
 
            ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 กลางภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

22 / ก.ค. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 09.55 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 20                        พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.45 – 15.25 น. 40 Math IE  

24 / ก.ค. / 2562  08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานฯ และ Computer 
10.35 – 11.35 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Science IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 

 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 26 และ 30 ก.ค. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 
 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1/2562 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใบโบก ใบบัว เน้ือเร่ืองในบทเรียนและนอกบทเรียน การสะกดค าและแจกลกูค า ค าท่ีไม่มีวรรณยกุต ์การเรียงค าใหเ้ป็นประโยค ค าท่ีประสมดว้ยสระอา 

สระอ ีสระอ ิสระอึ รูปวรรณยกุตเ์อก โท มาตราตวัสะกดแม่ ก กา 
- ภูผา เน้ือเร่ืองในบทเรียนและนอกบทเรียน การสะกดค าและแจกลกูค า ค าท่ีไม่มีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด การแต่งประโยคค าท่ีประสมดว้ยสระอะ  
สระอ ุสระอ ูสระอือ รูปวรรณยกุตต์รี จตัวา มาตราตวัสะกดตรงมาตรา แม่ กง 
- เพือ่นกนั เน้ือเร่ืองในบทเรียนและนอกบทเรียน การสะกดค าและแจกลกูค า ค าท่ีมีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด การประสมค าจากสระเอ สระเอะ สระแอ 
สระแอะ มาตราตวัสะกดตรงมาตรา แม่ กม 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับ 1 ถงึ 20 และ 0 การนบัจ านวนนบั 1 ถึง 20 และ 0 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย แสดงจ านวนนบัไม่เกิน 20 และ 0 การเขียน-
จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใชเ้คร่ืองหมาย (=,≠,>,<) การเรียงล าดบัจ านวนตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวน ความสัมพนัธ์ของจ านวน
แบบส่วนยอ่ย – ส่วนรวม 
- การบวกจ านวนสองจ านวนทีผ่ลบวกไม่เกนิ 10 ความหมายของการบวก การหาผลบวก ศูนยก์บัการบวก ความสัมพนัธ์ของจ านวนแบบส่วนยอ่ย – 
ส่วนรวมกบัการบวก การสลบัท่ีการบวก โจทยปั์ญหาการบวก 
- การลบจ านวนสองจ านวนทีต่วัตั้งไม่เกนิ 10 ความหมายของการลบ การลบจ านวนสองจ านวนท่ีตวัตั้งไม่เกิน10 การลบโดยความสัมพนัธ์ของการบวก 
และการลบ การหาผลลบ การหาตวัไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์การบวกและประโยคสัญลกัษณ์การลบ โจทยปั์ญหาการลบ  
- การบวก การลบจ านวนนับไม่เกนิ 20 การหาผลบวกจ านวนท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน20 การหาผลลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน20 การหาตวัไม่ทราบค่าใน-
ประโยคสัญลกัษณ์การบวกและประโยคสัญลกัษณ์การลบ โจทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหาการลบ 

วทิยาศาสตร์ - ร่างกายของเรา อวยัวะต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย หนา้ท่ีและวธีิการดูแลรักษาอวยัวะภายนอก 
- หิน ลกัษณะภายนอกของหิน องคป์ระกอบของหิน วธีิจ าแนกหินตามแหล่งก าเนิด การใชป้ระโยชน์จากหิน 

สังคมฯ - ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา(พระพุทธศาสนา1) ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาและการปฏิบติัตน  
(วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัมาฆบูชา วนัอฎัฐมีบูชา) พระรัตนตรัย (ศรัทธา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ)์ การบูชาพระรัตนตรัย 
- สมาชิกทีด่ีของครอบครัว โครงสร้างครอบครัว บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกครอบครัว บทบาท สิทธิและหนา้ท่ีของตนเองในครอบครัว  
การใชอ้  านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิ หนา้ท่ี การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ประโยชน์ของการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
- สมาชิกทีด่ีของโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกท่ีดีในโรงเรียน บทบาท สิทธิ และหนา้ท่ีของนกัเรียนในโรงเรียน 
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประโยชน์ของการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

ประวติัศาสตร์ - ประวตัคิวามเป็นมาของตนเองและครอบครัว วนั เดือน ปี และการนบัช่วงเวลาตามปฏิทิน (สุริยคติ จนัทรคติ) การเรียงล าดบัเหตุการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั ประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ลกัษณะหนา้ท่ีและวธีิดูแลรักษาอวยัวะภายนอกร่างกาย (ตา Eye, หู Ear, คอ Neck, จมูก Nose, ผม Hair, มือ Hand, เทา้ Foot, เลบ็ Nail, 
ผวิหนงั Skin) และอวยัวะภายในช่องปาก (ปาก Mouth, ลิน้ Tongue, ฟัน Tooth, เหงือก Gum) 

พลศึกษา - ทกัษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน 1 ความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนวา่ยน ้ า ทกัษะการด าน ้ าและเป่าน ้ า ทกัษะการเตะขา 

ทศันศิลป์ - ทศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะ ขนาดของส่ิงของต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์- 
วาดภาพระบายสีสร้างงานทศันศิลป์ 

ดนตรีสากล - เส้นสายลายเสียง แหล่งก าเนิดเสียง สีสันและลกัษณะของเสียง ระดบัเสียงของตวัโนต้ (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) 

นาฏศิลป์ - บทบาทสมมุต ิการเคล่ือนไหวเลียนแบบในลกัษณะต่างๆ (ท่าทางของสตัว ์เช่น นกบิน จิงโจ ้ปลา กระต่าย กบ ลิง ฯลฯ ท่าทางของธรรมชาติท่ีอยู-่
รอบๆ ตวัเรา เช่น ลมพดั ดอกไมบ้าน ตน้ขา้ว ฝนตก เป็นตน้ และพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาในชีวติประจ าวนั เช่น ขบัรถ กวาดบา้น แปรงฟัน)  
การแสดงบทบาทสมมุติท่ีส่งเสริมในเร่ืองของความคิดท่ีสร้างสรรค ์

การงานฯ - งานอาชีพ ความหมายและความส าคญัของการประกอบอาชีพ หนา้ท่ีและความส าคญัของแต่ละอาชีพ ประเภทและลกัษณะการท างานของอาชีพ 
(อาชีพอิสระ อาชีพรับจา้ง) 

Computer - Computer The Smart Machine : Part of a computer, mouse button (click and double click), key on the keyboard, benefit of using 
a computer. 

ภาษาองักฤษ - My Body : Parts of body, Singular and Plural Nouns, Article a/an, Verb to have, Pronouns (I and It), Simple sentence  
(I have 2 eyes./ It has 3 eyes.) 
- My Family : family members, gender, pronouns (He/ She) + verb to be. 

ภาษาจีน - 拼(pīn)音(yīn )พนิอนิ ค าศพัทบ์ทท่ี 1,2 เช่น เคร่ืองบิน  น่ี  นัน่ อะไร  น่ีคือ นัน่คือ สัตว ์(ปลา สุนขั ชา้ง หมีแพนดา้ แมว จระเข ้นก) ค  าศพัท-์ 
ท่ีใชบ่้อยในหอ้งเรียน (สวสัดี สวสัดีคุณครู ขอบคุณ ยนืข้ึน เขา้เรียน เลิกเรียน เงียบ) บทสนทนา (น่ีคืออะไร  น่ีคือนก นัน่คืออะไร  นัน่คือแมว เป็นตน้) 

Math IE - Numbers up to 100 : Count read and write numbers up to 100, place value, expanded form, arranging the numbers in 

ascending and descending order, compare the numbers. 

- Addition : Addition 2 digits with 1 digit number and addition 2 digits with 2 digit numbers without carrying and with 

carrying, solve 1 step word problems. 

- Subtraction : Subtraction 2 digit with 1 digit and subtraction 2 digit with 2 digit without and with regrouping, solve  

1 step word problems. 

Science IE - Sense organs : Identify the sense organs, their characteristics, and their functions. 

- How to keep our body clean and healty : State the need and ways to keep our bodies clean. State the importance of 

exercise, rest, and healthy food for a healthy body. 

Social IE - Community : Places in community, Jobs in community. 

- Goods and Services : Identify goods and services, Differences between goods and services. 

 
 



 
 

       ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 กลางภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

23 / ก.ค. / 2562 
 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 09.55 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 20                        พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.45 – 15.25 น. 40 Math IE  

25 / ก.ค. / 2562  
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานฯ และ Computer 
10.35 – 11.35 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Science IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 

 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 26 และ 30 ก.ค. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 
 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 

                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1/2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - น ้าใส ค  าศพัทบ์ทท่ี ๑ มาตราแม่ ก.กา สระอะ สระอือ สระโอะ (ไม่มีตวัสะกดและมีตวัสะกด)  
- ใจหาย ค  าศพัทบ์ทท่ี ๒ สระเอียะ สระเอีย มาตราตวัสะกด แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคค าถาม 
- ครัวป่า ค  าศพัทบ์ทท่ี ๓ สระเอือ ค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม และมารยาทในการอ่าน 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับไม่เกนิ 1,000 และ 0 การอ่านและการเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแสดงจ านวน จ านวนคู่และจ านวนค่ี  
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวน การนบัเพ่ิมและการนบัลด 
ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
- การบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลพัธ์และตัวตั้งไม่เกนิ 100 การบวกและการลบจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
การหาค่าของตวัเลขท่ีไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบของจ านวนนบัไม่เกิน 100  
การแกโ้จทยปั์ญหาการสร้างโจทยปั์ญหาการบวกและการลบพร้อมทั้งหาค าตอบ 
- การบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลพัธ์และตัวตั้งไม่เกนิ1,000 การบวกและการลบจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 1,000  
การหาค่าของตวัเลขท่ีไม่ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบของจ านวนนบัไม่เกิน1,000  
การแกโ้จทยปั์ญหา การสร้างโจทยปั์ญหาการบวกและการลบพร้อมทั้งหาค าตอบ 

วทิยาศาสตร์ - พชืและการเจริญเติบโตของพชื ปัจจยัในการเจริญเติบโตของพืช การดูแลพืช แสงและน ้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช องคป์ระกอบ- 
ของพืชดอก วฏัจกัรชีวติพืชดอก 

สังคมฯ - ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนา ๑) ความส าคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวติั (เหตุการณ์ตอนประสูติ
เหตุการณ์หลงัประสูติจนถึงการออกผนวช) ประวติัสามเณรราหุล และขอ้คิดท่ีไดจ้ากการศึกษาประวติัของสามเณรราหุล 
- หน้าที่เดก็ดี หนา้ท่ี ขอ้ตกลง กติกา กฎระเบียบในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน มารยาทในการแสดงความเคารพ การเดิน การนัง่ การยนื  
การพดู การทกัทายและการแต่งกาย 

ประวติัศาสตร์ - วันเวลา ค าแสดงช่วงเวลาและการใชค้  าบอกช่วงเวลา (อดีต ปัจจุบนั อนาคต) วนัส าคญัในปฏิทิน การสืบคน้ขอ้มลูของตนเองและครอบครัว 
เส้นเวลาในการล าดบัเหตุการณ์ 

สุขศึกษา - อวัยวะภายในของเรา หนา้ท่ีและการดูแลรักษา (สมอง หวัใจ ตบั ไต ปอด ล าไส้) 
พลศึกษา - เกม กฬีาพืน้บ้าน การเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ การเล่นเกมเบด็เตลด็และกีฬาพ้ืนบา้น กติกา ขอ้ตกลงและวธีิการเล่นเกม ประโยชน์หรือ- 

ส่ิงท่ีไดรั้บ ขอ้ควรปฏิบติัขณะเล่นและหลงัเล่นเกม การแนะน าวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนขณะเล่นเกม 
ทศันศิลป์ - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะ ขนาดของส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์-

วาดภาพระบายสีในการสร้างงานทศันศิลป์ 
ดนตรีสากล - ก าเนิดเสียง แหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้นิ (ประเภทของเคร่ืองดนตรี ดีด สี ตี เป่า) คุณสมบติัของเสียงดนตรี (สูง- ต ่า ดงั-เบา ยาว-ส้ัน) 

ค่าโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ (โนต้ตวักลม ตวัขาว ตวัด า กุญแจซอล กุญแจฟา) 
นาฏศิลป์ - การเคลือ่นไหวหรรษาพาเพลนิ ลกัษณะการเคล่ือนไหวในขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี (ท่านัง่ ยนื เดิน กระโดด กระโดดไกล การวิง่)  

การเคล่ือนไหวท่ีมีการใชแ้รงมากและแรงนอ้ย การเคล่ือนไหวในรูปแบบอยา่งอิสระ การเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบทางนาฏศิลป์ (ท่าประกอบ
เพลงนกนอ้ย) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง 

การงานฯ - งานอาชีพ ความหมายและความส าคญัของการประกอบอาชีพ (ความส าคญัของครอบครัว ความส าคญัต่อชุมชน ความส าคญัต่อประเทศชาติ)
ประเภทของการประกอบอาชีพ (อาชีพอิสระดา้นการผลิต อาชีพอิสระดา้นการใหบ้ริการ อาชีพรับจา้งในหน่วยงานราชการ อาชีพรับจา้งใน-
หน่วยงานเอกชน) ลกัษณะของอาชีพในประเภทต่างๆ 

Computer - Operating System : Operating System Windows 10, Start/Shutdown Computer, Desktop, Icon, Taskbar, File explores, Command 
and Keyboard Shortcut keys. 

ภาษาองักฤษ - All About Me : Personal Information, Greeting, Saying thank you, Saying goodbye. 
- Animals : Animals, can/can't, has/have. 

ภาษาจีน - 时间 เวลา บทท่ี 1,2 ค าศพัท ์บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค พินอิน ช่ือเส้น-จ านวนล าดบัขีด ความตอ้งการและเทศกาล 
Math IE - Number up to 1000 : Read and write numbers up to 1000, place value, expanded form, arranging the numbers in 

ascending and descending order, compare the numbers. 

- Addition : Addition 2 digits with 2 digit number and addition 3 digit with 3 digit numbers without carrying and with 

carrying, solve 1 step word problems. 

- Subtraction : Subtraction 2 digit with 2 digit and subtraction 3 digit with 3 digit without and with regrouping,  

solve 1 step word problems. 

Science IE - Plant Function and Growth : List some other parts of plants from which new plants grow. Explain how some plants 

grow from seeds and bulbs. 

- Life, Habitat and Environment : State the basic needs of living things. Explain the meaning of habitat. Name the 

different land habitats and water habitats. Identify the plants and animals in different water habitats and land habitats. 

Social IE - Traditional Thai Culture : Traditional Thai festival in Thailand. Thai culture/Regions. 

- Communication : General Communication&Information Technology. Types of general and information technology. 

 
 
 
 
 
 



 
 

       ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 กลางภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

22 / ก.ค. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 09.55 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 20                        พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.45 – 15.25 น. 40 Math IE  

24 / ก.ค. / 2562  08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานฯ และ Computer 
10.35 – 11.35 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Science IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 

 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 26 และ 30 ก.ค. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 
 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 

                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1/2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ปฏิบัติการสายลบัจิ๋ว ค  าศพัท ์อกัษรสามหมู่ การผนัวรรณยกุต ์รูปและเสียงวรรณยกุตข์องค า ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง 
- แต่เดก็ซ่ือไว้ ค  าศพัท ์มาตราตวัสะกดตรงมาตรา สระเปล่ียนรูป ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์
- ป่านี้มีคุณ ค  าศพัท ์ความหมายของค า มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับไม่เกนิ 100,000 การอ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจ านวน หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั 
และการใช ้0 เพ่ือยดึต าแหน่งของหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใชเ้คร่ืองหมาย =,≠,>,<  
การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน แบบรูปของจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 3 ทีละ 4 
ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 แบบรูปซ ้า 
- การบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลพัธ์และตัวตั้งไม่เกนิ 100,000 การบวก การลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100,000  
การบวกลบระคน โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100,000 โจทยปั์ญหาการบวกการลบระคน 
- แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การเก็บรวบรวมและจ าแนกขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั  
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ การอ่านแผนภูมิแท่ง 

วทิยาศาสตร์ - ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต ลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวติใกลต้วั ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของพ่อแม่กบัลูก การถ่ายทอดลกัษณะ- 
ทางพนัธุกรรมและการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ส่ิงมีชีวติบางชนิดท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้และท่ีด ารงพนัธ์ุจนมาถึงปัจจุบนั 
- ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  
การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัคุม้ค่า 

สังคมฯ - ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา ความสัมพนัธ์ของพระพุทธศาสนากบัการด าเนินชีวติ พุทธประวติั เหตุการณ์หลงัผนวช  
การบ าเพญ็เพียร ผจญมาร ปฐมเทศนา ปรินิพพาน 
- หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและการธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย วฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถ่ิน วนัหยดุราชการ  
หลกัประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน บทบาทและหนา้ท่ีในชุมชน 

ประวติัศาสตร์ - วันเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ศกัราชท่ีส าคญัตามปฏิทิน ท่ีมาของศกัราชท่ีปรากฏในปฏิทิน วธีิการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ.  
เหตุการณ์ส าคญัของโรงเรียนและชุมชน วธีิการสืบคน้เหตุการณ์ส าคญัโดยการใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ 

สุขศึกษา - การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย ์ลกัษณะการเจริญเติบโตของมนุษย ์ 
พฒันาการตามวยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเดก็ไทย 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ทกัษะการหมุนแขนฟรีสไตล ์ทกัษะการด าน ้าหมุนแขนฟรีสไตล ์
ทศันศิลป์ - ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผวิ การจดักลุ่มภาพตามทศันธาตุ ลกัษณะรูปร่าง รูปทรงในงาน 

การออกแบบส่ิงต่างๆ ท่ีมีในบา้นและโรงเรียน 
ดนตรีสากล - รักในเสียงเพลง รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี (ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล 5 ประเภท เคร่ืองสาย เคร่ืองเป่าลมไม ้เคร่ืองเป่าทองเหลือง  

เคร่ืองประเภทคียบ์อร์ด เคร่ืองเคาะจงัหวะ) การใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียงและจงัหวะเคาะ (โนต้ตวักลม ตวัขาว ตวัด า กุญแจซอล  
กุญแจฟา ) 

นาฏศิลป์ - หลกัการและประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์ หลกัการชมการแสดง และประโยชน์จากการชมนาฏศิลป์ 
การงานฯ - งานเกษตร งานประดษิฐ์ เคร่ืองมือการเกษตรงานดินและงานพืช ประเภทของผกัสวนครัว ขั้นตอนการเพาะเมลด็ การเลือกใชแ้ละเก็บรักษา-

อุปกรณ์งานประดิษฐ ์ประเภทของงานประดิษฐ ์
Computer - Computer Devices and Infographics : Computer Devices: input devices, Process device, Output devices and Stroage devices. Meaning of 

Infographic and type infographics: Graphs, Picture, Diagram, Timeline. 
ภาษาองักฤษ - Getting started : Classroom Commands(orders/requests), Greetings (formal/informal), Classroom objects, Places in my school,  

Common and proper nouns, Singular and plural nouns, Subject Pronouns, Possessive Adjectives. 
- Who am I? : Introducing yourself and other people, Giving your personal information, Family members, Occupations, Countries and 
nationalities, Wh-questions. 

ภาษาจีน - ร่างกายของเรา ล  าดบัขีดบทท่ี 1 และ 2 ค าศพัทจี์น และพินอิน รูปแบบประโยคท่ีถูกตอ้งทั้งจีนและพินอิน แต่งประโยคจากค าศพัทเ์ป็นภาษาจีน 
Math IE - Number up to 10,000 : Read and write Number, Place value and Vale, Comparing and Ordering number,  

Number Patterns. 
- Addition and Subtraction : Finding the sum and the difference of the number, Word problem involving addition and 
subtraction. 
- Graph : Read and interpret bar graphs. 

Science IE - Living and Non-living Things : Identify non-living things that were once alive and never alive. State the basic needs of 
living things. Infer and explain characteristics of living things. 
- Types of Living Things : Classify living things into groups based on common observable characteristics.  
Recognise that similarities and differences exist within groups of plants and animals. 

Social IE - The Population and the Environment : Population and problems of too many people. How to live together in our 
community? 
- Relationship between Buyers and Sellers : Relationship between Buyers and Sellers Buyers/Consumer 
Sellers/Producer. Differences between Buyers and Sellers. 

 
 
 
 
 

 



 
 

       ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 กลางภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

23 / ก.ค. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 09.55 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 20                        พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.45 – 15.25 น. 40 Math IE  

25 / ก.ค. / 2562  
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานฯ และ Computer 
10.35 – 11.35 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Science IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 

 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 26 และ 30 ก.ค. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 
 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 

                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1/2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ขนมไทยไร้เทียมทาน เน้ือเร่ือง ค าศพัท ์ดรุณศึกษา เร่ืองลิงกินมงัคุด ค  าท่ีมี ร ล เป็นพยญัชนะตน้ ค  าประสม แผนภาพความคิด แผนภาพโครงเร่ือง  
การอ่านในใจ การอ่านจบัใจความ มารยาทในการอ่าน 
- ออมไว้ก าไรชีวติ เน้ือเร่ือง ค าศพัท์ การพดูรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพดู ส านวน สุภาษิต ปริศนาค าทาย 
- การผจญภยัของสุดสาคร เน้ือเร่ือง ค าศพัท ์ดรุณศึกษา เร่ืองทรัพยส์มบติั มาตราตวัสะกด (ไม่ตรงมาตรา) ค  าท่ีประวิสรรชนียแ์ละไม่ประวิสรรชนีย ์ 
ค าท่ีใชไ้มย้มก (ๆ) 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับที่มากกว่า 100,000  การอ่านและการเขียนตวัเลขและตวัหนงัสือ จ  านวนนบัท่ีมากกวา่ 100,000 การเปรียบเทียบจ านวน การเรียงล าดบัจ านวน  
การหาค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็หลกัต่างๆ ของจ านวน 
- การบวก และ การลบ การบวกและการลบ ความสมัพนัธ์ของการบวกและลบ การบวก-ลบระคนและโจทยปั์ญหา 
- สถิต ิขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูล การอ่านแผนภูมิแท่ง การเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านตารางขอ้มูล 

วทิยาศาสตร์ - ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ(1) โครงสร้างหน้าท่ีของ ราก ล าตน้ ใบ และดอก จ าแนกส่ิงมีชีวิต กลุ่มพืช กลุ่มสตัว ์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สตัว ์ 
การจ าแนกพืชมีดอกและพืชไม่มีดอก 
- ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ(2) การจ าแนกสตัวมี์กระดูกสนัหลงัและสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั โดยใชก้ระดูกสนัหลงัเป็นเกณฑใ์นการจ าแนก  
ลกัษณะเฉพาะท่ีสงัเกตไดข้องสตัวมี์กระดูกสนัหลงั กลุ่มปลา กลุ่มสตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบก กลุ่มสตัวเ์ล้ือยคลาน กลุ่มนกและกลุ่มสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๑ ความส าคญัของพระพทุธศาสนา พทุธประวติั (ประกาศธรรม) พทุธสาวก ชาดก ศาสนาในประเทศไทย  
- พลเมืองดตีามวถิีประชาธิปไตย คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ผูน้  า ผูต้าม สิทธิเด็ก การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
วฒันธรรมไทย 
- การเมืองการปกครอง อ านาจอธิปไตยและความส าคญัของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ประวติัศาสตร์ - วนัเวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร์ ช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ สหสัวรรษ ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ (ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุประวติัศาสตร์)  
ยคุสมยัท่ีใชใ้นการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ (หลกัฐานชั้นตน้ หลกัฐานชั้นรอง) 

สุขศึกษา - การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ การเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสงัคม การท างาน  
หนา้ท่ีและการดูแลรักษาของกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้  

พลศึกษา - กรีฑา ประวติักรีฑา กิจกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นกรีฑาแบบต่างๆ ทกัษะกรีฑา ทกัษะการว่ิง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ทศันศิลป์ - ทัศนธาตุ การจ าแนกส่วนประกอบของทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวา่ง เปรียบเทียบลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีในธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม 
ดนตรีสากล - โครงสร้างของบทเพลง ความหมายของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคล่ือนท่ีของท านอง รูปแบบจงัหวะ ความเร็วของจงัหวะ โนต้ดนตรีสากล 

การร้องเพลงในช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ความหมายของเน้ือหาในบทเพลง 
นาฏศิลป์ - พืน้ฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและ นาฏยศัพท์ ภาษาท่าและนาฏยศพัท ์การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะเพลงฟ้อนเง้ียว การแสดงระบ าดอกบวั ร าวงมาตรฐาน  

เพลงชาวไทย 
การงานฯ - งานบ้าน การดูแลรักษาความสะอาดบา้นเรือน การซกัผา้ดว้ยมือและขจดัรอยเป้ือนบนผา้ เคร่ืองมืองานช่างพ้ืนฐาน มารยาทในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั 
Computer - Machine Learning : Type of Machine Learning, Application from Google, shortcut key, formula and tools in Google Sheets. 
ภาษาองักฤษ - Getting Around : Greetings, Introducing Oneself, Introducing People, Saying Goodbye, Expressing thanks, Wh-Questions, Describing pictures 

(There is, There are, Present Continuous Tense, Prepositions of Place). 
- My School : Classroom Language, Commands, Polite Requests, Asking for Permission, Asking for Help, Excuses and Apologies,  
Describing People (Personality, Appearance, Clothing). 

ภาษาจีน - สถานที่ภายในบ้าน ค าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ช่ือเส้นขีด จ านวนล าดบัขีด ประโยคไทย ประโยคจีน ค  าสัง่ ค  าขอร้อง 
Math IE - Numbers up to 100,000 : Numbers up to 100,000 : Determine Place values of numbers,Writing Expanded form of a number, 

Comparing and Ordering numbers up to 100,000, Rounding off numbers to the nearest 10 and 100. 

- Lines : Identifying Horizontal, Vertical lines, Perpendicular and Parallel lines. 

- Tables and Graphs : Reading, Interpreting and Solving problems using information presented on the tables/bar graphs. 

- Symmetry : Determine the line(s) of symmetry of a symmetrical figure and Identifying symmetrical figures. 

Science IE - Air, respiration, and Photosynthesis : Properties of Air, Components of Air (Nitrogen, Oxygen and Carbon dioxide),  

Uses of nitrogen, oxygen and carbon dioxide, Photosynthesis, Respiration in plants and animals, The human Respiratory System. 

Social IE - Geographical tools : Types of map, Interpreting maps, Studies. 
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 กลางภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

22 / ก.ค. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 09.55 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 20                        พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.45 – 15.25 น. 40 Math IE  

24 / ก.ค. / 2562  08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานฯ และ Computer 
10.35 – 11.35 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Science IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 

 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 26 และ 30 ก.ค. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 
 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1/2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 
วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ก าเนิดผดิพ้นคนทั้งหลาย เน้ือเร่ือง ค าศพัท/์ค ายาก การตั้งค าถามและตอบค าถาม การอ่านบทร้อยกรอง การคดัลายมือ มารยาทในการเขียน นิทาน 
พื้นบา้นลา้นนา เร่ือง ผปีกกะโหลง้ 
- ครอบครัวพอเพียง เน้ือเร่ือง ค าศพัท/์ค ายาก การอ่านร้อยแกว้ ขอ้ความท่ีเป็นบรรยายโวหาร/พรรณนาโวหาร ภาษาโดยตรง ภาษาโดยนยั  
การจบัใจความส าคญั มารยาทในการอ่าน มารยาทในการฟังและพดู การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง การพดูและเขียนแสดงความรู้สึก การฟัง/การดูบทความ
จากโฆษณา การวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น 
- กระเช้านางสีดา เน้ือเร่ือง ค าศพัท/์ค ายาก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน ปริศนาค าทาย (ลา้นนา) ค าคลอ้งจอง 

คณิตศาสตร์ 
 

- เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ การคณู การหาร 
ของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก ลบ คณู หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 
- เส้นขนาน เส้นตั้งฉากและสัญลกัษณ์แสดงการตั้งฉาก เส้นขนานและสัญลกัษณ์แสดงการขนาน มุมแยง้ มุมภายใน และมุมภายนอกท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนั
ของเส้นตดัขวาง การสร้างเส้นขนาน 

วิทยาศาสตร์ - ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอดจากพอ่แม่สู่ลกูของ พชื สัตว ์และมนุษย ์ 
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของตวัเองกบัพอ่แม่ 
- ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม โครงสร้างและลกัษณะของส่ิงมีชีวติท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวติ ผลจากการปรับตวัของส่ิงมีชีวติในแต่ละแหล่งท่ีอยู ่ความสัมพนัธ์-
ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติ ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ โซ่อาหาร บทบาทของส่ิงมีชีวติท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในโซ่อาหาร  
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคมฯ - พุทธศาสนา 1 ประวตัแิละความส าคญั ของพระพุทธศาสนา ประวติัและความส าคญัของพระพทุธศาสนา พทุธประวติัโปรดพระพทุธบิดา  
(เสดจ็กรุงกบิลพสัดุ)์ พทุธกิจส าคญั พทุธจริยา 3 (โลกตัถจริยา ญาตตัถจริยา พทุธตัถจริยา) พระโสณโกฬิวสิะ ชาดกจูฬเสฏฐิชาดก วณัณาโรหชาดก 
- หน้าทีข่องการเป็นพลเมืองดีและการธ ารงรักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีของพลเมืองท่ีดี คุณลกัษณะ-
ของพลเมืองดี การป้องกนัการละเมิดสิทธิเดก็ วฒันธรรมไทยกบัการด าเนินชีวติของคนในสังคมไทย การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
- การเมืองการปกครอง(การปกครองส่วนท้องถิน่) โครงสร้างและอ านาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หนา้ท่ีและวธีิการเขา้ด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประวติัศาสตร์ - เร่ืองราวของท้องถิน่กบัหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ ความเป็นมาของทอ้งถ่ินโดยใชห้ลกัฐานท่ีหลากหลาย การตอบค าถามทางประวติัศาสตร์- 
อยา่งมีเหตุผล ความแตกต่างระหวา่งความจริง (truth) กบัขอ้เทจ็จริง (fact) ทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ความส าคญัของระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายท่ีมีผลต่อสุขภาพ พฒันาการ หนา้ท่ีและการท างานของอวยัวะในระบบขบัถ่ายและ
ระบบยอ่ยอาหาร การดูแลรักษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหท้ างานตามปกติ 

พลศึกษา - ทกัษะว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน 9 วธีิการเอาตวัรอดจากกิจกรรมและอุบติัเหตุทางน ้ า การควบคุมร่างกายขณะฝึกการเล้ียงตวัในน ้าและแสดงทกัษะการด าน ้า   
การวเิคราะห์และจ าแนกลกัษณะของการเคล่ือนไหวจากกิจกรรม 

ทศันศิลป์ - การจัดองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ จุด เส้น ความหมายของเส้นและลกัษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ประเภทของรูปร่างรูปทรง 
ดนตรีสากล - องค์ประกอบดนตรีสากล การส่ืออารมณ์ของบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบดนตรี ความหมายขององคป์ระกอบดนตรี ความหมายของรายละเอียดต่างๆ- 

ในองคป์ระกอบดนตรี เสียง จงัหวะ ท านอง การประสานเสียง รูปแบบของบทเพลง เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี หลกัการวเิคราะห์บทเพลง 
นาฏศิลป์ - ลลีานาฏศิลป์ องคป์ระกอบนาฏศิลป์ การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงและเร่ืองราว  ร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า  

การสร้างละครสั้นจากองคป์ระกอบละคร 
การงานฯ - งานบ้าน วธีิการจดัหอ้งครัว วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดหอ้งน ้ า ขั้นตอนการท าความสะอาดหอ้งน ้า หนา้ท่ีของเอกสารส าคญัต่างๆ เช่น  

ส าเนาทะเบียนบา้น การจดัเกบ็เอกสาร การซ่อมแซมเส้ือผา้ การดน้ผา้ถอยหลงั 
Computer - Internet safety rules & Story telling with blog : 5 SMART Rules for uses the internet. Introduction about blog/Parts of blog/Address/Basic tools  

of blog. Keyboard shortcuts. 
ภาษาองักฤษ - Getting to know our Environment : Main Idea, Sequencing, Greeting and Bidden Farewell, Imperative, Nouns, Pronouns, Using Dictionary.  

- Best Planning for Yourself : Cause and Effect, Fact and Opinion, Meeting People, Adverbs, Comparison. 
ภาษาจีน - 国家(ประเทศต่างๆ) บทที ่1,2 ล าดบัขีด ค าศพัทท่ี์ใชส้ าหรับปฏิบติัตามค าสั่งในหอ้งเรียน พนิอิน ความหมายของค าศพัทแ์ละประโยค  

วเิคราะห์เน้ือเร่ืองท่ีอ่านและตอบค าถาม การเลือกใชเ้คร่ืองหมายในประโยคภาษาจีน 
Math IE - Whole Number 1 : Read & write whole numbers up to 100 million places (9 – digit numbers). Recognize the place value of ones, tens, 

hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, millions, ten millions & hundred millions. Compare & order whole numbers up to 

100 million places. Round off numbers up to 100 million places. 
- Whole Number 2 : Multiply a number by 10, 100 & 1,000, Divide a number by 10, 100 & 1,000, Multiply number up to 3, digit number 
by 2, digit number. Simplify numerical expressions. 
- Angles : Recognize the sum of angles on a straight line. Recognize the sum of angles at a point. Find the unknown angle(s) on a straight 

line or at a point. 
- Averages : Calculate average. Find the total amount given the average and the number of items. Solve word problems on averages with 
speed and accuracy. 

Science IE - Reproduction in Plants : Classification of plants, Sexual Reproduction in Flowering Plants, Parts of a Flower,  
Life cycle of a Flowering Plant. 
- Reproduction in Animals : Reproduction of Living things, Ways of Reproduction, Asexual Reproduction in Animals, Sexual 
Reproduction in Animals, Life Cycles of Animals. 
- Cell and Cell Division : Cells, The Microscope, Plants Cells, Animal Cells, Cell Division, Budding. 

Social IE - Physical Environment of the Central region : Natural and Human Environment. 

 
 
 
 
 



 
 

       ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 กลางภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

23 / ก.ค. / 2562 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 09.55 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 20                        พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.45 – 15.25 น. 40 Math IE  

25 / ก.ค. / 2562  
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานฯ และ Computer 
10.35 – 11.35 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Science IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 

 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 26 และ 30 ก.ค. 2562 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 
 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1/2562 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - จากผาแต้มสู่อยีปิต์ อ่านจบัใจความส าคญัจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน การผนัวรรณยกุต ์พยางค/์ค า ค  าเป็นค าตาย ค ามูล ค าประสม ค าซ ้ า ค  าซอ้น  
อกัษรควบกล ้า อกัษรน า 
- อ่านป้ายได้สาระ อ่านจบัใจความส าคญัจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน ความหมายของค า การเขียนส่ือสาร ภาษาพดู ภาษาเขียน ค า วลี ประโยค  
ส่วนประกอบของประโยค 
- กทลตีานี อ่านจบัใจความส าคญัจากเน้ือเร่ือง ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าขวญั ค าคม ส านวนภาษา สุภาษิต ค าพงัเพย ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ - จ านวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร วเิคราะห์และแสดงวธีิท าโจทยปั์ญหา การบวก การลบ การคณู การหาร โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนบั 
ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็หลกัต่างๆ แสดงวธีิท าและหาค าตอบการบวก ลบ คณู หาร และโจทยร์ะคน แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป 
- ตวัประกอบของจ านวนนับ ตวัประกอบของจ านวนนบั จ านวนเฉพาะ ตวัประกอบเฉพาะ การแยกตวัประกอบ การหา ห.ร.ม และ ค.ร.น  
แกโ้จทยปั์ญหาดว้ย ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- เส้นขนาน เส้นขนานและมุมแยง้ มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั การสร้างเส้นขนาน 
- สมการและการแก้สมการ สมการ สมการท่ีเป็นจริง สมการท่ีเป็นเทจ็ สมการท่ีมีตวัไม่ทราบค่า ค าตอบของสมการ การแกส้มการ  
แกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ 

วทิยาศาสตร์ - ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ สารอาหารแต่ละประเภทและการค านวณค่าพลงังานจากสารอาหาร กราฟการเจริญเติบโตของมนุษย ์ปัจจยัท่ี- 
ช่วยในการเจริญเติบโต หนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสมัพนัธ์กนั (ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหิต) 
- ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม การปรับตวัของกลุ่มส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยูต่่างๆ ภาวะความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในรูปแบบต่างๆ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ประชากรมนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การดแูลและจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

สังคมฯ - พุทธประวตัแิละการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ีตามแบบอย่าง(พระพุทธศาสนา 1) ความส าคญัของพระพทุธศาสนา สรุปพทุธประวติั  
(ปัจฉิมสาวก ปลง อายสุังขาร ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ) สังเวชนียสถาน ทีฆีติโกสลชาดก สัพพทาฐิชาดก พระราธะ 
- หน้าทีข่องการเป็นพลเมืองดีและการธ ารงรักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย(หน้าที่พลเมือง1) กฎหมายกบัชีวติประจ าวนั กฎหมายจราจร กฎหมาย-
ทะเบียนราษฎร์ กฎหมายยาเสพติดใหโ้ทษ เทศบญัญติั ขอ้บญัญติั อบต. อบจ. ประโยชน์ของการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้มูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ  
ในชีวติประจ าวนั วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพมิพ ์แหล่งข่าวต่างๆ สถานการณ์จริง ประโยชน์ของการติดตามขอ้มลูข่าวสาร หลกัการเลือกรับและใชข้อ้มูล-
ข่าวสาร จากส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ือท่ีไร้พรมแดน ความหมายและประเภทของวฒันธรรม การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลา มารยาทไทยและมารยาท-
สังคม คุณค่าทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มคนในสังคมไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวฒันธรรม แนวทางธ ารงรักษาวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ - ความส าคญัของวธีิการทางประวัตศิาสตร์ ความหมายและความส าคญัของวธีิการทางประวติัศาสตร์อยา่งง่าย การน าวธีิการไปศึกษาเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน 
ขอ้มูลเร่ืองราวส าคญัในอดีต ตวัอยา่งหลกัฐาน การสรุปขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐาน วธีิการน าเสนอขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีหลากหลาย 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ความส าคญั การท างานและการดูแลรักษาของระบบหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบสืบพนัธ์ุ 
พลศึกษา - กฬีาบาสเกตบอล1 ลกัษณะกิจกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล แหล่งท่ีมาของแรงในการฝึกทกัษะการเล้ียง 

และการรับส่ง ทกัษะการเล้ียงลกูบาสเกตบอล (การเล้ียงลกูบาสเกตบอลระดบัต ่า การเล้ียงลกูบาสเกตบอลระดบัสูง) ทกัษะการรับส่งลกูบาสเกตบอล 
(การรับส่งสองมือระดบัอก การรับส่งสองมือกระดอนพื้น การรับส่งสองมือเหนือศีรษะ การรับส่งมือเดียวเหนือไหล่) สมรรถภาพทางกาย 

ทศันศิลป์ - การจัดองค์ประกอบศิลป์ องคป์ระกอบศิลป์ (ความสมดุล พื้นท่ีวา่ง ความกลมกลืน ความขดัแยง้ เอกภาพ ทศันธาตุ จุด) ความหมายของเส้น  
น ้าหนกัแสงเงา รูปและพื้นท่ีวา่ง ประเภทของรูปร่างรูปทรง 

ดนตรีสากล - องค์ประกอบดนตรีสากล องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต ความหมายขององคป์ระกอบดนตรี (เสียง จงัหวะ ท านอง การประสานเสียง  
รูปแบบของบทเพลง) ความหมายของศพัทส์ังคีต (อ่าน เขียนโนต้ดนตรีสากล ท านองง่ายๆ) 

ดนตรีไทย - ทฤษฎดีนตรีไทย ประเภท บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค ศพัทส์ังคีต เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี โนต้บทเพลงไทย  
อตัราจงัหวะสองชั้น เน้ือหา องคป์ระกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี ดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ 

การงานฯ - งานบ้าน การดูแลรักษาเคร่ืองเรือนและของใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ หนา้ท่ีของเอกสารทางการเงิน การจดัเกบ็เอกสาร ลกัษณะของผา้ เช่น ผา้ฝ้าย ผา้ไหม  
สัญลกัษณ์ของเส้ือผา้ การซ่อมแซมเส้ือผา้ การสอยผา้ซ่อนดา้ย 

Computer - Introduction of Macintosh : Introduction of Macintosh (Parts of the Desktop / Basic application: Safari / Keynote / System preferences / Keyboard 
shortcuts) Scratch programming (Basic tools and Coding). 

ภาษาองักฤษ - Travel and Places : Skimming and Scanning (Travel), Travel Information, Sequencing (Time Table of Bus, Travel Program). 
- Daily Routine : Fact and Opinion, Connecting Idea, Paragraph Writing. 

ภาษาจีน - ต้อนรับแขก 请客  ค าศพัท ์พนิอิน ล าดบัขีด บทสนทนา ประโยคถาม-ตอบ การถามราคา เติมค าในช่องวา่ง อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบค าถาม  
แต่งประโยคจากค าศพัท ์

Math IE - Algebra : Finding the value of an algebraic expression, Translating word problems to algebraic expressions and Simplifying algebraic 

expressions. 

- Angles in Geometric Figures : Identifying the types of triangles and four-sided figures and Finding the unknown angles in triangles and 

four-sided figures. 

- Factors and Multiples : Determine the factors and multiples of a number, Differentiate prime and composite numbers,  

Determine the prime factors of a number and Finding the highest common factor and the lowest common multiples of two or more  

numbers. 

Science IE - Taxonomy : Basis for Classifying of Organism, Seven levels of Classification of Organisms, Characteristics of Monera, Protista, Fungi, 

Plantae, and Animalia. 

- Living Things and Their Environemnt : Environment, Population, Community, Examples of physical components and biological 

components of the environment, Different Kinds of Communities, Interacting Factors within an Environment,  

Impact of Human Activities on the Environment. 

- Geological Disasters : The major geological disasters such as earthquakes, tsunamis, flood and cyclones, drought and famine, landslides 

and avalanches. 

Social IE - Geographical Instruments : Types of map, Latitude and Longitude, Interpreting map, Use of map. 

 


