
 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำควบกล ้ำ (ควบแท้) ไตรยำงศ์ (เฉพำะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลำง) กำรกระจำยค้ำ/ประสมค้ำ 
(มีตัวสะกดและเป็นค้ำควบกล ้ำ) อ่ำนเขียนค้ำใหม ่(ค้ำที่มตีัวสะกดตรงมำตรำ) ค้ำคล้องจอง (พยำงค์เดียว) ไม่เป็นค้ำควบกล ้ำ
ทบทวนมำตรำตัวสะกด 8 มำตรำ (ตรงมำตรำ) ภำษำพำทีบทที่ 10 เรื่องเพื่อนรู้ใจ ภำษำพำทีบทที ่11 เรื่องช้ำงน้อยน่ำรัก 
ภำษำพำทีบทที ่12 เรื่องวันสงกรำนต์ ดรณุศึกษำบทท่ี 51 เรื่องนำยฤกษ ์ดรุณศึกษำบทที ่58 เรื่องนำยจ้ำรสั เนื อหำนอกบทเรยีน 

คณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ – การบวก การลบ จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ ควำมสมัพันธ์
ของกำรบวกและกำรลบ กำรแกโ้จทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำรลบ กำรสรำ้งโจทย์ปัญหำ พร้อมทั งหำค้ำตอบ  
- แบบรูป แบบรูปของจ้ำนวนที่เพ่ิมขึ นทีละ ๑ และทีละ ๑๐ แบบรูปของจ้ำนวนที่ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ ้ำของจ้ำนวน 
รูปเรขำคณิตและรูปอื่นๆ  

วิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรเกิดเสียงและทิศทำงกำรเคลื่อนท่ีของเสียง สิ่งที่ปรำกฏบนท้องฟ้ำในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 
สำเหตุที่มองไม่เห็นดำวส่วนใหญ่ในเวลำกลำงวัน  

สังคมฯ - มนุษย์กับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอำกำศที่มีผลต่อควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ กำรเปลี่ยนแปลงของ-
สภำพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว กำรรู้เท่ำทันสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมท่ีบ้ำนและชั นเรียน 
- หน้าท่ีชาวพุทธ กำรแสดงตนเปน็พุทธมำมกะ กำรบ้ำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด ศำสนสถำน กำรฝึกสติ กำรสวดมนต์ และกำรแผ่เมตตำ  
ควำมหมำย และประโยชน์ของสต ิกำรฝึกให้มสีติในกำรฟัง กำรอ่ำน กำรคิด กำรถำม และกำรเขียน 

ประวติัศาสตร์ - วัฒนธรรมในชุมชน วัฒนธรรมและแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน อนุสำวรียส์ำมกษตัริย์ และพระรำชประวัติของพระยำเม็งรำย  
รูปปั้น และประวัติของนักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ภมูิปัญญำท้องถิ่น 

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม ระบุสมำชิกในครอบครัว และควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน บอกสิง่ที่ช่ืนชอบ และภำคภูมิใจใน-
ตนเอง บอกลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง 

พลศึกษา - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 2 หลักกำรปฏบิัติทักษะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเบื องต้น กติกำกำรเล่นเกม และข้อตกลงในกำรเล่น-
เกมเบ็ดเตล็ด ประโยชน์ของกำรเล่นเกม และกำรร่วมกิจกรรมทำงกำยที่ใช้กำรเคลื่อนไหวตำมธรรมชำติ 

ทัศนศิลป์ - งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม ควำมส้ำคัญของงำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้ำวัน และกำรใช้วัสดุในท้องถิ่นมำสร้ำงผลงำนเป็น-
ศิลปะท้องถิ่นในภำคต่ำงๆ 

ดนตรีสากล - องค์ประกอบทางดนตรี เครื่องหมำยสญัลักษณ์ทำงดนตรี หลักกำรอ่ำนตัวโนต้ (โด ซอล) ค่ำของโนต้ตัวกลม โน้ตตัวขำว โนต้ตัวดำ้ 
กุญแจประจ้ำหลัก บรรทัด 5 เส้น 

นาฏศิลป์ - การละเล่นของเด็กไทย วิธีกำรเล่น กฎ กติกำของกำรละเล่นแตล่ะประเภท เช่น กำรละเล่นมอญซอ่นผ้ำ งูกินหำง รีรีข้ำวสำร จ ้ำจี  
หมำกเก็บ เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในกำรละเล่น กำรละเล่นท่ีมีบทเพลงร้องประกอบในขณะที่เล่น กำรละเล่นท่ีไมม่ีเพลงร้อง
ประกอบในเวลำเล่น และประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเล่น 

การงานฯ - งานเกษตร ประเภทของงำนเกษตร (ปลูกพืช เลี ยงสัตว์ ประมง) ควำมหมำยของงำนเกษตรแตล่ะประเภท ลักษณะและ 
กำรจ้ำแนกประเภทของงำนเกษตร ขั นตอนกำรปลูกพืช กำรดูแลรักษำพืช เครื่องมือท่ีใช้ในกำรท้ำงำนเกษตรพื นฐำน (บัวรดน ้ำ  
สำยยำง ช้อนปลูก ส้อมพรวน) กำรดูแลรักษำเครื่องมือท่ีใช้ท้ำกำรเกษตร ประเภทของสัตวเ์ลี ยง และกำรดูแลสัตวเ์ลี ยง 

Computer - Basic programming : ค้ำสั่งในโปรแกรม MSW LOGO เช่น FD 100 (เดินหน้ำ 100 ก้ำว) RT 90 (เลี ยวขวำ 90 องศำ) LT 90 
(เลี ยวซ้ำย 90 องศำ) เป็นต้น กำรใช้งำนโปรแกรม MSW LOGO กำรเขียนโปรแกรมเบื องต้น เช่น (FD 100 RT 90 FD 100)  
เต่ำโลโก้จะวำดเส้นแบบใดออกมำ 

ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำ กลุ่มค้ำ และควำมหมำยเกี่ยวกับค้ำศัพท์ใกล้ตัว (food, drink, sports) ตอบค้ำถำมจำกเรื่อง
ใกล้ตัว ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ 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. กำรพูดและท้ำท่ำประกอบตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  ค้ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ 
กำรเรยีนรู้อื่น กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อต่ำงๆ แต่งประโยค preposition จำกภำพท่ีก้ำหนด 

ภาษาจีน - อักษรจีน บทที่ 7, 8 เรื่องเกี่ยวกับตัวเลข 1-10 ภำษำจีน จ้ำนวนสิง่ของ จ้ำนวนสัตว์ จ้ำนวนเครื่องแต่งกำย ค้ำศัพท์ในบทเรียน 
ค้ำศัพท์ที่ใช้บ่อยในห้องเรียน บทสนทนำถำมตอบ (นี่คืออะไร นั่นคืออะไร) 

Math IE - Money: Recognize different coins and notes, Convert Satang to Baht, Add and Subtract of money,  
Solve 1-step word problems. 
- Multiplication: Multiplication as repeated addition, Write multiplication sentence, Multiply numbers whose 
product is not greater than 40. Solve 1 step word problems. 
- Division: Group objects equally, Share objects equally. Divide a quantity not greater than 20 into equal set, 
Solve 1 step word problems on division. 

Science IE - The Sun, Moon and Stars: Identify celestial objects, The sun, moon and stars, Describe the difference 
between day time and night time skies. 

Social IE - People and Natural Environment: Importance of natural resources, Saving Energy.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปลายปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4/2562) 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
 
 
 
 

3 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศำสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.45 น. 40 สุขศึกษำ และ พลศึกษำ  

10.50 – 11.30 น. 40 ภำษำจีน 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภำษำอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 กำรงำนอำชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Math IE  

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 
4 / มี.ค. / 2563 

(National Test ป.3) 

09.00 – 10.30 น. 90 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
 30                        พัก 

11.00 – 12.00 น. 60 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

 
 
 

6 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภำษำไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นำฏศิลป์/ดนตรีไทย 
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษำ และ ประวัติศำสตร์  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.05 – 14.45 น. 40 Science IE  

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE 

หมายเหตุ 
1. งดกำรเรียนโครงกำรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีกำรสอบ และขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองมำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ 
2. นักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมาย่ืนค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสำรประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

เอกสำรประกอบกำรลำตำ่งๆ ทีห่้องงำนทะเบยีนและวัดผล ชั น 2 อำคำรสำมัคคีนฤมิต 
3. งำนวัดผลฯ จะจดัสอบให้กับนักเรียนขำดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่ำนั น ในวนัที่ 9  มี.ค. และ 10 มี.ค. 2563 
4. ประกำศรำยชื่อนักเรียนไมผ่ำ่นเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) ทำงเว็บไซต์ วนัที่ 11 มี.ค. 2563 (เวลำ 17.00 น.) และในห้องเรียน  
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 
5. ครูประจ้ำวิชำสอนและสอบซอ่มนักเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 ตำมตำรำงสอบซ่อม 
6. แจกผลกำรเรียน (สมุดพก) ครั งที่ 4/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 4 เม.ย. 2563 (เวลำ 08.30 – 11.30 น.) 
 
           ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดำ  เลิศรมยำนันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ตารางส าหรับสอนและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น ป. 1 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. พกั 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พกั 14.05– 14.55น. 14.55– 15.45น. 

12 มี.ค.63 ภาษาไทย 
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
 

สุขศึกษา,    
พลศึกษา 

 Social IE Science IE  Math IE ภาษาจีน 

13 มี.ค.63 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาองักฤษ  ทศันศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์  สงัคมฯ, ประวติัศาสตร ์

 
 
 

 



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 
 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำ บัน บรร ตัวกำรันต์ (กำรันต์ 1, 2 ตัว) ทบทวนอักษรสูง กลำง ต่้ำ (ค้ำเป็น) ค้ำควบกล ้ำแท้ และไม่แท้ 

ภำษำพำที บทท่ี 10 เรื่องเข็ดแล้ว บทท่ี 11 เรื่องเด็กดี ภำษำพำที บทท่ี 12 เรื่องชำติของเรำ ดรุณศึกษำบทท่ี 51 เรื่องแรกนำขวัญ  
บทท่ี 57 เรื่องหนูละเลิง เนื อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ - การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
- ปริมาตรและความจุ กำรวัดปริมำตร และควำมจุเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรเปรียบเทียบปริมำตร และควำมจุ เป็นช้อนชำ 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุ เป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  
- รูปเรขาคณิตสองมิติ ลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม วงกลมและวงรี และกำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ โดยใช้แบบรูป 
- การน าเสนอข้อมูล กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ  

วิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ส่วนประกอบของดิน กำรจ้ำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื อดินและกำรจับตัวเป็นเกณฑ์  
ประโยชน์จำกดิน 

สังคมฯ - ศาสนาน่ารู้ ชื่อศำสนำ ศำสดำ และควำมส้ำคัญของคัมภีร์ของศำสนำท่ีตนนับถือและศำสนำอื่นๆ อันได้แก่ พระพุทธศำสนำ คริสต์ศำสนำ 
ศำสนำอิสลำม ศำสนำฮินดู กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบพิธีกำรบูชำพระรัตนตรัย กำรท้ำบุญตักบำตร กำรเข้ำร่วมพิธีในวันส้ำคัญของ-
พระพุทธศำสนำ 
- ภูมิศาสตร์น่ารู้ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ระหว่ำงโลก ดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์ ควำมส้ำคัญ 
และคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ และทำงสังคม กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ ควำมสัมพันธ์ของฤดูกำลกับกำรด้ำเนินชีวิต 
ของมนุษย์ และกำรฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

ประวติัศาสตร์ - วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย (กำรไหว้ กำรกรำบ อำหำรไทย และกำรพูดภำษำไทย) ประเพณีไทย คุณค่ำและแนวทำง 
กำรอนรุักษ์ของวัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญำไทย (ภูมิปัญญำด้ำนท่ีอยู่อำศัย ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ และด้ำนอำหำร) 

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม บทบำทหน้ำท่ีของตนเอง สมำชิกในครอบครัวและควำมส้ำคัญของเพื่อน พฤติกรรมท่ีเหมำะสมกับเพศและควำมภูมิใจ
ในควำมเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน ทักษะกำรจับท้ำยโฟมเตะขำด้ำน ้ำ ทักษะกำรพุ่งตัวแบบปลำเข็ม 
ทัศนศิลป์ - งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวันและในท้องถ่ิน ควำมส้ำคัญของงำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้ำวัน กำรใชว้ัสดุในท้องถิ่น และวิธีกำรทำงศิลปะ

มำสร้ำงเป็นผลงำนศิลปะท้องถิ่นในภำคต่ำงๆ  
ดนตรีสากล - ดนตรีกับชีวิต บทเพลง ภำษำ เครื่องดนตรี วงดนตรี ท้องถิ่น 4 ภำคของไทย 
นาฏศิลป์ - การละเล่นพื้นบ้าน กำรละเล่นพื นบ้ำนในแต่ละภำค กฎ กติกำวิธีกำรเล่นรวมไปถึงกำรละเล่นท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับอำชีพของคนในแต่- 

ละท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นจนถึงประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรขับร้องเพลงประกอบกำรละเล่น และกำรมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์กำรละเล่นพื นบ้ำนให้คงอยู่ 

การงานฯ - งานเกษตรพันธุ์พืช ประเภทของพันธุ์พืช กำรแยกประเภทของพันธุ์พืช กำรเพำะเมล็ดพันธุ์พืช กำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช วิธีกำรเพำะเมล็ด 
ลักษณะกำรเพำะเมล็ดแต่ละแบบ (กำรเพำะในกระบะเพำะ กำรเพำะในภำชนะส้ำเร็จรูปหรือถุงด้ำและกระถำง กำรเพำะในแปลงเพำะ) 
เครื่องมือทำงกำรเกษตร และกำรดูแลรักษำเครื่องมือทำงกำรเกษตร (ช้อนปลูก ส้อมพรวน บัวรดน ้ำ สำยยำง พล่ัว จอบ เสียม ครำด)  
สัตว์เลี ยง : กำรดูแลสัตว์เลี ยง และกำรจัดท่ีอยู่อำศัยให้สัตว์เลี ยง 

Computer - Computer Work and Block Programming : How does a computer work? Input, Process, Output, Block Programming 
Algorithms Command blocks: Move forward, move backward, turn left, turn right, Repeat loops. 

ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำ กลุ่มค้ำ ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และควำมหมำย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม และนันทนำกำร ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนท่ีมีภำพประกอบ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ 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 ขอบคุณ ขอโทษ และ
ประโยค/ข้อควำมท่ีใช้แนะน้ำตนเอง 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. ค้ำและประโยคท่ีใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่อง 
ใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อำยุ รูปร่ำง ส่วนสูง สี ขนำด สถำนท่ีอยู่ของสิ่งของ วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เช่น กำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบกำร
พูดขณะแนะน้ำตนเอง กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือปฏิเสธ ค้ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำลส้ำคัญของเจ้ำของภำษำ เช่น 
วันคริสต์มำส วันขึ นปีใหม่ วันวำเลนไทน์ ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย ค้ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ท่ีเกิดขึ นในห้องเรียน 

ภาษาจีน - 家人 คนในครอบครัว บทท่ี 7 家人 บทท่ี 8 我爱妈妈 ฉันรักคุณแม่ ค้ำศัพท์ บทสนทนำ รูปแบบประโยค กำรเรียงประโยค พินอิน  
ช่ือ เส้น จ้ำนวนล้ำดับขีด กำรเชิญ และเทศกำล 

Math IE - Picture Graph: Read and interpret a picture graph with a scale, Solve problems by using the information presented in 
a picture graph. 
- Line Curves and surfaces: Identify flat and curved surfaces of a solid shape, Identify straight and curved lines,  
Name the solid shapes; cube, cuboid, cylinder, cone and sphere.  
- Shape and patterns: Identify and name a semi-circle and a quarter circle, Complete the patterns. 

Science IE - Soil: To state the composition of soil, To describe the process by which soil is made, To classify different types of soil. 
- Magnets: To identify the characteristics of magnets, To differentiate between magnets and non-magnets. 

Social IE - Natural Environment: Living things and non-living things, Uses of natural Resources. 
- Human Environment: Importance of Thai culture, Importance of social environment in our school. 

 

 
 

 

 
 



 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ปลายปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4/2562) 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
 
 
 
 

2 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศำสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.45 น. 40 สุขศึกษำ และ พลศึกษำ  

10.50 – 11.30 น. 40 ภำษำจีน 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภำษำอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 กำรงำนอำชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Math IE  

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 
4 / มี.ค. / 2563 

(National Test ป.3) 

09.00 – 10.30 น. 90 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
 30                        พัก 

11.00 – 12.00 น. 60 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

 
 
 

5 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภำษำไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นำฏศิลป์/ดนตรีไทย 
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษำ และ ประวัติศำสตร์  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.05 – 14.45 น. 40 Science IE  

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE 

หมายเหตุ 
1. งดกำรเรียนโครงกำรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีกำรสอบ และขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองมำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ 
2. นักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมาย่ืนค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสำรประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

เอกสำรประกอบกำรลำตำ่งๆ ทีห่้องงำนทะเบยีนและวัดผล ชั น 2 อำคำรสำมัคคีนฤมิต 
3. งำนวัดผลฯ จะจดัสอบให้กับนักเรียนขำดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่ำนั น ในวนัที่ 9  มี.ค. และ 10 มี.ค. 2563 
4. ประกำศรำยชื่อนักเรียนไมผ่ำ่นเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) ทำงเว็บไซต์ วนัที่ 11 มี.ค. 2563 (เวลำ 17.00 น.) และในห้องเรียน  
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 
5. ครูประจ้ำวิชำสอนและสอบซอ่มนักเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 ตำมตำรำงสอบซ่อม 
6. แจกผลกำรเรียน (สมุดพก) ครั งที่ 4/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 4 เม.ย. 2563 (เวลำ 08.30 – 11.30 น.) 
 
           ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดำ  เลิศรมยำนันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ตารางส าหรับสอนและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

 

 

ชั้น ป. 2 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. พกั 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พกั 14.05– 14.55 น. 14.55– 15.45 น. 

12 มี.ค.63 ภำษำไทย ภำษำจีน  
กำรงำนฯ, 

คอมพิวเตอร ์
 

สุขศึกษำ,     
พลศึกษำ 

Social IE  Science IE Math IE 

13 มี.ค.63 คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์  ภำษำอังกฤษ  สงัคมฯ, ประวติัศาสตร ์  ทัศนศิลป์,ดนตรี,นำฏศิลป์ 



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ประโยคเพื่อกำรส่ือสำร 6 ชนิด ค้ำรำชำศัพท ์(หมวดร่ำงกำย) เครื่องหมำยวรรคตอน ฯลฯ, ฯ, ?, .อักษรย่อ ค้ำย่อ ค้ำนำม 

(นำมสำมัญ นำมวิสำมัญ) ค้ำสรรพนำม (บุรุษที่ 1, 2, 3) ค้ำกรยิำ วรรณคดีล้ำน้ำ บทที่ 6 เร่ืองธนูดอกไม้กับเจำ้ชำยน้อย ภำษำพำทีบทที ่13 เร่ืองของดีใน-
ต้ำบล บทที่ 14 เร่ืองธรรมชำติเจำ้เอย ดรุณศึกษำบทที่ 43 เร่ืองพ่อค้ำแกลบ บทที่ 55 เร่ืองพ่อหลุยส์มำร ีเนื อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน รูปวงกลม รูปวงรี รูปสำมเหลีย่ม รูปสี่เหลี่ยม  
รูปห้ำเหลี่ยม รูปหกเหลีย่ม รูปแปดเหลีย่ม รูปที่มีแกนสมมำตร จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตัด มุมและสัญลกัษณ์ กำรเขยีนรูปเรขำคณิตสองมิติ 

วิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบัตทิำงกำยภำพของน ้ำจำกแหล่งน ้ำในท้องถิ่นและกำรน้ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ สว่นประกอบของอำกำศและควำมส้ำคัญของ
อำกำศ กำรเคลื่อนที่ของอำกำศที่มีผลจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ กำรขึ น ตก ของดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ กำรเกิดกลำงวัน กลำงคืน และกำรก้ำหนดทิศ 

สังคมฯ 
 
 

- การปฏบิัตตินเป็นชาวพุทธทีด่ี ชื่อและควำมส้ำคัญของศำสนวัตถุ ศำสนสถำนและศำสนบุคคลของศำสนำต่ำงๆ กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมต่อศำสนสถำน 
และศำสนบุคคลของศำสนำต่ำงๆ เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนในศำสนพธิีตำมศำสนำที่ตนนับถือ กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  
- ความสมัพันธ์ของสรรพสิ่งรอบตัว และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์แผนที่ แผนผัง ภำพถ่ำยทำงอำกำศ สภำพแวดล้อมชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 
ลักษณะของเมืองและชนบท มลพษิที่เกดิจำกกำรกระท้ำของมนุษย ์ภูมิประเทศและภูมิอำกำศที่มีผลต่อสภำพสังคมในชุมชน กำรประกอบอำชีพในชุมชน 

ประวติัศาสตร์ - วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ชำวบำ้นบำงระจัน พระยำพิชัยดำบหกั ท้ำวเทพกระษัตรี ท้ำวศรีสุนทร  
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม ควำมส้ำคัญและควำมแตกต่ำงของครอบครัวที่มีต่อตนเอง วิธีสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน วิธหีลีกเล่ียงพฤติกรรม
ที่น้ำไปสู่กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 

พลศึกษา - แชร์บอล กฎ กติกำ กำรแข่งขันกีฬำแชร์บอล 

ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อปุกรณ์ วธิกีำรที่ใช้ในกำรสร้ำงผลงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ที่มำของผลงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ผลงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ และภำคใต้ 

ดนตรีสากล - ดนตรีกับชวีิต ลกัษณะเด่น และเอกลกัษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น (ชื่อเครื่องดนตรี วงดนตรี ภำษำ) ควำมส้ำคัญ และประโยชน์ของดนตรีต่อกำรด้ำเนิน
ชีวิตของคนในท้องถิ่น 

นาฏศิลป์ - ลีลาท่านาฏศิลป์ ควำมหมำยของภำษำท่ำ นำฏยศัพท์ และภำษำท่ำสือ่อำรมณ์ของมนุษย์ กำรฝึกนำฏยศัพท์ในส่วนของล้ำขำ กำรใช้ภำษำท่ำประกอบ 
เพลงลำวต่อนก 

การงานฯ - อาชีพกับงาน ควำมหมำย ควำมส้ำคญัของอำชีพ ประเภทของอำชีพ (รับจ้ำง อิสระ) 

Computer - Arduino Basic: Parts of Arduino Uno R3 : LED, Analog In pins, Resistor, Jumper Wire, Breadboard Tools and Command in 
Arduino : Void setup, digital Write, void loop, upload program, Set the LED On/Off, Delay. 

ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำสั่งและค้ำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ค้ำสั่ง เช่น Give me a/an.../ Draw and color the picture./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat in class. etc. ค้ำขอร้อง 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. ค้ำ กลุ่มค้ำ ประโยคเด่ียว และบทพูดเข้ำจังหวะ และกำร
สะกดค้ำ หลกักำรอำ่นออกเสียง เช่น กำรออกเสียงพยัญชนะต้นค้ำและพยัญชนะท้ำยค้ำ กำรออกเสียงเน้นหนัก-เบำ ในค้ำและกลุ่มค้ำ กำรออกเสียงตำม
ระดับเสียงสูง-ต่้ำ ในประโยค กลุ่มค้ำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อำหำร เครื่องดื่ม 
และนันทนำกำร ประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนที่มีภำพประกอบ ประโยคค้ำถำมและค้ำตอบ 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. บทสนทนำที่ใช้ในกำรทักทำย กลำ่วลำ ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อควำมที่ใช้
แนะน้ำตนเอง 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. ค้ำศัพท์ ส้ำนวน และประโยคที่ใช้บอกควำมตอ้งกำร เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come in? etc. ค้ำศัพท์  
ส้ำนวน และประโยคที่ใช้ขอและใหข้้อมลูเกี่ยวกบัตนเอง 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. ค้ำและ
ประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like cats./ I don’t like snakes. etc. ค้ำและ
ประโยคที่ใช้ในกำรพูดให้ขอ้มูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเร่ืองใกล้ตัว เช่น  บอกชื่อ อำยุ รูปร่ำง สว่นสูง สี ขนำด สถำนที่อยู่ของสิ่งของ ค้ำ 
กลุ่มค้ำที่มีควำมหมำยเกีย่วกับบุคคล สัตว์ และสิ่งของ เช่น กำรระบุ/เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของภำพกับค้ำ หรือกลุ่มค้ำ โดยใชภ้ำพ แผนภูมิ แผนภำพ 
แผนผัง ค้ำศัพท์เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำ้คัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยูข่องเจ้ำของภำษำ เช่น วันคริสต์มำส วันขึ นปีใหม่ วันวำเลนไทน์ เครื่องแต่ง
กำย อำหำร เครื่องดื่ม กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น กำรเล่นเกม กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง วันคริสต์มำส วันขึ นปีใหม่  
วันวำเลนไทน์ ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค้ำ กลุ่มค้ำ และประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย ค้ำศัพท์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น กำรใชภ้ำษำในกำรฟัง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ นในห้องเรียน กำรใช้ภำษำตำ่งประเทศในกำรรวบรวมค้ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจำกสื่อตำ่งๆ                                       

ภาษาจีน - ผลไม้ ค้ำศัพท์ผลไม้ ค้ำศัพท์เครื่องดื่ม ในบทที่ 7 และ 8 กำรเขียนพินอิน แต่งประโยคจำกศัพท์ที่กำ้หนดให้ แปลประโยคจำกภำษำไทยเป็นภำษำจีน 
แปลประโยคจำกภำษำจีนเป็นภำษำไทย ตอบบทสนทนำ 

Math IE - Fractions: Name, Read and Write Fractions, Compare and Arrange Fractions, Add and Subtract Fractions with the same 
denominator, Solve Word Problem on Fractions. 
- Geometry: Identify Solid Shapes and Plane Figure, Identify Lines, Point, Line Segment and Ray. 
- Area and Perimeter: Find the Perimeter of Squares and Rectangle, Find the Perimeter of Squares and Rectangle. 

Science IE - Natural resources: To state the difference between renewable and non-renewable resources and give examples of each,  
To state how soil, forests and animals are useful for us, To state how the conservation of forests, soil and animals are 
interconnected, To describe how air and water get polluted. 

Social IE - Map of Thailand: Identify the different parts of Thailand, Locate the different parts of Thailand. 
- The Social Environment: Life style and services of the community, Renewable and Non-renewable energy. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปลายปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4/2562) 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
 
 
 
 

3 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศำสตร์ 

    15                        พัก 

10.05 – 10.45 น. 40 สุขศึกษำ และ พลศึกษำ  

10.50 – 11.30 น. 40 ภำษำจีน 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภำษำอังกฤษ 

14.05 – 14.45 น. 40 กำรงำนอำชีพ และ Computer 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Math IE  

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 
4 / มี.ค. / 2563 

(National Test ป.3) 

09.00 – 10.30 น. 90 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 

 30                        พัก 

11.00 – 12.00 น. 60 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

 
 
 

6 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภำษำไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นำฏศิลป์/ดนตรีไทย 
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษำ และ ประวัติศำสตร์  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.05 – 14.45 น. 40 Science IE  

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE 

หมายเหตุ 
1. งดกำรเรียนโครงกำรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีกำรสอบ และขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองมำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ 
2. นักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมาย่ืนค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสำรประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

เอกสำรประกอบกำรลำตำ่งๆ ทีห่้องงำนทะเบยีนและวัดผล ชั น 2 อำคำรสำมัคคีนฤมิต 
3. งำนวัดผลฯ จะจดัสอบให้กับนักเรียนขำดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่ำนั น ในวนัที่ 9  มี.ค. และ 10 มี.ค. 2563 
4. ประกำศรำยชื่อนักเรียนไมผ่ำ่นเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) ทำงเว็บไซต์ วนัที่ 11 มี.ค. 2563 (เวลำ 17.00 น.) และในห้องเรียน  
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 
5. ครูประจ้ำวิชำสอนและสอบซอ่มนักเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 ตำมตำรำงสอบซ่อม 
6. แจกผลกำรเรียน (สมุดพก) ครั งที่ 4/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 4 เม.ย. 2563 (เวลำ 08.30 – 11.30 น.) 
 
           ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดำ  เลิศรมยำนันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ตารางส าหรับสอนและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

 

ชั้น ป. 3 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. พกั 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พกั 14.05– 14.55 น. 14.55– 15.45 น. 

12 มี.ค.63 ภำษำไทย Math IE  ภำษำจีน  
กำรงำนฯ, 

คอมพิวเตอร ์
สุขศึกษำ,     
พลศึกษำ 

 Social IE Science IE 

13 มี.ค.63 คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์  ภำษำอังกฤษ  ทัศนศิลป์,ดนตรี,นำฏศิลป์  สงัคมฯ, ประวติัศาสตร ์



 
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำนำมสำมำนยนำม ค้ำนำมวิสำมำนยนำม ค้ำนำมลักษณนำม ค้ำสรรพนำม (บุรุษสรรพนำม) ค้ำกรยิำอกรรมกริยำ ค้ำกรยิำ-

สกรรมกริยำ ภำษำพำทีบทที่ 14 กระดำษนี มีที่มำ ภำษำพำที บทที ่15 รักที่คุ้มภัย ดรุณศึกษำบทที่ 53  เรือติตำนกิ ดรุณศึกษำบทที่ 58 หมื่นยูถำหัดเข้ำเฝ้ำ 
วรรณคดีล้ำน้ำบทที่ 7 เที่ยวเมืองพระร่วง เนื อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรอ่ำนและกำรเขียนทศนยิมไม่เกิน ๓ ต้ำแหน่ง ตำมปริมำณที่ก้ำหนด หลัก ค่ำประจ้ำหลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยม และกำรเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจำย ทศนยิมที่เท่ำกัน กำรเปรียบเทียบและเรียงล้ำดับทศนิยม กำรบวก กำรลบทศนิยม กำรแก้โจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ ทศนิยม ไม่เกิน ๒ ขั นตอน กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน กำรแก้โจทยป์ัญหำพร้อมทั งหำค้ำตอบ กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำพร้อมทั งหำค้ำตอบ 

วิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรจ้ำแนกวัตถ ุตัวกลำงโปร่งใส ตัวกลำงโปร่งแสง วัตถุทึบแสง แบบรูป เส้นทำงกำรขึ นและตกของดวงจันทร์ แบบรูปกำร-
เปลี่ยนแปลงรูปร่ำงปรำกฏของดวงจันทร์ กำรพยำกรณ์รูปร่ำงปรำกฏของดวงจนัทร์ ระบบสุริยะ และกำรโคจรของดำวเครำะห์ต่ำงๆ 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๔ กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ ศำสนพิธีนำ่รู้ (อำรำธนำศีล อำรำธนำธรรม อำรำธนำพระปริตร) วันธรรมสวนะ  
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ (แผนที่ ภำพถ่ำย) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของชุมชนที่มีผลต่อ- 
กำรด้ำเนินชีวิตของคนในจังหวัด กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในจังหวัดและผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

ประวติัศาสตร์ - เชยีงใหม่ศึกษา ควำมรู้ทั่วไป ประวัตคิวำมเป็นมำ สิ่งส้ำคัญของเชียงใหม่ บุคคลส้ำคัญของเชียงใหม่ 

สุขศึกษา - การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ควำมหมำยและควำมส้ำคัญของสิ่งแวดล้อม กำรจัดสิ่งแวดลอ้มที่ถูกสุขลักษณะ อำรมณ์กับสุขภำพ 
ลักษณะของอำรมณ์ ผลกระทบที่เกิดจำกอำรมณ์และควำมเครียด กำรควบคุมอำรมณ์และควำมเครียด ฉลำกอำหำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพ วธิีกำรเลือกอำหำร 
และผลิตภัณฑ์สุขภำพ วธิีกำรอ่ำนฉลำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรทดสอบและปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรตรวจสอบสมรรถภำพทำงกำย 

พลศึกษา - ทักษะว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 8 ทกัษะ ขั นตอน วธิีกำร ควำมส้ำคัญ และควำมแตกต่ำงของกำรวำ่ยน ำ้ฟรีสไตล์กับกำรจบัท้ำยโฟมวำ่ยน ้ำทำ่ฟรีสไตล ์ 

ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมประเพณใีนท้องถิ่น ผลงำนศิลปะในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ลักษณะของผลงำนศิลปะในท้องถิ่น 4 ภำค 
(ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ และภำคใต้) 

ดนตรีสากล - ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรยีนรู้ให้รอบ เครื่องหมำยสัญลักษณ์ทำงดนตรี กุญแจประจ้ำหลัก บรรทัด 5 เส้น โน้ตและเครื่องหมำยหยุดเสียง เครื่องหมำยกำ้หนด
จังหวะ เส้นกั นห้อง 

ดนตรีไทย - ทักษะการเป่าขลุ่ยหลิบเพลงเต้ยโขง องค์ประกอบของขลุ่ยหลิบ องค์ประกอบ และประวัติควำมเป็นมำของเพลงเต้ยโขง 

การงานฯ - เกษตรในรั้วบ้าน กำรปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับ อำหำรพืช อุปกรณ์งำนเกษตร (วิธีใช ้และกำรเก็บรักษำ) กำรดูแลสัตวเ์ลี ยง 

Computer - Model Smart Home: ส่วนประกอบและกำรใช้งำน Arduino อุปกรณ์ส้ำหรับต่อกับ Arduino เช่น LDR sensor, LDE, Servo, Resistor กำรเขียน-
โปรแกรมส่ังงำน Arduino เช่น pinMode (5, Output), digitalWrite (5, HIGH), Delay (5000) กำรเชื่อมต่อระหวำ่ง Arduino กับ Computer 

ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กลุ่มค้ำ ประโยคเด่ียว สัญลักษณ์  เครื่องหมำย และควำมหมำย  เกีย่วกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร 
เครื่องดื่ม เวลำว่ำงและนันทนำกำร สุขภำพและสวัสดิกำร กำรซื อ-ขำย และลมฟ้ำอำกำศ ค้ำถำมเกี่ยวกบัใจควำมสำ้คัญของเรื่อง เช่น ใคร ท้ำอะไร 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. ค้ำศัพท์ ส้ำนวน และประโยคที่ใช้แสดงควำมต้องกำรและขอควำมชว่ยเหลอืในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น I want …/ 
Please…/ May…?/ I need your help./ Please help me./ Help me! etc. ค้ำศัพท์ ส้ำนวน และประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อนและ
ครอบครัว 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. ค้ำ และประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก 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. ประโยคและขอ้ควำมที่ใช้ในกำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกบัตนเอง บุคคล สัตว์ และเร่ืองใกล้ตัว เช่น ชื่อ อำยุ 
รูปร่ำง สี ขนำด รูปทรง สิ่งต่ำงๆ จ้ำนวน ๑-๑๐๐ วัน เดือน ปี ฤดูกำล ที่อยู่ของสิ่งต่ำงๆ เครื่องหมำยวรรคตอน ค้ำ กลุม่ค้ำที่มีควำมหมำยสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ 
ใกล้ตัว เช่น กำรระบุ/เช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ของภำพกบัค้ำ หรอืกลุ่มค้ำ โดยใชภ้ำพ  แผนภูมิ แผนภำพ  แผนผัง ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกบัเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว ค้ำศัพทแ์ละข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันส้ำคัญ/งำนฉลอง และชีวิตควำมเป็นอยูข่องเจ้ำของภำษำ เช่น วันคริสต์มำส  วันขึ นปีใหม ่ 
วันวำเลนไทน์  เครื่องแต่งกำย  ฤดูกำล  อำหำร  เครื่องดื่ม กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น  กำรเล่นเกมกำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง 
บทบำทสมมุติ วันคริสต์มำส วันขึ นปีใหม่ วันวำเลนไทน์  ควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค้ำ กลุ่มค้ำ และประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย  
ควำมเหมือน ควำมแตกตำ่งระหวำ่งเทศกำล และงำนฉลองตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย กำรค้นคว้ำ กำรรวบรวม และกำรน้ำเสนอ ค้ำศัพท์ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำในกำรฟังและพูดอ่ำนในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ นในห้องเรียน กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้นและ 
กำรรวบรวมค้ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ   

ภาษาจีน - ปิดภาคเรียน ค้ำศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนำจีน และพินอิน กำรตอบค้ำถำม เติมค้ำในช่องว่ำง กำรเขียนล้ำดับขีด 

Math IE - Fractions: Identify the numerator and denominator of a fraction, Name the different types of fractions, Express improper fraction 
into mixed fraction and vice versa, Find the sum/difference of like/unlike fractions, Solve word problems involving fractions. 
- Decimals: Read and recognize the place value of tenths, hundredths and thousandths, Compare and order decimals Determine the 
concept in rounding off decimal’s numbers up to 3 decimal places, Convert fractions to decimals and vice versa, Add and subtract 
decimals up to 2 decimal places, Solve up to 2 step word problems on decimals. 

Science IE - Forms and Sources of Energy: Force and Energy, Forms of Energy. 
- The Moon: Condition on the Moon, How the Moon Move, Phases of the Moon, Landing on the Moon. 

Social IE - Market and Price: Market (Types of Market), Price (Demand & Supply). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ปลายปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4/2562) 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
 
 
 
 

2 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศำสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.45 น. 40 สุขศึกษำ และ พลศึกษำ  

10.50 – 11.30 น. 40 ภำษำจีน 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภำษำอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 กำรงำนอำชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Math IE  

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 
4 / มี.ค. / 2563 

(National Test ป.3) 

09.00 – 10.30 น. 90 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
 30                        พัก 

11.00 – 12.00 น. 60 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

 
 
 

5 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภำษำไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นำฏศิลป์/ดนตรีไทย 
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษำ และ ประวัติศำสตร์  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.05 – 14.45 น. 40 Science IE  

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE 

หมายเหตุ 
1. งดกำรเรียนโครงกำรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีกำรสอบ และขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองมำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ 
2. นักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมาย่ืนค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสำรประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

เอกสำรประกอบกำรลำตำ่งๆ ทีห่้องงำนทะเบยีนและวัดผล ชั น 2 อำคำรสำมัคคีนฤมิต 
3. งำนวัดผลฯ จะจดัสอบให้กับนักเรียนขำดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่ำนั น ในวนัที่ 9  มี.ค. และ 10 มี.ค. 2563 
4. ประกำศรำยชื่อนักเรียนไมผ่ำ่นเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) ทำงเว็บไซต์ วนัที่ 11 มี.ค. 2563 (เวลำ 17.00 น.) และในห้องเรียน  
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 
5. ครูประจ้ำวิชำสอนและสอบซอ่มนักเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 ตำมตำรำงสอบซ่อม 
6. แจกผลกำรเรียน (สมุดพก) ครั งที่ 4/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 4 เม.ย. 2563 (เวลำ 08.30 – 11.30 น.) 
 
           ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดำ  เลิศรมยำนันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ตารางส าหรับสอนและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น ป. 4 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. 11.10-12.00 น. พกั 13.00-13.50น. 13.50-14.40 น. พกั 14.55– 15.45น. 

12 มี.ค.63 คณิตศาสตร ์ Math IE  สงัคม, ประวติัศาสตร ์  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  Science IE 

13 มี.ค.63 ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์  ทศันศิลป์,ดนตรี, ดนตรีไทย  
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
Social IE 

     
 

สุขศึกษา,     
พลศึกษา 

 
 
 
 



 

สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2562 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อกัษรย่อ (หนังสือภำษำพำทหีน้ำ 171 และที่ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน) เครื่องหมำยวรรคตอน (หนังสือภำษำพำทีหนำ้ 49-50)  

กำพย์ยำน ี11 วรรณคดีล้ำน้ำบทที่ 6 เร่ืองคบพำล พำลพำหำผิด (โคลงโลกนิติ) บทที่ 7 เร่ืองเหตุกำรณ์ในบ้ำนสวน บทที่ 8 เร่ืองด้วยไทยล้วนหมำยรักสำมัคคี 
เนื อหำนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรแกโ้จทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงค์ กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ 
วิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ดำวเครำะห์ ดำวฤกษ์ กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของดำวเครำะห์และดำวฤกษ์ กำรใช้แผนทีด่ำวระบุต้ำแหน่งและเสน้ทำงกำรขึ นและตก 

ของกลุ่มดำวฤกษ์บนทอ้งฟ้ำ แบบรูปเส้นทำงกำรขึ นและตกของกลุม่ดำวฤกษ์บนท้องฟำ้ในรอบปี กำรเปรียบเทียบปริมำณน ้ำในแตล่ะแหล่ง และกำรระบุปริมำณน ้ำทีม่นุษย์  
สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ คุณค่ำของน ้ำ กำรใชน้ ้ำอย่ำงประหยัด และกำรร่วมกนัอนุรกัษ์น ้ำ วัฎจักรน ้ำ กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรเกิดเมฆ หมอก น ้ำค้ำง น ้ำค้ำงแข็ง  
ฝน หิมะ และลกูเห็บ 

สังคมฯ - ความสมัพันธ์ของสรรพสิ่งรอบตัว และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ แผนที่ รูปถ่ำย ลักษณะทำงกำยภำพใน 6 ภูมิภำคของ
ประเทศไทย ควำมสัมพันธข์องลักษณะทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภูมภิำค  
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีอิทธิพลต่อลกัษณะกำรตั งถิ่นฐำน และกำรยำ้ยถิ่นของประชำกร 
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพกับกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม แนวทำงอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม  
- พระพุทธศาสนา 4 การบริหารจิตและเจริญปญัญา วันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ ฝกึกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และกำรนอน
อย่ำงมีสต ิ

ประวัติศาสตร์ - ประวตัิ ผลงานของบุคคลส าคัญ และภูมิปญัญาไทยในสมยัอยุธยาและธนบุรี  ประวัติ ผลงำนของบุคคลส้ำคัญในสมัยอยธุยำและธนบุรี สมเด็จพระรำมำธิบด-ี 
ที่ 1 (พระเจ้ำอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ชำวบำ้นบำงระจัน สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช สมเด็จพระนำรำยณม์หำรำช สมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำช  
ภูมิปัญญำไทยสมยัอยุธยำและธนบุรี ดำ้นศิลปกรรม กำรค้ำ วรรณกรรม และกำรกอบกู้เอกรำช 

สุขศึกษา - ชีวติและครอบครัว ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว 
กำรสร้ำงสัมพันธภำพกับเพื่อน ลกัษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศเมื่อเข้ำสู่วยัรุ่น วิธกีำรดูแลตนเอง กำรวำงตัวให้เหมำะสมกับเพศตำมวัฒนธรรมไทย 

พลศึกษา - กีฬาแบดมินตัน 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนำกำร กำรเคลื่อนไหวในกำรตีลูก ทักษะกำรตีลูก ลูกตบ (Smash) ลูกดำด (Drive) ลูกหยอด (Drop) 
กำรแข่งขัน (กำรตีโต้) กติกำกีฬำแบดมนิตันเบื องต้น 

ทัศนศิลป์ - งานทัศนศิลป์ ประวัติควำมเป็นมำของงำนทัศนศิลป์ งำนทัศนศิลป์พื นบ้ำน ทั ง 4 ภำค (เหนือ กลำง อีสำน ใต้) งำนทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับควำมเชื่อ  
งำนทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับชวีิตประจำ้วัน 

ดนตรีสากล - ดนตรีและการแสดง กำรบรรเลงดนตรีประกอบกำรแสดงร้ำหรือระบำ้ กำรบรรเลงดนตรีประกอบกำรแสดงละคร กำรบรรเลงดนตรีประกอบกำรแสดงพื นบำ้น 
ลักษณะเด่นของกำรแสดงพื นบ้ำนในแตล่ะภำคของประเทศไทย หลกักำรสร้ำงสรรค์เสียงประกอบกำรเล่ำเรื่อง เครื่องหมำยและสัญญลักษณ์ทำงดนตรี  
(กำรอ่ำนเขยีนโน้ตดนตรีสำกล) 

ดนตรีไทย - ทักษะการดีดซึงเพลง ตารีกีปัส องค์ประกอบของซึง ประวัติควำมเป็นมำ และองค์ประกอบของเพลงตำรีกีปัส 
การงานฯ - งานอาชีพ งานประดิษฐ์ ควำมแตกตำ่งของอำชีพในชุมชน เช่น ลกัษณะกำรท้ำงำนของอำชีพเกษตร ควำมแตกต่ำงของรำยได้ เช่น ผลตอบแทนของอำชีพ 

รับรำชกำรและอำชีพรับจ้ำง ข้อค้ำนึงเกี่ยวกบัอำชพี เวลำทำ้งำน ควำมเส่ียงในกำรท้ำงำน กำรยอมรับจำกสังคม ประเภทของงำนประดิษฐ์ ลักษณะกำรประดษิฐ์
ของใช้ของตกแต่งมำจำกวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

Computer - Basic Microcontroller 3 :   ควำมรูพ้ื นฐำนเกี่ยวกับอปุกรณ์ในกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ LED และ Buzzer กำรแก้ปัญหำพื นฐำนในกำรต่อวงจร และกำรเขียน
โปรแกรมควบคุมหลอด LED และ Buzzer ด้วย Microcontroller (Arduino) 

ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำสั่งและค้ำขอร้องท่ีใช้ในห้องเรียน ภำษำท่ำทำง ค้ำแนะน้ำในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ หรือกำรท้ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค้ำสั่ง 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. ค้ำขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Can/Could you help me, please?  etc. ค้ำแนะน้ำ เช่น 
You should read everyday./ Think before you speak./ ค้ำศัพท์ท่ีใช้ในกำรเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ 
Count the number./ Finish./ ค้ำบอกล้ำดับขั นตอน  First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. กลุ่มค้ำ ประโยคผสม ข้อควำม  
สัญลักษณ์ เครื่องหมำย และควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม ค้ำถำมเกี่ยวกับใจควำมส้ำคัญของเรื่อง 
เช่น ใคร ท้ำอะไร ท่ีไหน 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. บทสนทนำท่ีใช้ในกำรทักทำย  กล่ำวลำ  ขอบคุณ  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. ค้ำศัพท์และประโยคท่ีใช้บอกควำมต้องกำร  ขอควำมช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/  
I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. ค้ำศัพท์และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้
ตัว 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. ค้ำและประโยคท่ีใช้แสดงควำมรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีควำมสุข เศร้ำ หิว รสชำติ 
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. ค้ำ กลุ่มค้ำ ประโยคท่ีแสดงข้อมูลและควำมหมำยของเรื่องต่ำงๆโดยใช้ภำพ ข้อมูลและควำมส้ำคัญของเทศกำล/วันส้ำคัญ/
งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ (Passage : Christmas) ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ 
(Type of Sentence) กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล้ำดับค้ำตำมโครงสร้ำงประโยค (Quotation Mark-Apostrophe) Asking/Giving 
Direction ค้ำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับ Asian. 

ภาษาจีน - 餐具 ชุดรบัประทานอาหาร ล้ำดับขดี ค้ำสั่งในห้องเรียน เครื่องหมำยในประโยค กำรอ่ำนออกเสียง กำรสะกดพินอิน ควำมหมำยของค้ำศัพท์และประโยค  
ดูรูปภำพแลว้แปลควำมหมำย อ่ำนบทสนทนำ วิเครำะห์เนื อเร่ืองที่อำ่นแล้วตอบค้ำถำม กำรเลือกใช้ค้ำลักษณนำม กำรใช้ภำษำตำ่งประเทศมำตอบค้ำถำม 
จ้ำนวน ตัวเลข 

Math IE - Percentages: Express a fraction as a percentage & vice versa, Express a decimal as a percentage & vice versa, Express money & metric 
measures as a percentage, Find percentage of a number, Solve word problems on percentages. 
- Volume: Classify the different types of solid figures, Find the volume of a cuboid and a cube, Solve word problems on volume. 

Science IE - The Solar System: The Planets and the Solar System, The sun, The Earth, The Moon, Other Celestial Objects in the Solar System, 
Space technology. 
- Water: Sources of Water, States of Water, What happens When water is heated?, What happens When water is cooled?, Important of 
the Water Cycle. 

Social IE - Costs and Profits: Factors of Production Cost Profit. 

 



 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ปลายปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4/2562) 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
 
 
 
 

3 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศำสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.45 น. 40 สุขศึกษำ และ พลศึกษำ  

10.50 – 11.30 น. 40 ภำษำจีน 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภำษำอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 กำรงำนอำชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Math IE  

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 
4 / มี.ค. / 2563 

(National Test ป.3) 

09.00 – 10.30 น. 90 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
 30                        พัก 

11.00 – 12.00 น. 60 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

 
 
 

6 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภำษำไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นำฏศิลป์/ดนตรีไทย 
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษำ และ ประวัติศำสตร์  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.05 – 14.45 น. 40 Science IE  

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE 

หมายเหตุ 
1. งดกำรเรียนโครงกำรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีกำรสอบ และขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองมำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ 
2. นักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมาย่ืนค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสำรประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

เอกสำรประกอบกำรลำตำ่งๆ ทีห่้องงำนทะเบยีนและวัดผล ชั น 2 อำคำรสำมัคคีนฤมิต 
3. งำนวัดผลฯ จะจดัสอบให้กับนักเรียนขำดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่ำนั น ในวนัที่ 9  มี.ค. และ 10 มี.ค. 2563 
4. ประกำศรำยชื่อนักเรียนไมผ่ำ่นเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) ทำงเว็บไซต์ วนัที่ 11 มี.ค. 2563 (เวลำ 17.00 น.) และในห้องเรียน  
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 
5. ครูประจ้ำวิชำสอนและสอบซอ่มนักเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 ตำมตำรำงสอบซ่อม 
6. แจกผลกำรเรียน (สมุดพก) ครั งที่ 4/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 4 เม.ย. 2563 (เวลำ 08.30 – 11.30 น.) 
 
           ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดำ  เลิศรมยำนันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ตารางส าหรับสอนและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น ป. 5 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. 11.10-12.00 น. พกั 13.00-13.50น. 13.50-14.40 น. พกั 14.55– 15.45น. 

12 มี.ค.63 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์  Math IE Science IE  สังคมฯ, ประวัติศำสตร ์  ภำษำจีน 

13 มี.ค.63 วิทยำศำสตร ์ ภำษำไทย  
กำรงำนฯ, 

คอมพิวเตอร ์
สุขศึกษำ,     
พลศึกษำ 

 ทัศนศิลป์,ดนตรี,ดนตรีไทย  Social IE 

 
 
 
 



 

สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2562 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ภำษำพำที บทที ่10 ช้อนกลำงสร้ำงสุขภำพ วรรณคดีล้ำน้ำ บทที่ 5 ศึกสำยเลือด หลกักำรใช้โวหำร 5 ประเภท ค้ำวิเศษณ์ 

(ลักษณวิเศษณ ์ประมำณวิเศษณ์ กำลวิเศษณ์) ค้ำบุพบท ค้ำสันธำน ค้ำอุทำน ประโยคสำมัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน อ่ำนจบัใจควำมเนื อหำนอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ โจทย์ปญัหำร้อยละในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ รวมถึงโจทย์ปัญหำรอ้ยละเกีย่วกับกำรหำก้ำไร ขำดทุน กำรลดรำคำ กำรหำรำคำขำย  

กำรหำรำคำทุน และดอกเบี ย กำรอ่ำนกรำฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม กำรเขยีนแผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบและกรำฟเส้น 
วิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กำรจ้ำแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะของหินและสมบัติของหินเป็นเกณฑ์ กำรเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภยัที่มีผลต่อ

มนุษย์และสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น กำรเกิดฤดู ข้ำงขึ นข้ำงแรม สุริยุปรำคำ จันทรุปรำคำ ควำมก้ำวหน้ำและประโยชนข์องเทคโนโลยีอวกำศ 
สังคมฯ - พุทธศาสนา 4 หลักธรรมของศำสนำต่ำงๆ ในประเทศไทย ศำสนำอิสลำม (หลักศรัทธำ 6 หลักปฏิบัติ 5 หลักจริยธรรม) คริสต์ศำสนำ (บัญญัติ 10 ประกำร) 

พรำหมณ-์ฮินดู ศำสนพิธีของศำสนำตำ่งๆ ในประเทศไทย ศำสนำอิสลำม (กำรละหมำด กำรถือศีลอด กำรบำ้เพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ) คริสต์ศำสนำ (ศีลล้ำงบำป  
ศีลอภัยบำป ศีลก้ำลัง ศีลมหำสนิท ฯลฯ) ศำสนำฮินดู (พธิีศรำทธ์ พิธีบูชำเทวดำ ฯลฯ)  
- ภมูิศาสตร ์เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ แผนที่ ภำพถ่ำยชนิดต่ำงๆ ที่แสดงลักษณะทำงกำยภำพและลกัษณะภูมิลกัษณ์ในภูมิภำคของประเทศไทย ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ภูมิลักษณ์ที่มีต่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพกับลกัษณะ
ทำงสังคมในภูมิภำค ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติกับสิ่งแวดล้อมทำงสังคมในประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพธรรมชำติในประเทศไทยจำกอดีตถึงปัจจุบัน กำรจัดท้ำแผนกำรใช้ทรัพยำกรในชุมชน 

ประวัติศาสตร์ - ภมูิปญัญาไทยสมยัรัตนโกสินทร ์ควำมหมำยของภูมิปัญญำไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญำไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย 
และสมัยประชำธิปไตย (สถำปัตยกรรม วรรณกรรม ประติมำกรรม จิตรกรรม) 

สุขศึกษา - ชีวติและครอบครัว กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพกับเพื่อนและครอบครัว พฤติกรรมเส่ียงต่อกำรมีเพศสัมพันธ ์วธิกีำรหลีกเล่ียงและป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวยัอันควร ผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ 

พลศึกษา - ทักษะการวา่ยน้ าขั้นพื้นฐาน 12 ทักษะกำรว่ำยน ำ้ท่ำกรรเชียง ทักษะกำรกระโดดพุ่งตัวลงน ้ำ ทักษะกำรว่ำยน ้ำทำ่ฟรีสไตล์ กฎ กติกำ กำรแข่งขันว่ำยน ้ำ 
ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์กับชีวิต งำนทัศนศิลป์พื นบ้ำน ทั ง 4 ภำค (เหนือ กลำง อีสำน ใต้) งำนทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับควำมเชื่อ งำนทศันศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับชวีิตประจำ้วัน 

กระบวนกำรและวิธกีำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ 
ดนตรีสากล - ดนตรีกับวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีท้องถิ่น ศิลปะพื นบ้ำน Folk ดนตรี Folk Music ลักษณะของดนตรีพื นบ้ำน ประเพณีกบับทบำทของดนตรี 

ยุคสมยัของดนตรีสำกล เครื่องหมำย และสัญลักษณ์ดนตรีสำกล (กำรอ่ำนเขยีนโน้ตดนตรีสำกล) 
นาฏศิลป์ - ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป ์บทบำทและหน้ำที่งำนนำฏศิลป์และกำรละคร หลกักำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์ องค์ประกอบทำงนำฏศิลป์และกำรละคร  

ควำมส้ำคัญและคุณค่ำของนำฏศิลป์และกำรละคร ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดงและกำรชมกำรแสดง 
การงานฯ - งานอาชีพงานประดิษฐ์ กำรส้ำรวจตนเองในกำรประกอบอำชีพด้ำนตำ่งๆ ทกัษะและควำมสำมำรถที่สอดคล้องในกำรประกอบอำชีพ คุณธรรมที่ใช้ในกำร-

ประกอบอำชีพ อิทธบิำท 4 ประเภทของงำนประดิษฐ์ ลักษณะของงำนประดิษฐ์ในรูปแบบต่ำงๆ 
Computer - Basic Microcontroller 6 ควำมรู้พื นฐำนเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกำรต่อวงจรไฟฟ้ำ ultrasonic กำรแกป้ัญหำพื นฐำนในกำรต่อวงจรและกำรเขียนโปรแกรม- 

ควบคุมหลอด ultrasonic ด้วย Microcontroller (Arduino) 
ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้ำสั่ง ค้ำขอร้อง ภำษำทำ่ทำง และค้ำแนะนำ้ในกำรเล่นเกม กำรวำดภำพ กำรทำ้อำหำรและเครื่องดื่ม และกำรประดษิฐ์ ค้ำสัง่ 

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. ค้ำขอร้อง เช่น 
Please look up the meaning in a dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me, please? etc. 
ค้ำแนะน้ำ เช่น You should read every day./ Think before you speak./ ค้ำศัพท์ที่ใช้ในกำรเล่นเกม Start./My turn./Your turn./Roll the dice./ 
Count the number./Finish. ค้ำบอกล้ำดับขั นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. ประโยค หรือข้อควำม สัญลักษณ์เครื่องหมำยและ
ควำมหมำยเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อำหำร เครื่องดื่ม ค้ำถำมเกี่ยวกับใจควำมส้ำคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท้ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยำ่งไร 
ท้ำไม 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 ขอบคุณ 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. ค้ำศัพท์และประโยคที่ใช้บอกควำมต้องกำร ขอควำมชว่ยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลอื เช่น Please…/May…?/ I need…/Help me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc. ค้ำศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว 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. ค้ำและประโยคที่ใช้แสดงควำมรู้สึก และกำรให้เหตุผลประกอบ 
เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีควำมสขุ เศร้ำ หิว รสชำติ สวย นำ่เกลียด เสียงดัง 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. ค้ำ กลุ่มค้ำ และประโยคที่มี
ควำมหมำยสัมพันธก์ับภำพ ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อมูลและควำมส้ำคัญของเทศกำล/วันส้ำคัญ/งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ 
(Passage : Valentine) ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ (Type of Sentence) กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล้ำดบั
ค้ำตำมโครงสร้ำงประโยค (Punctuation  Mark) Asking/Direction ประเทศ เชื อชำติ  Europe. 

ภาษาจีน - อาชีพ ประโยคค้ำสั่ง ค้ำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ล้ำดับขีด พินอิน ค้ำศัพท์เกี่ยวกับอำชีพ ประโยคค้ำถำม ค้ำตอบ ตอบบทสนทนำ ตอบค้ำถำมจำกเร่ืองที่อ่ำน 
แต่งประโยคจำกค้ำที่กำ้หนดให้ เลือกเติมค้ำลงในช่องว่ำง 

Math IE - Percentage: Convert Fractions to Equivalent Percentages, Express One Quantity as a Percentage of Another, Find the Whole Given a 
Part and the Percentage, Solve Word Problems related to Percentage. 
- Pie Charts: Read and Interpret Pie Charts with Percentages, Read and Interpret Pie Charts with Whole Numbers, Read and Interpret 
Pie Charts with Fractions. 

Science IE - Rocks: The Formation of the Three Types of Rocks (Igneous, Sedimentary, Metamorphic), The Types of Igneous, Sedimentary, 
Metamorphic rock and their formation. 
- Astronomy and Space: Astronomy, The solar System, Satellites, Eclipses (Solar Eclipse and Lunar eclipse). 

Social IE - Circular flow of income: Economic Units, Circular Flow of Income.  
- Market Failures:  Market Failures, Reasons for market failures, Steps taken by the government to correct market failures. 

 
 

 

 



 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปลายปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4/2562) 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
 
 
 
 

2 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศำสตร์ 
    15                        พัก 

10.05 – 10.45 น. 40 สุขศึกษำ และ พลศึกษำ  

10.50 – 11.30 น. 40 ภำษำจีน 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภำษำอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 กำรงำนอำชีพ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Math IE  

ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 
4 / มี.ค. / 2563 

(National Test ป.3) 

09.00 – 10.30 น. 90 ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
 30                        พัก 

11.00 – 12.00 น. 60 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 

 
 
 

5 / มี.ค. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภำษำไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นำฏศิลป์/ดนตรีไทย 
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมศึกษำ และ ประวัติศำสตร์  
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.05 – 14.45 น. 40 Science IE  

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Social IE 

หมายเหตุ 
1. งดกำรเรียนโครงกำรดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีกำรสอบ และขอควำมกรุณำท่ำนผู้ปกครองมำรับนักเรียนให้ตรงเวลำ 
2. นักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมาย่ืนค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสำรประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือ

เอกสำรประกอบกำรลำตำ่งๆ ทีห่้องงำนทะเบยีนและวัดผล ชั น 2 อำคำรสำมัคคีนฤมิต 
3. งำนวัดผลฯ จะจดัสอบให้กับนักเรียนขำดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่ำนั น ในวนัที่ 9  มี.ค. และ 10 มี.ค. 2563 
4. ประกำศรำยชื่อนักเรียนไมผ่ำ่นเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) ทำงเว็บไซต์ วนัที่ 11 มี.ค. 2563 (เวลำ 17.00 น.) และในห้องเรียน  
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 
5. ครูประจ้ำวิชำสอนและสอบซอ่มนักเรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 ตำมตำรำงสอบซ่อม 
6. แจกผลกำรเรียน (สมุดพก) ครั งที่ 4/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 4 เม.ย. 2563 (เวลำ 08.30 – 11.30 น.) 
 
           ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดำ  เลิศรมยำนันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ตารางส าหรับสอนและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น ป. 6 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. 11.10-12.00 น. พกั 13.00-13.50น. 13.50-14.40 น. พกั 14.55– 15.45น. 

12 มี.ค.63 สังคมฯ, ประวัติศาสตร์  คณิตศำสตร ์ Math IE  Science IE Social IE  ภำษำอังกฤษ 

13 มี.ค.63 ทัศนศิลป์,ดนตรี,นำฏศิลป์  ภำษำไทย วิทยำศำสตร ์  ภาษาจีน 
กำรงำนฯ, 

คอมพิวเตอร ์
 

สุขศึกษำ,     
พลศึกษำ 

 
 


