวกนั) 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การตอบสนองของร่างกายมน ษยท่ี์มีต่อแสง อ ณหภูม  และการสัมผสั ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีว ต และ 
การเจร ญเต บโตของมน ษย ์การจ าแนกวสัด  ชน ดและการเปรียบเทียบสมบตั ของวสัด ท่ีน ามาท าของเล่น ของใชใ้นชีว ตประจ าวนั  
การเลือกใชว้สัด และส ่งของต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม (พระพุทธศาสนา 2) พระรัตนตรัย หลกัธรรม โอวาท ๓ หลกัเบญจศีล-เบญจธรรม ห ร -โอตปัปะ สังคหวตัถ  ๔
ฆราวาสธรรม ๔ มงคล ๓๘ (กตญัํู และการสงเคราะห์ญาต ) ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง สมาธ และประโยชน์ของการฝ กสมาธ  
- สิทธิ เสรีภาพ ความหมาย ความส าคญัของส ทธ  และเสรีภาพ การเคารพส ทธ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้น การมีส ทธ แสดงความค ดเห็น  
การมีส ทธ เสรีภาพในชีว ตและร่างกาย การมีส ทธ ในทรัพยส์ น การยอมรับความสามารถของบ คคลท่ีแตกต่างกนั การไม่พดูหรือดูถูกรังเกียจผูอ่ื้น 
- อาเซียนศึกษา ประวตั ความเป็นมา และ วตัถ ประสงคก์ารก่อตั้งอาเซียน ประเทศสมาช ก และสัตวป์ระจ าชาต  

ประวตั ศาสตร์ - วิถีชีวิตของคนในชุมชน ว ถีชีว ตของคนในช มชนจากอดีตถ งปัจจ บนั (ดา้นการประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร ดา้นวฒันธรรมประเพณี 
ดา้นการคมนาคม ดา้นภูม ศาสตร์ ดา้นอาชีพ) การเปล่ียนแปลงว ถีชีว ตของคนในช มชน (ดา้นอาชีพ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นการด ารงชีว ต) 

ส ขศ กษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ การมีส ขภาพท่ีดี ก นดีมีประโยชน์ โรคภยัไขเ้จบ็ การปฏ บตั ตนเม่ือเจบ็ป่วย 
พลศ กษา - ทักษะการเรียนว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ทกัษะการจบัหวัโฟมเตะขา ทกัษะการจบัทา้ยโฟมเตะขาด าน ้า 
ทศันศ ลป์ - วาดภาพระบายสี สร้างงานทศันศ ลป์ต่างๆโดยใชท้ศันธาต  (จ ดเด่น-ความสมด ล-รูปทรง) ความรู้ส กต่อธรรมชาต และส ่งแวดลอ้มรอบตวั 

(สีกบัความรู้ส กของภาพ) ภาพถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัว เพื่อนบา้นและภาพจ นตนาการตามความรู้ส กของตนเอง 
(ภาพประสบการณ์และภาพจ นตนาการ) 

ดนตรีสากล - ทักษะดนตรี สัญลกัษณ์ทางดนตรี (บรรทดั 5 เส้น ค่าโนต้ ก ญแจซอล ก ญแจฟา) เคล่ือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง 
นาฏศ ลป์ - ภาษาท่า นาฏยศัพท์ท่ีควรรู้ ความหมายของภาษาท่าทางนาฏศ ลป์ และการใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดูหรืออากปัก ร ยาในท่าต่างๆ  

เช่น ท่าโกรธ ท่ามอง ท่าดม ท่ารัก เป็นตน้ ท่านาฏยศพัทใ์นส่วนของล าตวั เช่น ท่าตีไหล่ กล่อมไหล่ ท่าโยต้วั เป็นตน้ การใชภ้าษาท่าและ 
ท่านาฏศพัทป์ระกอบจงัหวะเพลงในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว  

การงานฯ - งานบ้าน บทบาทหนา้ท่ีของสมาช กในบา้น งานบา้น : การจดัเก็บเส้ือผา้แต่ละชน ด (เส้ือเช ้ต เส้ือยดื ถ งเทา้ รองเทา้ ช ดชั้นใน)  
การท าความสะอาดบา้น ลกัษณะการใชง้านของอ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้นแต่ละประเภท (ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดขนไก่ ไมก้วาด
ทางมะพร้าวดา้มส้ัน และไมก้วาดทางมะพร้าวดา้มยาว) การจดัเก็บอ ปกรณ์และการดูแลรักษาอ ปกรณ์ในการท าความสะอาดบา้น  
อาหารและโภชนาการ : การเตรียมวสัด และอ ปกรณ์ในการประกอบอาหาร ประเภทของการประกอบอาหาร (ตม้ ผดั ทอด น ่ ง) 

Computer - Operating System and Presentation Software : Microsoft Windows: Desktop, Icons, Task bar. Windows Explorer Types of Icons: File, 
Folder, Shortcut, Program. Shortcut keys: copy, cut, paste, delete, rename . Microsoft PowerPoint : Insert Menu >> Shapes , Picture. 

ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าส่ังและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ค าส่ัง เช่น Show me a/an.../ Open your book. Don’t talk in class. etc.  
ค าขอร้อง เช่น Please come here./ Come here, please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise. etc.  หลกัการอ่าน- 
ออกเสียง ค า กล ่มค า ประโยคเด่ียว (simple sentence) และความหมาย  เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ประโยคค าถามและค าตอบ 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. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบค ณ 
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง 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  าศพัท ์และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น I want…/ Please,… etc. ค  าศพัท ์และ-
ประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/I am…/ How are you?/ I am fine. etc. ตวัอกัษรและ- 
เสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักล ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ภาษาจีน - ร่างกาย หน่วยท่ี 2 身体 ค าศพัทช่ื์อของสัตวแ์ละร่างกาย การตอบบทสนทนา ช่ือเส้นและจ านวนของล าดบัขีด การเรียงประโยค เทศกาล 
การขออน ญาต การขอโทษ 

Math IE - Multiplication : Relating addition with multiplication, Find the product, Solving word problems, Relate skip counting. 
- Measurement of length, mass and volume : Telling weight in kilograms and grams , Telling volume and capacity in litres telling length 
in metres and centimeters, Comparing length,mass volume and capacity, Adding and subtracting length,mass volume and capacity,  
Solving word problem involving length,mass volume and capacity. 
- Fraction : Reading and writing Fraction, Comparing Fraction, Solving word Problem involving Fraction. 

Science IE - Materials : List the various types of materials and establish the relationships between the properties of things and their uses ,  
Explain how to choose suitable materials to make things. 

Social IE - Family and Individual Income : Different kinds of Jobs, Income. 
- ASEAN : ASEAN Greetings, National Language. 

 



 
สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่2/2561 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  า บนั บรร ค า รร (มีตวัสะกด /ไม่มีตวัสะกด ) ค าอกัษรน า (ห น า, อ น า, น าดว้ยอกัษรกลางและอกัษรสูง)  
ค า ฤ ฤๅ ค าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง วรรณคดีล าน าบทท่ี 4 เดก็เอ๋ยเดก็นอ้ย หนงัสือภาษาพาทีบทท่ี 7 ความฝันเป็นจร งได,้ บทท่ี 8 ภูม ใจภาษาไทย 
ของเรา ดร ณศ กษาบทท่ี 19 สร้างโบสถ,์ บทท่ี 26 อยา่หม ่นคนเพียร และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การคูณจ านวนหน ่ งหลกักบัจ านวนไม่เก นส่ีหลกั การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกั การหารท่ีตวัตั้ง- 
ไม่เก นส่ีหลกัและตวัหารมีหน ่ งหลกั โจทยปั์ญหาการคูณ การหาร การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร การวดัความยาว (เมตร
เซนต เมตร ม ลล เมตร) การเลือกเคร่ืองมือวดัความยาวท่ีเหมาะสม การเปรียบเทียบความยาว ความสัมพนัธ์ของหน่วยความยาว (ม ลล เมตรกบั
เซนต เมตร เซนต เมตรกบัเมตร) โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว (บวก ลบ) 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ชน ดและสมบตั ของวสัด ท่ีเป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช ้การใชป้ระโยชน์ของวสัด  ผลของการเปล่ียน-
แปลงท่ีเก ดข ้นกบัวสัด  เม่ือถูกแรงกระท า หรือท าใหร้้อนข ้นหรือท าใหเ้ยน็ลง ประโยชน์และอนัตรายท่ีอาจเก ดข ้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ- 
วสัด  ผลของการออกแรงท่ีกระท าต่อวตัถ  การทดลองเพื่อหาตวัแปรหรือการก าหนดวตัถ ประสงค ์การเลือกใชว้สัด ตามค ณสมบตั  

สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม พระไตรป ฎก พระรัตนตรัย ศรัทธา พ ทธค ณ ๓ ไตรส กขา (ศีล, สมาธ , ปัญญา) หลกัธรรมตามโอวาท ๓  
สังคหวตัถ  ๔ ฆราวาสธรรม ๔ อตัถะ ๓ (อตัตตัถะ, ปรัตถะ, อ ภยตัถะ) กตญัํูกตเวทีต่อช มชน ส ่งแวดลอ้ม มงคล ๓๘ พ ทธศาสนส ภาษ ต  
(ททมาโน ป โย โหต  และโมกฺโข กลฺยาณ ยา สาธ ) 
- ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาช ก ธงชาต และธงอาเซียน (ความหมายของสัญลกัษณ์และสี) อาหารและช ดแต่งกายประจ าชาต  สถานท่ีและ 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

ประวตั ศาสตร์ - การต้ังถิ่นฐานของชุมชนและการด าเนินชีวิต ปัจจยัการตั้งถ ่นฐานของช มชนสังคม (ภูม ศาสตร์และสังคม) ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ-
วฒันธรรมของช มชน 

ส ขศ กษา - การดูแลแและรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรค อาหารดีมีประโยชน์ การรักษาส ขภาพในช่องปาก สมรรถภาพ 
พลศ กษา - แชร์บอล ประวตั กีฬาแชร์บอล การเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นแชร์บอล ทกัษะการรับส่งลกูแชร์บอล การย งลูกท าคะแนน การทดสอบ-

สมรรถภาพทางกาย 
ทศันศ ลป์ - การวาดภาพระบายสี วสัด อ ปกรณ์ท่ีใชใ้นการวาดภาพระบายสี ค ณสมบตั ของสีชน ดต่างๆ การวาดภาพเหต การณ์ท่ีเก ดข ้นจร ง การวาดภาพ

ส ่งของรอบตวั การว จารณ์ ปรับปร ง ช่ืนชมผลงานศ ลปะ 
ดนตรีสากล - คร้ืนเครงปฏิบัติ ทฤษฎีดนตรีสากล (ค่าโนต้สากล ตวักลม ตวัขาว ตวัด า ก ญแจซอล ก ญแจฟา) หลกัขบัร้องสากลและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ  

การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลง ความค ดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น 
นาฏศ ลป์ - นาฏศิลป์ท้องถิ่น ท่ีมาของนาฏศ ลป์ การแสดงนาฏศ ลป์พ้ืนบา้น นาฏศ ลป์ไทย 
การงานฯ - ครอบครัวของฉัน การท าความสะอาดบา้น การใชแ้ละการดูแลรักษาอ ปกรณ์ในการท าความสะอาดบา้น การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั เช่น 

กระเป๋าเรียน รองเทา้ เส้ือผา้ 
Computer - Computer Devices and Infographics : Computer Devices (Input Devices, Process Device, Output Devices, Storage Devices). Infographics 

(Types of Infographics : Graph, Picture, Narrative, Diagram) 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าส่ังท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 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  าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 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 าศพัทเ์ก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม 
และนนัทนาการ ประโยคค าถามและค าตอบ 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. บทสนทนา 
ท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบค ณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง 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 าศพัท ์และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น Please,…/  
May I go out?/ May I come in? etc. ค  าศพัท ์และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเอง และเพ่ือน 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  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./  
I like cats./ I don’t like snakes.  etc. ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีว ตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนัคร สตม์าส   
วนัข ้นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่งกาย  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักล ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ภาษาจีน - ชมเชย ค  าศพัทบ์ทท่ี 3, 4 แต่งประโยคจากค าศพัท ์แปลจีนเป็นภาษาไทย ล าดบัขีด การผนัวรรณย กต ์
Math IE - Volume and capacity : Conversion of units of volume and capacity, Addition and subtraction of volume and capacity, Solving word problem 

involving volume and capacity. 
- Multiplication and Division : Finding product and quotients, Solving word problem involving multiplication and division. 
- Length : Identify standard unit of length, Conversion unit of length, Addition and subtraction of length, Solving word problem involving 
length. 

Science IE - Materials : List the various types of materials, Compare materials on the basic of physical properties, 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 community, ASEAN currency, Religion. 

 
 



 

สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่2/2561 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อกัษรน า ค าควบกล ้า เคร่ืองหมายวรรคตอน (14 เคร่ืองหมาย) ค  าพอ้งรูปพอ้งเสียง ภาษาพาทีบทท่ี 4 โอมพ น จมหาพ จารณา,  
บทท่ี 5 แรงพ โรธจากฟ้าด น  ดร ณศ กษาบทท่ี 32 นายขนมตม้, บทท่ี 34 ฉลองพระบาทเก๊ียะ  หนงัสือวรรณคดีล าน าบทท่ี 4 เร่ืองเล่าจากพทัล ง และเน้ือหา 
นอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การวดัและสร้างม ม รูปเรขาคณ ต ระนาบ จ ด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสญัลกัษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
ม ม ชน ดและสมบตั ของรูปส่ีเหล่ียมม มฉาก การสร้างรูปส่ีเหล่ียมม มฉาก การคูณและการหาร การประมาณผลลพัธ์ การแกโ้จทยปั์ญหา และการสร้างโจทยปั์ญหา
การคูณและการหาร 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การเปรียบเทียบสมบตั ทางกายภาพดา้นความแขง็ สภาพยดืหย น่ การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวสัด  การน าสมบตั  
ทางกายภาพของวสัด ไปใชใ้นชีว ตประจ าวนั  การเปรียบเทียบสมบตั ของสสารทั้ง ๓ สถานะ (มวล การตอ้งการท่ีอยู ่รูปร่างและปร มาตรของสสาร)  
การใชเ้คร่ืองมือเพ่ือวดัมวล และปร มาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๒ หลกัธรรมทางพระพ ทธศาสนา เร่ืองน่ารู้คู่พ ทธศาสน์ พ ทธศาสนส ภาษ ต  
- เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือส นคา้และบร การ ส ทธ ของผูบ้ร โภค เคร่ืองหมายรับรองค ณภาพ หลกัในการเลือกซ้ือส นคา้และบร การ 
- อาเซียนศึกษา กฎบตัรอาเซียน ประชาคมอาเซียน (3 เสาหลกั) การเมืองการปกครอง (ผูน้  า บ คคลส าคญั ตราแผน่ด น) เศรษฐก จ (ส นคา้ขาเขา้-ขาออก สก ลเง น) 

ประวตั ศาสตร์ - การตั้งถิ่นฐานและพฒันาการของมนุษย์ในดนิแดนไทย  ปัจจยัในการตั้งถ ่นฐานของมน ษย ์การตั้งหลกัแหล่งของมน ษยส์มยัก่อนประวตั ศาสตร์ในด นแดนไทย 
อาณาจกัรโบราณสมยัประวตั ศาสตร์ในด นแดนไทย 

ส ขศ กษา - ชีวติและครอบครัว การเป็นเพื่อนและสมาช กท่ีดีของครอบครัว ค ณลกัษณะของการเป็นเพื่อนท่ีดี ค ณลกัษณะของการเป็นสมาช กท่ีดีของครอบครัว พฤต กรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย (เพศชาย เพศหญ ง) การปฏ เสธการกระท าท่ีเป็นอนัตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ การปฏ เสธในสถานการณ์ต่างๆ 

พลศ กษา - ทักษะการว่ายน า้ขั้นพืน้ฐาน 7  การวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล ์ท่าว่ายและความยากง่ายเรียงตามล าดบัของแต่ละท่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการช่วยเหลือคนตกน ้า-
เบ้ืองตน้ การใชอ้วยัวะเคล่ือนไหวในการว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์การจบัทา้ยโฟมหม นแขนฟรีสไตลท์างยาวสระเล็ก การวา่ยฟรีสไตลท์างยาวสระเล็ก 

ทศันศ ลป์ - ทฤษฎสีี สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ การเลือกใชว้รรณะสีเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศ ลปะ 
ดนตรีสากล - เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี การอ่านโนต้ (โด-ซอล) ค่าความยาวเสียงของโนต้ (ตวักลม ตวัขาว ตวัด า) 

ก ญแจประจ าหลกั เส้นกั้นห้อง 
นาฏศ ลป์ - นาฏศิลป์น่ารู้ คุณค่านาฏศิลป์ การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงพรปีใหม่ การใชศ้พัทท์างละคร ประวตั ความเป็นมาของนาฏศ ลป์ การแสดงทอ้งถ ่น พ ธีไหวค้รู 

ค ณค่านาฏศ ลป์ 
การงานฯ - อาหารดสุีขภาพด ีกรรมว ธีในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารอยา่งสงวนค ณค่า มารยาทในการรับประทานอาหาร การจดัตกแต่งอาหาร 
Computer - Internet and Network : Advantages (ประโยชน์) and Disadvantages (โทษ) of computer and internet, ส่วนประกอบของ Infographics, shortcut key, 

Computer network system (LAN,MAN,WAN). 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าสัง่และค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค  าสัง่ 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 าขอร้อง เช่น Please take a queue. 
/ Take a queue, please./ Can you help me, please? etc. ค าแนะน า เช่น You should read every day./Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม   
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,... Second,… Then,… Finally,...etc. การใช-้พจนาน กรม 
หลกัการอ่านออกเสียง กล ่มค  า ประโยคเด่ียว สญัลกัษณ์  เคร่ืองหมาย และความหมาย  เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียนส ่งแวดลอ้ม อาหาร-เคร่ืองด่ืม ค าถาม
เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 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. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา 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 าศพัท ์และประโยคท่ีใชแ้สดงความตอ้งการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ Please  
help me./ Help me! etc. ค าศพัท ์และประโยคท่ีใชข้อและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ส ่งใกลต้วั เพ่ือนและครอบครัว 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 าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส 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 า กล ่มค  าท่ีมีความหมายสมัพนัธ์ของส ่งต่างๆ ใกลต้วั เช่น 
การระบ /เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของภาพกบัค า หรือกล ่มค  า โดยใชภ้าพ ประโยคท่ีใชใ้นการแสดง-ความค ดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ค าศพัทแ์ละขอ้มูล
เก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีว ตความเป็นอยูข่อง-เจา้ของภาษา เช่น วนัคร สตม์าส  วนัข ้นปีใหม่  วนัวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  
เคร่ืองด่ืม ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 

ภาษาจีน - งานอดเิรก ค าศพัท ์ตวัสะกดพ นอ น เสียงวรรณย กต ์ประโยคจีน ประโยคพ นอ น เต มค  าในประโยค บทสนทนา งานอด เรก วนัเก ด การเขียนล าดบัขีด  
ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ประโยคท่ีใชใ้นห้องเรียน 

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 living things, Transport System in plants (xylem and phloem), The Circulatory system 

in human (Components of Blood, the heart and Components of Blood vessels). 

- Matter Properties of Matter, The characteristics and examples of the 3 States of Matter (Solids, liquids, and gases). 

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. 

- Quality Trademark Certification : What Quality Trademark Certification is, Goods and services with quality trademark 

certification, Types of Quality Trademark Certification. 
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ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 
วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าบ พบท ค าสนัธาน ค าอ ทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค (หนงัสือภาษาพาทีหนา้ 67-69) ค  าท่ีมาจากต่างประเทศ (4 ภาษา) และ 
ค าท่ีใชใ้นชีว ตประจ าวนั วรรณคดีล าน าบทท่ี 3 ว ชาเหมือนส นคา้, บทท่ี 6 พอ่คา้จากเมาะตะมะ และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ 
 

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ความหมาย การอ่าน และการเขียนเศษส่วนแท ้เศษเก น จ านวนคละ และทศน ยมไม่เก นสองต าแหน่ง เศษส่วนท่ีเท่ากบัจ านวนนบั การเขียน
จ านวนนบัในรูปเศษส่วน การเขียนเศษเก นในรูปจ านวนคละและการเขียนจ านวนคละในรูปเศษเก น เศษส่วนท่ีเท่ากนั เศษส่วนอยา่งต ่า การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน 
ท่ีตวัส่วนตวัหน ่งเป็นพห คูณของตวัส่วนอีกตวัหน ่ง การบวก การลบเศษส่วนท่ีตวัส่วนตวัหน ่งเป็นพห คูณของตวัส่วนอีกตวัหน ่ง การคูณเศษส่วนกบัจ านวนนบั การคูณเศษส่วน 
กบัเศษส่วน การหารเศษส่วนดว้ยจ านวนนบั การหารจ านวนนบัดว้ยเศษส่วน การหารเศษส่วนดว้ยเศษส่วน การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วนโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  
การคูณ การหารเศษส่วน โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูล การเขียนแผนภูม แท่งท่ีมีการยน่ระยะของเสน้แสดงจ านวน 
การอ่านแผนภูม แท่งเปรียบเทียบ การคาดคะเนเก่ียวกบัการเก ดข ้นของเหต การณ์ต่างๆ 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบตั ของวสัด ชน ดต่าง ๆ เก่ียวกบัความยดืหย น่ ความแขง็ ความเหนียว การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแน่นการน าวสัด ไปใช-้ 
ในชีว ตประจ าวนั ค  านวณหรือเขียนเวกเตอร์ การหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรง ซ ่งอยูใ่นแนวเดียวกนัท่ีกระท าต่อวตัถ  ความดนัอากาศ ความดนัของของเหลว แรงพย งของของเหลว 
การลอยตวั และการจมของวตัถ  แรงเสียดทานและการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์การวางแผนการสงัเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศ กษาคน้ควา้ และคาดการณ์เร่ืองสาร 

สงัคมฯ - พทุธศาสนา 2 (พระรัตนตรัยและหลกัธรรม) องคป์ระกอบและความส าคญัของพระไตรป ฎก พระรัตนตรัย  ศรัทธา ๔  หลกัธรรม ไตรส กขา หลกัธรรมตามโอวาท ๓ เบญจศีล 
อบายม ข ๔ เบญจธรรม บ ญกร ยาวตัถ  ๓ อคต  ๔ อ ทธ บาท ๔ การแสดงความกตญัํูตอ่พระพ ทธศาสนา มงคล ๓๘ (ใฝ่รู้ใฝ่เรียน, การงานไม่อากลู, มีความอดทน) พ ทธศาสน
ส ภาษ ต (ว ร เยน ท กฺขมจฺเจต  และปํฺญา โลกสฺม  ปชฺโชโต) 
- ประชาคมอาเซียน วตัถ ประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน ประชาคมเศรษฐก จอาเซียนและความส าคญั โครงสร้าง การบร หารงานอาเซียน ประเทศไทยกบัอาเซียน ความร่วมมือ
อาเซียนในดา้นต่างๆ และสามเสาหลกัอาเซียน 

ประวตั ศาสตร์ - การสร้างสรรค์อารยธรรม (อารยธรรรมจีน,อนิเดยีและวฒันธรรมต่างชาต)ิ การเขา้มาของอารยธรรมอ นเดียและจีนในด นแดนไทยและภมู ภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อ ทธ พล-
ของอารยธรรมอ นเดียและจีนท่ีมีต่อไทย และคนในภูม ภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อ ทธ พลของอารยธรรมอ นเดียและจีนในดา้นศาสนาและความเช่ือ ภาษา สถาปัตยกรรม 
ศ ลปกรรม ดา้นว ถีการด าเน นชีว ต (การแต่งกาย อาหาร ส ่งของเคร่ืองใช)้ การเขา้มาของวฒันธรรมต่างชาต ในสงัคมไทย อ ทธ พลท่ีหลากหลายของกระแสวฒันธรรมต่างชาต - 
ท่ีมีต่อสงัคมไทยในปัจจ บนั 

ส ขศ กษา - สุขภาพดมีสุีข พฤต กรรมส ขบญัญตั แห่งชาต  ข่าวสารเพื่อส ขภาพ ส่ือโฆษณากบัการตดัส นใจเลือกซ้ืออาหารและผล ตภณัฑ ์หลกัการเลือกซ้ืออาหารและผล ตภณัฑ ์โรคควรรู้
และภูม ปัญญาทอ้งถ ่น 

พลศ กษา - กฬีาแบดมนิตนั 1 ลกัษณะของก จกรรมนนัทนาการ ทกัษะการจบัไม ้การจบัลูก ฟ ตเว ร์คกบัจงัหวะการตีลูก (Footwork) แหล่งท่ีมาของแรงในการตีลูก ทกัษะการตี (Forehand 
Backhand ) ทกัษะการเส ร์ฟ (ลูกหนา้มือ ลูกหลงัมือ) สมรรถภาพทางกาย 

ทศันศ ลป์ - ทฤษฎสีี วงจรสี (สีขั้นท่ี 1 สีขั้นท่ี 2 สีขั้นท่ี 3) สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ สีท่ีเก ดจากธรรมชาต  สีท่ีเก ดข ้นจากมน ษยส์งัเคราะห์ข ้น  
ดนตรีสากล - การขบัร้อง ลกัษณะของเสียงนกัร้องกล ่มต่างๆ การร้องเพลงไทย เพลงสากล เพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกบัวยั การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงถาม-ตอบ เคร่ืองหมายและ 

สญัลกัษณ์ทางดนตรี 
นาฏศ ลป์ - หลกัการชมการแสดง หลกัการชมการแสดง เปรียบเทียบการแสดงพื้นเมือง ท่ีมาของช ดการแสดงช ดต่างๆ การแสดงพื้นเมือง 
การงานฯ - งานเกษตร วสัด  อ ปกรณ์ และขั้นตอนการปักช า ประเภทของศตัรูพืชและการก าจดัศตัรูพืช การคดัเลือกพนัธ ์สตัวแ์ละการส ขาภ บาลสตัว ์
Computer - Internet safety rules & story telling with blog การใช ้internet อยา่งปลอดภยั ดว้ย 5 SMART RULES พื้นฐานการใชง้านและเขียน blog ผา่นโปรแกรม Word Press 

(blog.mcp.ac.th) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั Internet connection และ web browsers 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ค าสัง่และค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค าสัง่ 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 าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, 
please./ Can/Could you help me, please?  etc. ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./  
Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. การใชพ้จนาน กรม (เสียงไม่เขา้พวก) กล ่มค า ประโยคผสม 
ขอ้ความ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร 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. บทสนทนาท่ีใชใ้น- 
การทกัทาย กล่าวลา 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 าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏ เสธการให-้ 
ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/  I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. ค  าศพัท ์และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เร่ืองใกลต้วั เช่น What do you do? I’m a/an… What is she/he?…is a/an (อาชีพ) How old/tall…? I am… Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…?…is/are- 
going to… etc. ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความส ข เศร้า ห ว รสชาต  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  า กล ่มค า ประโยคท่ีแสดงขอ้มูลและความหมายของเร่ืองต่างๆโดยใชภ้าพ ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/ 
งานฉลองและชีว ตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา (Passage : Easter) ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชน ดต่าง ๆ (Type of Sentence) การใชเ้คร่ืองหมาย-
วรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค (Punctuation/Capital Letter) Asking Permission ค าศพัท/์ประโยคเก่ียวกบั Asian. 

ภาษาจีน - 场所 สถานที ่ล าดบัขีด ค าสัง่ในหอ้งเรียน เคร่ืองหมายในประโยค การอ่านออกเสียง สะกดพ นอ น ความหมายของค าศพัทแ์ละประโยค ดูรูปภาพ  อ่าน และแปลความหมาย
ภาษาจีน บทสนทนา ค าลกัษณนาม เขียนค าศพัทแ์ละแตง่ประโยคจากรูปภาพ ตอบค าถามจากรูปภาพและเน้ือเร่ืองท่ีก าหนด 

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. 
- 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. 
- Averages : Calculate average, Find the total amount given the average and the number of items, Solve word problems on averages 
with speed and accuracy. 
- Rate : Calculate rate, Solve word problems on rate. 

Science IE - Reproduction in Plants Classification of plants, Sexual reproduction in flowering plants, Parts of a flower, Life cycle of a 
flowering plant, Asexual reproduction. 
- Reproduction in Animals Why do living things reproduce? Ways of reproduction, Asexual reproduction in animals, Sexual 
reproduction in animals, Life cycles of animals. 

Social IE - Manufacturer : Define manufacturer and related terms, The roles and responsible of manufacturer, How a good manufacturer 
should be. 
- Sufficiency Economy : The background and the importance of Sufficiency Economy, The idea of Sufficiency Economy, How the 
ideas’ Sufficiency Economy apply to everyone in their lives. 

 
 



 
สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่2/2561 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อ่านจบัใจความ ภาษาพาทีบทท่ี 4 กทลีตานี  วรรณคดีล าน าบทท่ี 3 ข นชา้งข นแผน (ตอนก าเน ดพลายงาม) หลกัการใช ้ค  าส ภาพ ค าราชาศพัท ์
(กร ยาราชาศพัท,์ พระสงฆ)์ ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ (จีน, องักฤษ) กลอนส ภาพ (ฉนัทลกัษณ์, เรียงค าประพนัธ์, เลือกค ามาเต ม) ส านวน ค าพงัเพย ส ภาษ ต ค  าไวพจน ์และ
เน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศน ยมสามต าแหน่ง หลกั ค่าประจ าหลกั และค่าของเลขโดดในแต่ละหลกัของทศน ยมสามต าแหน่ง  
การเขียนทศน ยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่ง การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน การเขียนทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่งใน- 
รูปเศษส่วน การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศน ยม การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน- 
คละ การบวก ลบ คูณ  หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหารทศน ยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของทศน ยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่ง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก  ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน โจทยปั์ญหาการบวก  
การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศน ยม ค่าประมาณใกลเ้คียงทศน ยมหน ่งต าแหน่งและสองต าแหน่ง ท ศ การบอกต าแหน่งโดยใชท้ ศ มาตราส่วน การ
อ่านแผนผงั  

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบตั ของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส การจ าแนกสารเป็นกล ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดเอง ว ธีการแยกสารบางชน ดท่ีผสมกนั 
โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเห ด การระเหยแหง้ การส ารวจและจ าแนกประเภทของสารต่างๆ ท่ีใชใ้นชีว ตประจ าวนัโดยใชส้มบตั และการใชป้ระโยชนข์อง-สาร
เป็นเกณฑ ์การเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั สมบตั ของสาร เม่ือสารเก ดการละลายและเปล่ียนสถานะ การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้ก ดสารใหม่และ 
มีสมบตั เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้ก ดผลต่อส ่งมีชีว ตและส ่งแวดลอ้ม การตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองสาร การวางแผนการสงัเกต เสนอการส ารวจ ตรวจสอบ 
หรือศ กษาคน้ควา้คาดการณ์เร่ืองสาร 

สงัคมฯ - หลกัธรรมน าชีวติ (พระพทุธศาสนา 2) พระรัตนตรัย พ ทธก จ ๕ (พระพ ทธ) หลกักรรม (พระธรรม) ไตรส กขา ศีล สมาธ  ปัญญา หลกัธรรมตามโอวาท ๓ ไม่ท าชัว่ เบญจศีล 
อบายม ข ๖ อก ศลมูล ๓ ท าความดี เบญจธรรม ก ศลมูล ๓ พละ ๔ คารวะ ๖ กตญัํูกตเวทีต่อพระมหากษตัร ย ์มงคล ๓๘ (มีว นยั การงานไม่มีโทษ ไม่ประมาทในธรรม)  
พ ทธศาสนส ภาษ ต (คนจะไดรั้บเกียรต ดว้ยสจัจะ, พดูเช่นไร ท าเช่นนั้น) การปฏ บตั ตนตามหลกัธรรมของศาสนา การบร หารจ ตและเจร ญปัญญา ความหมายของสต สมัปชญัญะ  
สมาธ และปัญญา ว ธีปฏ บตั และประโยชนข์องการบร หารจ ตและเจร ญปัญญา 
- การเมอืงการปกครอง (กจิกรรมประชาธิปไตยในระดบัท้องถิ่นและระดบัชาต)ิ หน้าทีพ่ลเมอืง 2 บทบาท หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ ่นและรัฐบาล การมีส่วนร่วมใน-
การออกกฎระเบียบ การเลือกตั้ง การตรวจค ณสมบตั ของผูรั้บสมคัรเลือกตั้ง การใชส้ ทธ ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธ ปไตย 
- ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (สาระเพิม่เตมิ)  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน วตัถ ประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน พนัธม ตรอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน+6 อาเซียน+8 อาเซียน+9 
บทบาทไทยกบัอาเซียนเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ ดา้นการเมืองและความมัน่คง ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐก จ 

ประวตั ศาสตร์ - ประเทศเพือ่นบ้านในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สภาพสงัคม เศรษฐก จ การเมืองของประเทศ พม่า ลาว กมัพชูา มาเลเซีย เวียดนาม ส งคโ์ปร์ อ นโดนีเซีย ฟ ล ปป นส์ บรูไน  
ต มอร์-เลสเต ความสมัพนัธข์องกล ่มอาเซียน ความเป็นมาของประเทศสมาช ก 

ส ขศ กษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ ความส าคญัของส ่งแวดลอ้มท่ีมีผลต่อส ขภาพ ปัญหาของส ่งแวดลอ้มท่ีมีผลต่อส ขภาพ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส ่งแวดลอ้ม พฤต กรรมท่ี-
แสดงออกถ งความรับผ ดชอบต่อส ขภาพของส่วนรวม การป้องกนัโรค สมรรถภาพทางกาย 

พลศ กษา - ทกัษะการว่ายน า้ขั้นพืน้ฐาน 11  ประวตั กีฬาวา่ยน ้า ทกัษะการวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล ์ทกัษะการวา่ยน ้าท่ากรรเชียง 
ทศันศ ลป์ - ทฤษฎสีี สีในวตัถ ธาต  วงจรสีขั้นท่ี 1-3 สีของแสง สีคู่ตรงขา้ม  
ดนตรีสากล - ประเภทเคร่ืองดนตรี บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรี ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล โนต้ดนตรีสากลท านองง่ายๆ 
ดนตรีไทย - ทกัษะการเป่าขลุ่ยเพลง ลาวครวญ องคป์ระกอบของขล ่ย ประวตั ความเป็นมาและองคป์ระกอบของเพลงลาวครวญ 
การงานฯ - งานเกษตร หนา้ท่ีและลกัษณะของเคร่ืองมือการขยายพนัธ ์พืช วสัด  อ ปกรณ์และขั้นตอนการขยายพนัธ ์โดยการตอนก ่ง ป ๋ ยอ นทรีย ์ป ๋ ยอน นทรีย ์หนา้ท่ีของธาต อาหารท่ีจ าเป็น

ต่อพืชและการเขียนสูตรป ๋ ย วสัด  อ ปกรณ์ในการเล้ียงปลาสวยงาม 
Computer - Sensor with micro controller การต่อวงจร การเขียนโปรแกรมควบค มระบบ Sensor และ LED อ ปกรณ์พื้นฐานเก่ียวกบัการต่อวงจรไฟฟ้าและระบบ Sensor 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าสัง่ ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม และการประด ษฐ ์ค  าสัง่ 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 าขอร้อง 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 าแนะน า เช่น You should read every day./Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้น- 
การเล่นเกม Start./My turn./Your turn./Roll the dice./Count the number./Finish./ ค  าบอกล าดบัขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. การใชพ้จนาน กรม 
(เสียงไม่เขา้พวก) ประโยค หรือขอ้ความ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมายและความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญั
ของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม 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. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบค ณ ขอโทษ ชมเชย เช่น 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 าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ- 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏ เสธการใหค้วามช่วยเหลือ เช่น Please…/May…?/ I need…/Help me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc. ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชข้อและ 
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั เช่น What do you do? I’m a/an…What is she/he?…is a/an (อาชีพ) How old/tall…? I am…Is/Are/Can…or…? 
…is/are/can… Is/Are…going to…or…? …is/are going to…  etc. ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก และการใหเ้หต ผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความส ข เศร้า 
ห ว รสชาต  สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี ไมดี่ 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 า กล ่มค า  
และประโยคท่ีมีความหมายสมัพนัธ์กบัภาพ ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความค ดเห็น ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีว ตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา 
(Passage : April Fool Day) ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชน ดต่างๆ (Type of Sentence) การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้าง- 
ประโยค (Abbreviation/Capital Letter) Asking Permission ประเทศ เช้ือชาต  Asian. 

ภาษาจีน - อาหาร ประโยคค าสัง่ ค  าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ค าศพัท ์ล าดบัขีด พ นอ น ประโยคภาษาจีน สนทนาถาม-ตอบ ตอบค าถามจากรูปภาพ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง แต่งประโยค
จากค าท่ีก าหนดให ้เรียงประโยคใหม่ใหส้มบูรณ์ 

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 Direct 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 - The Environment : Components of the Environment, Different kinds of Community, Observing and Describing a Local Environment, Interacting Factors 

affect the types of organisms in the surroundings, Factors that affect the survival of an organisms, Unfavourable Environments. 

- Human and Their Environment : Effects of human activities on the Environment, Human Interaction with the environment influences the development of 
science and technology, Human-made materials. 

- Classification of Materials : Properties of Materials and their uses, Classifying Materials and Testing their Properties. 

Social IE - Earning Income, Spending, Saving and Investing : Define saving and related terms (Earning Income, Spending, Saving, Advantages of saving money, 
Financial instruments and the types of investing (Direct/Indirect investment). 

- Our Neighbours : The relationships between physical characteristics and natural phenomena of the neighboring countries (Myanmar, Laos, Cambodia and 

Malaysia, The features of society, economy and governments of the neighboring countries of Thailand (Myanmar, Laos, Cambodia and Malaysia). 

 


