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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ตอบค าถามจากบทเรียนและเนื้อหานอกบทเรียน การสะกดค า แจกลูกค า มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด 
และค าไตรยางศ์อักษรกลาง 
- พูดเพราะ ตอบค าถามจากบทเรียนและเนื้อหานอกบทเรียน การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีมี 
พยัญชนะต้นอักษรสูง แม่กก (ไม่ตรงมาตรา) เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) 
- เกือบไป ตอบค าถามจากบทเรียนและเนื้อหานอกบทเรียน การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีมีพยัญชนะต้น-
เป็นอักษรต่ า และผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มาตราตัวสะกด แม่กบ แม่กน (ไม่ตรงมาตรา) 

คณิตศาสตร์ - แผนภูมิรูปภาพ การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 1 รูปต่อ 1 หน่วย รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 
- จ านวน 21 - 100 การนับจ านวนนับ 21 ถึง 100 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับ 21 ถึง 100 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
การเขียนจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย =, ≠, >, < การเรียงล าดับจ านวนตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวน การบอกอันดับ-
ของสิ่งต่างๆ แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๑ และทีละ ๑๐ แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
- รูปเรขาคณิต ลักษณะรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย แบบรูปของรูป-
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ 

วิทยาศาสตร์ - วัสดุ สมบัติของวัสดุท่ีใช้ท าของเล่นของใช้ (สี รูปร่าง ขนาด พื้นผิว ความแข็ง) จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้        
สังคมฯ - ศาสนิกชนตัวอย่าง แบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากคริสต์ชนตัวอย่าง (นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) พุทธสาวก 

(สามเณรบัณฑิต) ชาดก (วัณณุปถชาดก สุวัณณสามชาดก) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ( หนูพร้อม )) 
- มนุษย์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่ง-
ต่างๆ รอบตัว ทิศหลัก และท่ีตั้งของสิ่งต่างๆ รอบตัว แผนผัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 

ประวัติศาสตร์ - ชาติไทย ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย การเคารพธงชาติ รอ้งเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  
การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และเอกลักษณ์อื่นๆ 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งท่ีท าให้เกิดอันตรายบ้าน โรงเรียน และการป้องกัน สาเหตุและการป้องกัน อันตรายท่ีเกิดจากการเล่น แสดงค าพูด
หรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายท่ีบ้านและโรงเรียน 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 2 ทักษะการด าน้ า ทักษะการเตะขา ทักษะการลอยตัว 
ทัศนศิลป์ - การสร้างสรรค์งานศิลปะ (งานปั้น) วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการปั้นท่ีใช้ในงานปั้น งานปั้นรูปแบบต่างๆ รูปทรง 3 มิติ (นูนต่ า, นูนสูง, 

ลอยตัว) ผลงานปั้นท่ีได้จากการปั้นรูปทรงเรขาคณิต (บ้าน ยานพาหนะ) ผลงานปั้นท่ีได้จากการปั้นรูปทรงอิสระ (สัตว์ต่างๆ) 
ดนตรีสากล - บทเพลงกับชีวิต บทเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน (เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น เพลงส าคัญต่างๆ) บทเพลงในท้องถิ่น 

ท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ไทยน่าชื่นชม มารยาทการเป็นผู้ชมท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดงรวมไปถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภท-

ของการร า ระบ า ฟ้อน เช่น ร ามโนราห ์ร าประเลง ร าเดี่ยว ร าคู่ เป็นต้น การฟ้อนของทางภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน และการฟ้อนของ
ทางภาคอีสาน เช่น ฟ้อนภูไท 

การงานฯ - งานประดิษฐ์ ความหมายของงานประดิษฐ์ ความส าคัญของงานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ การจ าแนกประเภทของงานประดิษฐ์ 
(ของเล่น ของใช้) วัสดุท่ีใช้งานประดิษฐ์ (กระดาษ ผ้า โลหะ แก้ว) อุปกรณ์ท่ีใช้งานประดิษฐ์ และการจัดเก็บอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์  
(กรรไกร กาว คัตเตอร์ เข็ม ด้าย) การดูแลรักษาของเล่น เช่น การดูแลรักษาของเล่นท่ีมีแบตเตอร์รี่ การดูแลรักษาของเล่นท่ีท าจากกระดาษ 

Computer IE - Basic CODE  วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม CODE วิธีการเขียน CODE เบือ้งต้น ค าสั่งในโปรแกรม CODE.ORG (left, right, up, down, 
continue, repeat) การออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น 

ภาษาอังกฤษ - My School : Classroom objects, Places in school, School Subjects, Prepositions of place, There is / There are. 

- It's Festival Time : Halloween, Loy Krathong, Christmas, New Year’s Day, Valentine’s Day, 12 months, Blessing / Greeting. 
ภาษาจีน - เสื้อผ้าของฉัน เนื้อหาบทท่ี 5, 6 เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงเท้า ประโยคถามตอบ เช่น น่ีคืออะไร น่ันคือ

อะไร น่ีคือเสื้อ น่ันคือเสื้อของฉัน ถามเรื่องอายุ เช่น เธออายุกี่ขวบ ฉันอายุ 7 ขวบ เรื่องตัวเลข 1-10 ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลี ค าศัพท์ท่ีใช้บ่อยในห้องเรียน เช่น สวัสดี สวัสดีคุณครู เข้าเรียน เลิกเรียน ยืนขึ้น ล าดับขีด 

Math IE - picture graph : Read and interpret a picture. Students are able to solve problem using information presented in a picture graph. 

- shapes and pattern :  Identify and name the following plane shapes; rectangle, triangle, square and circle. Complete a pattern 

according to shape. Identify name the following solid shapes; cube, cuboid, sphere, cylinder and cone. 

- Time : Tell the time in terms of o’clock and half past. Tell periods of time; morning, evening, afternoon and night. The days of the 

week in order. The months of the year in order. 

Science IE - Things around Us : Classify things as living and non-living. Describe the characteristics of living things. Describe the basic needs 

of living things. 

- Weather and Seasons : Name the four seasons-winter, spring, summer and autumn. Describe the main changes taking place 

during each season. 

Social IE - Geographical tools : Types of geographical tools. Uses of geographical tools. 

- Natural Environment : .Living things and non-living things. Uses of natural resources. 
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ภาษาไทย - นักคิดสมองใส ค าศัพท์ ความหมาย เนื้อเรื่องบทท่ี ๗ สระ เอะ แอะ (มีตัวสะกด) ปริศนาค าทาย และการเขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์ 
- โลกร้อน ค าศัพท์ ความหมาย เนื้อเรื่องบทท่ี ๘ สระอัว สระออ สระเออ ค าท่ีมีพยัญชนะ และสระท่ีไม่ออกเสียง 
- รักพ่อ รักแม่ ค าศัพท์ ความหมาย เนื้อเรื่องบทท่ี ๙ ค าท่ีมี ฤ ฤๅ มารยาทในการฟัง การดูและการพูด การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง 
การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ และเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาที 
การอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน 
- การหาร ความหมายของการหาร การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน-
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลักท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว การแก้โจทย์ปัญหา
การหาร พร้อมหาค าตอบ 
- การวัดปริมาตร การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 

วิทยาศาสตร์ - แสง การเคลื่อนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิด อธิบายการมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตราย จากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณที่แสงสว่างไม่
เหมาะสม 

สังคมฯ - เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ความสัมพันธ์ของผู้ซ้ือและผู้ขาย บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง และการวางแผนการใช้จ่ายเงินของ
ตนเองท่ีเหมาะสม 
- ชาดกและชาวพุทธตัวอย่าง (พระพุทธศาสนา ๓) ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องวรุณชาดก และวานรินทชาดก ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาพระประวัติ
สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) และพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พุทธสุภาษิต หัวข้อความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของ
คนดี และหัวข้อ มารดา บิดาเป็นพรหมของบุตร 

ประวัติศาสตร์ - บุคคลส าคัญ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ร.๙) พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระราชกรณียกิจ 
ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในด้านต่างๆ 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ า ทางบก การเดินทาง การป้องกันและการแก้ไข ยาสามัญประจ าบ้าน (ยาใช้ภายนอก 
ยาใช้ภายใน) ยาเสพติดให้โทษ (การป้องกันและหลีกเลี่ยง) สัญญาณอันตราย (ป้ายเครื่องหมายต่างๆ) 

พลศึกษา - เกมน าทักษะไปสู่กีฬา อธิบายการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเกมน าทักษะไปสู่กีฬา บอกกฎ กติกา วิธีการเล่น รวมถึงประโยชน์ของการเล่นเกม 
และวิธีการเล่น สามารถสรุปผลการเล่นเกม เลือกเกมท่ีตนเองชื่นชอบ และสามารถแนะน าวิธีการเล่นเกมอย่างปลอดภัย 

ทัศนศิลป์ - การสร้างสรรค์งานศิลปะ วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการปั้นท่ีใช้ในงานปั้นและงานป้ันรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นรูปทรง 3 มิติ (นูนต่ า,นูนสูง,ลอยตัว) 
วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์เศษวัสดุและแม่พิมพ์ใบไม้ การท าภาพปะติดจากกระดาษหนังสือพิมพ์ งานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว 3 มิติ กังหัน โมบาย 

ดนตรีสากล - ร้องและบรรเลง หลักการขับร้องสากล บอกความหมายและความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน (เพลงไทย เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ) 
นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม มารยาทการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมท่ีดีในการชมการแสดงและการมีส่วนร่วมในการแสดงรวมไปถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก 

การชมการแสดง 
การงานฯ - งานประดิษฐ์ ความหมายของงานประดิษฐ์ ประโยชน์ของการท างานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ การจ าแนกประเภทของงานประดิษฐ์ 

(ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง) วัสดุท่ีใช้งานประดิษฐ์ (วัสดุสังเคราะห์ วัสดุธรรมชาติ) อุปกรณ์ท่ีใช้งานประดิษฐ์ และการจัดเก็บอุปกรณ์ในงาน
ประดิษฐ์ (การตัด การติด การเย็บปัก การเจาะ) 

Computer IE - Block Programming  : Components of code.org: Workspace, Tool Box, Play Space, Instructions Block Commands: North, South, 

West, East, Sequencing, Repeat Loops. 

ภาษาอังกฤษ - Daily Routine : Daily Routine, Telling time, Present Simple Tense. 
- Food and Drinks Food, Drinks, Capitalisation, Punctuation (comma, full stop, question mark). 

ภาษาจีน - 颜色 สี บทท่ี 5 (颜色 สี) และบทท่ี 6 (我喜欢红色) ฉันชอบสีแดง ค าศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค  
พินอิน ชื่อเส้น จ านวนล าดับขีด การเชิญ และเทศกาล 

Math IE - Division : Division and Multiplication are related. Long division with and without remainder. Division word problem. 

- Money : Conversion Bath to Satang and Satang to Baht. Changing money to get the same value. Addition and subtraction money. 

Word problems about money. 

- Time : The time in half past, quarter past, half past and quarter to. a.m and p.m. 

Science IE - Light : List natural and artificial sources of light. State that light travels in straight lines. Recognise that a shadow is formed when 

light is blocked by an object. 

- Sound : Identify the different types of sounds, e.g, soft or loud, low and high. List the different ways of making sounds. 

Social IE - Wants and Needs : Needs and wants. Four basic needs. 

- Budgeting and Buying Choices : Income and spending money. High and low quality product. 
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ภาษาไทย - คิดไปรู้ไป ค าท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต (ตัวการันต์) การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน ค านาม การพูดและการเขียนบรรยาย 
- ส่งข่าว เล่าเรื่อง ค าสรรพนาม การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ 
- ประชาธิปไตยใบเล็ก ค ากริยา ค าท่ีใช้ -ำ และ - ัม ค าท่ีใช้ ใ ไ ไ-ย และ – ัย 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด การอ่าน การเขียน วัน เดือน ปี จากปฏิทิน การอ่านและการเขียน
บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลา 
- การชั่ง การตวง การชั่งและการอ่านน้ าหนักจากเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การเลือกเครื่องชั่ง และหน่วยการชั่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการชั่ง การเปรียบเทียบและการคาดคะเนน้ าหนัก โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับการชั่ง การตวงโดยใช้เครื่องตวงท่ีมีหน่วย-
เป็นลิตร มิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวง และหน่วยการตวง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง การเปรียบเทียบปริมาตรและคาดคะเนปริมาตร 
โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของภาชนะ 
- เงิน ชนิดและลักษณะของเงิน การบอกจ านวนเงิน การอ่านและการเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด โจทย์ปัญหาการบวก การลบจ านวนเงิน  
การอ่าน การเขียน บันทึกรายรับ รายจ่าย 

วิทยาศาสตร์ - พลังงาน แหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้าวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
สังคมฯ - แบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากศาสนิกชนตัวอย่าง ประวัติพุทธสาวก ชาดก สามเณรสังกิจจะ อารามทูสกชาดก มหาวาณิชชาดก 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ สมาธิ รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วย
การนับลมหายใจ 
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีเรียกว่าปัจจัย ๔ สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจเป็นสินค้าท่ีจ าเป็นหรือไม่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ หลักการเลือกสินค้าท่ีจ าเป็น บัญชีรายรับ-
รายจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค ความหมายของสินค้าและบริการ 

ประวัติศาสตร์ - บุคคลส าคัญของชาติไทย พระมหากษัตริย์ไทยท่ีเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระเจ้าตากสิน-
มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน 
(พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต อุบัติเหตุ (ในบ้าน ในโรงเรียน และในการเดินทาง) การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล 
พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน ทักษะการด าน้ าหมุนแขนฟรีสไตล์ ทักษะการหมุนแขนฟรีสไตล์และบิดหน้าหายใจ 
ทัศนศิลป์ - พื้นฐานงานศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปั้น เทคนิควิธีการปั้นผลงานนูนต่ า นูนสูง และลอยตัว วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ แม่พิมพ์ 

ท่ีมาจากวัสดุสังเคราะห์และวัสดุจากธรรมชาติ 
ดนตรีสากล - ฟังเพื่อรู้ บทบาทหน้าท่ีของเพลง (เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงประจ าโรงเรียน) ดนตรีในชีวิตประจ าวัน 
นาฏศิลป์ - สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวในสถานการณ์สั้นๆ และสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ การแสดงร าวงมาตรฐาน (เพลงงามแสงเดือน) 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ (เพลงใกล้รุ่ง) 
การงานฯ - กินดีอยู่ดี การเก็บอาหารแห้ง และอาหารสด การถนอมอาหาร (การดอง กวน เชื่อม ตากแห้ง) อนามัยในการประกอบอาหาร 
Computer IE - Scratch Animation : How To Use Scratch Website, Components of Scratch, Choose a Sprite, Choose a Backdrop, Start, Stop 

CODES: Motion Sounds Events Control Looks. 

ภาษาอังกฤษ - My Routines : Daily Routines. British Time. Word Collocations (make/take). Simple Present Tense. Simple Past Tense. 
- My Community : Places in my community. Prepositions of place (things in the room/ places in the map). 
Giving directions/Signs. 

ภาษาจีน - วัน เวลา ค าศัพท์บทท่ี 5, 6 การเขียนพินอิน รูปแบบการแต่งประโยค บทสนทนาจากค าศัพท์บทท่ี 5 และ 6 ล าดับขีด การแปลค าศัพท์ 
จากจีนเป็นไทย เรื่องเดือนของจีนและไทย วันเวลาและสัปดาห์ 

Math IE - Money : Writing money using decimal notation. Conversion of Baht and satang. Adding and subtracting involving money. 

Solving word problem involving money. 

- Time : Telling Time o'clock, quarter past, half past, quarter to. Conversion of Time; hour and minutes. Addition and Subtraction of 

Time. Solving word problem involving Time. 

- Mass : Tell and Write Unit of Mass. Conversion of Weight. Addition and Subtraction of mass. Solving word problem of Weight. 

Science IE - Parents and their offspring : To classify living things into groups based on common observable characteristics. To compare the 

cells in the body and its function. To identify the animals having three (3) stages in their life cycle. To identify the animals having 

four (4) stages in their life cycle. 

- The human body : To identify the organs in the digestive system and its function. To tell the parts of the skeletal system and its 

function. To identify the organs of the excretory system. To give the organs in of the nervous system. To describe the organs in 

human digestive system and relate them to their functions. 

Social IE - Necessary Goods, Goods and Services : Needs, Wants, Goods, Services. The four basic needs. 

- Income and expenditure : Income and expenditure Saving, Budgeting, Investing, Insuring. 

- Resources : Resources , Natural, Capital, Human and Man-made resources. Natural and Man-made resources. 
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ภาษาไทย - สนุกสนานกับการเล่น ค าศัพท์ เน้ือเรื่อง สนุกสนานกับการเล่น ประโยคสามัญ (ส่วนประกอบของประโยค ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน) 
การเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมาย เขียนจดหมายตามรูปแบบ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนจดหมายส่วนตัว 
- ภูมิใจมรดกโลก เรื่อง เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา ค าศัพท์ เนื้อเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก ดรุณศึกษาเรื่อง เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา (บทท่ี 42) การบันทึก
ความรู้จากการอ่าน การฟัง และการพูด การเขียนย่อความ 
- น้ าผึ้งหยดเดียว เรื่อง นิยาย ยายกับตา ค าศัพท์ ความหมาย เน้ือเรื่อง น้ าผึ้งหยดเดียว การโฆษณา ค าขวัญ ค าแนะน า อักษรย่อ ดรุณศึกษา
เรื่อง นิยาย ยายกับตา (บทท่ี 25) 

คณิตศาสตร์ - เศษส่วน การเขียน การอ่าน เศษส่วนแท้ เศษเกิน จ านวนคละ ความสัมพันธ์เศษเกินกับจ านวนคละ เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า 
เศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ การเปรียบเทียบ การเรียงล าดับ เศษส่วนและจ านวนคละ 
- การบวกและการลบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและมีตัวส่วนไม่เท่ากัน โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
- เวลา การบอกระยะเวลา การเปรียบเทียบระยะเวลา การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

วิทยาศาสตร์ - แรงและการเคลื่อนที่ ผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนท่ี การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๓ ความส าคัญของศาสนสถาน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนสถานและการบ ารุงรักษาศาสนสถาน การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อพระสงฆ์ ชาวพุทธตัวอย่าง (พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี) 
- เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเศรษฐกิจ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน ประเภทของเงิน หน้าท่ีเบื้องต้นของเงิน สกุลเงินท่ีส าคัญในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

ประวัติศาสตร์ - อาณาจักรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย บุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ยา ความหมายและประเภทของยา ความส าคัญของการใช้ยา การใช้ยาอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาล กรณีกินยาผิด
หรือกินยาพิษ กรณีได้รับสารเคมี กรณีถูกแมลงสัตว์กัดต่อย กรณีบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา พืชสมุนไพรรักษาแมลงสัตว์กัดต่อย บุหรี่และสุรา 
ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุราท่ีมีผลต่อสุขภาพ แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 

พลศึกษา - กรีฑา การวิ่งผลัด ทักษะกรีฑาประเภทลาน 
ทัศนศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี การวาดภาพโดยใช้การจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก แสงเงา ของภาพ เปรียบเทียบ

ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านผลงานทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพ ขั้นตอนในการพิมพ์ภาพ 
ดนตรีสากล - ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ประเภทของเครื่องดนตรีสากล การใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เครื่องหมายและ

สัญลักษณ์ทางดนตรี 
ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ โครงสร้างโน้ตเพลง โครงสร้างบทเพลง รูปแบบท านองจังหวะเพลงไทย ความสัมพันธ์ของวิถี-

ชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี 
การงานฯ - งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ ความหมายและความส าคัญของอาชีพ งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ของใช้ ของเล่น ของตกแต่ง วัสดุและอุปกรณ์

งานประดิษฐ์ 
Computer IE - Programming with Scratch Program  : ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch, ค าสั่งพื้นฐาน (costumes, sprite, stage, move, 

control, looks, wait), home and insert menu, การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, shortcut key ในโปรแกรม Scratch 

ภาษาอังกฤษ - Feelings and Emotion : Feelings, Health problems, Giving Advice, Intonation , Sentence Stress. 
- Environment : Weather and seasons, Weather Forecast, Comparison (Comparative and Superlative Adjevtives), Christmas, 
Halloween and Loy Krathong Festival. 

ภาษาจีน - ความสามารถ ค าศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ความหมายค าศัพท์ ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา เติมค าในประประโยค ตอบค าถาม ชื่อเส้น
ขีด จ านวนล าดับขีด แต่งประโยค 

Math IE - Rectangle & Square : Name/state and use the properties of a rectangle and a square. Find the missing angle involving a rectangle 

and a square. 

- Perimeter & Area : Find the dimension of a rectangle given the other dimension and its area or perimeter. Find the length of one 

side of a square given its perimeter and area. Find the perimeter and area of a composite figures made up of rectangles and squares. 

Solve word problems involving perimeter and area of rectangles and squares. 

- Solid Figures : Identify cubes and cuboids from the models. State the number of unit cube that made up a solid. Determine the 

new solid formed when unit cubes are added to or removed from the given solid. 

Science IE - Light : Sources of light, Reflection of light, Refraction of light. 

Social IE - Productivity : Productivity, Ways to increase Productivity, Opportunity Cost, Factors of Production. 
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ภาษาไทย - ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ การคิดวิเคราะห์ในการรับสารและการพูด การเขียนแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์ การเขียนเรียงความ  
ค าราชาศัพท์ ค าสุภาพ 
- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เน้ือเรื่อง ค าศัพท์ การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ค าขวัญ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา 
- คบพาล พาลพาไปหาผิด เน้ือเรื่อง ค าศัพท์ ส านวน สุภาษิต การเลือกหนังสืออ่าน โครงงาน พจนานุกรม การเขียนบันทึกจากการอ่าน 

คณิตศาสตร์ - รูปสี่เหล่ียม รูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหล่ียมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมคางหมู และสี่เหลี่ยมรูปว่าว 
ลักษณะของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก โจทยปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหล่ียมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
- รูปทรงและปริมาตรของรูปทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ลักษณะและส่วนต่างๆ ของปริซึม ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
สี่เหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 

วิทยาศาสตร์ - พลังงาน การเกิดเสียงและการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางต่างๆ การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย และการวัดระดับเสียง เครื่องมือวัด
แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษของเสียง 

สังคมฯ - พุทธศาสนา 3 ( หน้าท่ีชาวพุทธ) การจัดพิธีกรรม การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานท่ีประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ระเบียบพิธี
ในการท าบุญงานมงคล ประโยชน์ของการเข้าร่วม ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา สมเด็จพระสังฆราช (สา) ชาวพุทธตัวอย่าง อาจารย์เสถียร-
โพธินันทะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ การกราบพระรัตนตรัย การไหว้บิดามารดา การกราบศพพระ/บุคคล 
- เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต สินค้าและบริการ 
พฤติกรรมของผู้บริโภค หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆ หลักการและ
ประโยชน์ของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- สถาบันการเงินและธนาคาร บทบาทหน้าท่ีเบื้องต้นของธนาคาร จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงิน ท้ังนอกระบบและในระบบ 

ประวัติศาสตร์ - พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้สารเสพติด การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ผลกระทบของการใช้
ยาและอันตรายจากการใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยา สื่อเกม สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อโฆษณาและรายการโทรทัศน์ การป้องกันอันตรายจากการเล่น
กีฬา 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 10 ประวัติกีฬาว่ายน้ าในต่างประเทศ ทักษะการว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์เรื่องการเตะเท้า การหายใจ ทักษะการเอา
ชีวิตรอดด้วยการว่ายท่าฟรีสไตล์ความส าคัญและประโยชน์ 

ทัศนศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประติมากรรม (งานป้ัน) ลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ ประเภทของงานป้ัน นูนต่ า นูนสูง ลอยตัว ภาพพิมพ์ วัสดุจาก
ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ 

ดนตรีสากล - ประเภทของวงดนตรี ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงดนตรีประเภทต่างๆ ลักษณะการบรรเลง
เพลงของวงดนตรีประเภทต่าง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ เสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรีไทย การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถามตอบ ดนตรีกับงานประเพณี
และคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม 

การงานฯ - อาหารและโภชนาการ ประโยชน์ของสารอาหาร ความส าคัญ ประโยชน์ของวิตามินต่างๆ การประกอบอาหารตามหลักอาหาร 5 หมู่ 
Computer IE - Basic micro controller (LED) : Parts of Arduino UNO board and Basic components. 

ภาษาอังกฤษ - Stories for mine and yours : Stories time(Fish stick, The crab in the class),Various stories, Tenses  (Present and Past Simple 
Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense). 

- Can you explain things for me : Various stories, Tenses (Future Simple Tense, Present Simple Passive), Describing a picture. 
ภาษาจีน - 场所 สถานที่ ล าดับขีด ค าสั่งในห้องเรียน การสะกดพินอิน ความหมายของค าศัพท์และประโยค ตอบค าถามจากบทสนทนา วิเคราะห์เน้ือ

เรื่องที่อ่าน เขียนค าศัพท์จากรูปภาพ เติมค าลงในประโยค และแต่งประโยคจากค าศัพท์ 
Math IE - Factors & Multiples : List all the factors of a given whole number. Find the multiples of a given whole number. Find the prime 

factors of a given whole number. Find the common factors of 2 or more whole numbers. Find the 1st two common multiples of 2 or 

more whole numbers. 

- Triangles : Classify the different kinds of triangles. Identify the exterior angle of a triangle. Find the unknown marked angle in a 

triangle. Calculate the area of a triangle. 

- Quadrilaterals : Classify the different types of quadrilaterals. Recognize the sum of angles in a quadrilateral. Find the unknown 

marked angle in a quadrilateral. 

Science IE - Food Chains and Webs : Food Chains, Secondary Consumer, Food Web. 

- Sound : What is Sound? How is Sound Produced? How Sound Travels? Characteristics of Sound Musical Sound and Noise 

4.Noise Pollution. 

Social IE - Income and Expenditure : Income and Expenditure, Spending and Saving, Relationship between income and expenditure, 

Circular flow of income, Budget, Uses of income, Advantages and Disadvantages of saving. 
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ภาษาไทย - ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน อ่านเรื่องแล้วจับใจความส าคัญจากเน้ือเรื่องนอกบทเรียน โวหาร ความหมายของประโยค การอ่านค าสั่ง ค าคล้องจอง  

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ อ่านเรื่องแล้วจับใจความส าคัญจากเน้ือเรื่องนอกบทเรียน เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ ย่อความ แผนภาพโครง
เรื่อง/ความคิด การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์/พูดปฏิเสธ/พูดโต้แย้ง 
- สวยร้ายสายลับ อ่านเรื่องแล้วจับใจความส าคัญจากเนื้อเรื่องนอกบทเรียน การอ่านแผนท่ี/แผนผัง การอ่านโฆษณา การพูดโต้วาที/ 
พูดรายงาน/พูดต่อรอง 

คณิตศาสตร์ - รูปวงกลม ส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม การหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม โจทย์ปัญหาการหาความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูป
วงกลม 
- เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก ลักษณะและชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริมาตรและ
ความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
- รูปสี่เหล่ียม ลักษณะและชนิดของรูปสี่เหล่ียมชนิดต่างๆ เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหล่ียม การสร้างรูปส่ีเหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด้าน 
ขนาดของมุม และความยาวของเส้นทแยงมุม การหาพื้นท่ีและความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียม โจทย์ปัญหา พื้นท่ีและความยาวรอบรูปสี่เหล่ียม 

วิทยาศาสตร์ - พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการน าไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แม่เหล็กไฟฟ้า (หลักการแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้า) 

สังคมฯ - การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี (พุทธศาสนา 3) การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี ความรู้เบื้องต้นและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีต่างๆ 
ภายในวัด พิธีทอดผ้าป่า พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีการในการท าบุญงานอวมงคล การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วิสาขบูชา เป็นต้น ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพธีิและวันส าคัญทางศาสนา การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระ-
ปริตร การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชาวพุทธตัวอย่าง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส)  
มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ การถวายของแด่พระภิกษุ การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม การปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 
- เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพและความรับผิดชอบ ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ คุณสมบัติและบทบาทของผู้บริโภคท่ีดี พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง คุณค่าและประโยชน์ของ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน การวางแผนการใช้ทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น แผนผังแสดง
ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ (ภาษี การหารายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน) 

ประวัติศาสตร์ - พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การสถาปนากรุงรัตน์โกสินทร์ ปัจจัยท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พัฒนาการสมัย
รัตนโกสินทร์ (ยุคตอนต้น ยุคสมัยปฏิรูปประเทศ ยุคประชาธิปไตย) ผลงานของบุคคลส าคัญ (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 กรมพระราชวังบวรมหา-
สุรสิงหนาท) 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ลักษณะของภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากความรุนแรงและการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของ
การติดสารเสพติด อันตรายจากการใช้สารเสพติด การปฏิบัตเิพื่อป้องกันการติดสารเสพติด 

พลศึกษา - กีฬาบาสเกตบอล 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการและประโยชน์ของการออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวเบื้องต้นส าหรับการยิงประตู  
ทักษะการยิงประตูกีฬาบาสเกตบอล (การยืนยิงประตู การกระโดดยิงประตู การวิ่งกระโดดยิงประตู) การแข่งขัน กติกากีฬาบาสเกตบอล
เบื้องต้น 

ทัศนศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ แผนผังและแผนภาพ งานจิตรกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล งานประติมากรรม (งานป้ัน) 
วัสดุอุปกรณ์ของงานประติมากรรม ประเภทงานประติมากรรม 

ดนตรีสากล - เพลงน่าฟัง การบรรยายความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง หลักการวิเคราะห์บทเพลง ความส าคัญขององค์ประกอบดนตรี 
การวิเคราะห์คุณภาพเสียงในบทเพลง อ่าน เขียนโน้ตดนตรีสากล ท านองง่ายๆ 

นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง การปฏิบัติและประดิษฐ์ท่าประกอบ (เพลงปลุกใจ  
เพลงเราสู้) การแสดงร าวงมาตรฐาน (เพลงคืนเดือนหงาย) 

การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย ลักษณะของสารปนเปื้อนในอาหาร ประโยชน์และโทษของสารปนเปื้อนใน
อาหารต่างๆ วิธีการถนอมอาหาร 

Computer IE - Basic micro controller (LDR) : Basic components of LDR project, Electronic circuits of LDR, LDR programming. 

ภาษาอังกฤษ - Festivals : Understanding Vocabulary From Context, Expository Writing: Compare and Contrast. 
- Communications : Graphic Stimulus Comprehension, Story Writing, Online Search. 

ภาษาจีน - ธรรมชาติ ค าศัพท์ ล าดับขีด บทสนทนาภาษาจีน ค าถามจากการอ่านเน้ือเรื่อง การแต่งประโยค 
Math IE - Solid Figures and Nets : Identifying 3-dimensional shapes: Identifying faces, edges and vertices of solid figures and 

Matching nets to their respective geometric solids. 

- Circle : Finding the circumference of a circle, Finding the area of a circle and finding the perimeter and area of a 

semicircle, Quadrant and 4-sided figures. 

- Volume : Volume of cubes/cuboids and Volume of liquid in cuboids. 

Science IE - Types of Forces : The Effects of a Force, Different Types of Forces, Disadvantages of friction, Ways to overcome 

friction. 

- Electricity : Where does electricity come from?, Electric circuits, Components of electric circuit, Circuit diagram, 

Electrical conductors and Insulators, Factors affecting the Amount of Current Flowing in a Circuit. 

Social IE - Budget : Income and Expenditure, Saving, Budget, Importance of Personal budget. 

- Types of Income : Types of Income, Human Capital. 

 
 
 
 
 
 

 


