
ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
4 / มี.ค. / 2557 

 
08.20 – 09.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

พักบนห้องสอบ 
09.15 – 10.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 

พัก 
10.30 – 11.20 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์ + Science IE) 

พักด่ืมนมบนห้องสอบ 
14.20 – 15.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ + Social IE) 

6 / มี.ค. / 2557 
 

08.20 – 09.40 น. 80 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ + Math IE) 
พักบนห้องสอบ 

09.45 – 10.25 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.35 – 11.45 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 
วันศุกรที่ 7 มีนาคม, วันจันทรที่ 10– วันพุธที ่12 มีนาคม 2557 ถือเปนวันมาเรียน นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียนตามปกติ 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 7 และวันจันทรที่ 10 มีนาคม  
    2557 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และไมมีการจัดสอบ 
      ใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ และวันที่ 7, 10 – 12 มีนาคม 2557 ขอความกรุณาทานผูปกครอง     
  นัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียนใหตรงเวลา  
 3. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
 4. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 
 5. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 4/2556 ใหกบันักเรียน วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 11.30 น. 
 6. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ  

----------------- ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ---------------------- 
 
 
 

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 

 
 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที ่4 ปีการศึกษา 2556 

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

11 มี.ค. 2557 ภาษาไทย การงานฯ, 
คอมพิวเตอร ์  

สุขศึกษา,    
 พลศึกษา  

Social IE Science IE 
 

Math IE ภาษาจีน 

12 มี.ค. 2557 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ทัศนศลิป์, ดนตรี, นาฏศิลป์ สังคม,ประวัติศาสตร ์

 
 

หมายเหตุ :  นักเรียนท่ีสอบผานภาคทฤษฎีใชตารางเรียนตามปกต,ิ งดการจัดสอนเสริมเย็น 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที ่4 / 2556 
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - เพื่อนรูใจ อานเนื้อเรื่อง และตอบคําถาม เรียงคําใหเปนประโยค แตงประโยคจากคําที่กําหนดให แจกลูกคําที่มี

ตัวสะกดแม ก กา แมกง แมกน และผันวรรณยุกตอักษรสูง 
- ชางนอยนารัก แตงประโยคจากคําที่กําหนด เรียงคําใหเปนประโยค  เขียนสะกดคําและแจกลูกคํา คําที่มี
ตัวสะกดแมกม  แมเกย  แมเกอว ผันวรรณยุกตอักษรต่ํา อาน บอก สัญลักษณ  เครื่องหมาย และสัญญาณ 
- วันสงกรานต เรียงคําใหเปนประโยค แตงประโยคจากคําที่กําหนด อาน เขียนสะกดคําและแจกลูกคําที่มี
ตัวสะกดแมกก แมกด แมกบ และผันวรรณยุกตอักษรสูง อักษรกลาง และ อักษรต่ํา 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - การเตรียมความพรอมทางเรขาคณิต รูปปด รูปเปด การจําแนกประเภทรูปเรขาคณิต แบบรูปเรขาคณิตและ
ความสัมพันธของแบบรูป 
- เวลา ชวงเวลาในแตละวัน ช่ือวัน ลําดับ และสีประจําวันในสัปดาห ช่ือเดือน จํานวนเดือน จํานวนวันในแตละ
เดือน และลําดับของเดือนในปฏิทิน 
- การบวก ลบจํานวนสองจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โจทยการบวก โจทยปญหาการบวก                
โจทยการลบ โจทยปญหาการลบ 
- การบวก ลบระคน โจทยการบวก ลบระคน โจทยปญหาการบวก ลบระคน 

 

Math IE - Time : Tell the time in o'clock, half past and period of times. days of the week, months of the year. 
- Money : Recognising different coins and notes.Exchanging ,Addition and subtraction of money. 
- Shape and pattern : Plane shapes identify and name the following shapes. Solid shape dentify and name 
the following shapes in 3-D and pattern. 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ทองฟาแสนสวย ทองฟาในเวลากลางวันกลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย การกําหนดทิศ ประโยชน
ของดวงอาทิตย  ลักษณะของดวงจันทร ดวงดาวบนทองฟา 

 

Science IE - The Sun, the Earth and the Moon : The sun - The earth - Day and night - The moon.  
ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 4 หนาที่ชาวพุทธ หนาที่ชาวพุทธ การฝกสติ การสวดมนตและแผเมตตา 

- ภูมิประเทศ ภูมิอากาศกับสิ่งแวดลอม ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศมีผลตอความเปนอยูของมนุษย                     
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว  การรูเทาทันและปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

 

ประวัติศาสตร - วัฒนธรรมในชุมชน วัฒนธรรมในชุมชน แหลงวัฒนธรรมในชุมชน ภูมิปญญาในครอบครัว  
ชุดที่ 5 สุขศึกษา - สุขภาพของเรา การปฎิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง การปฏิบัติตน

ตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวย 
 

พลศึกษา - ทักษะกีฬา แชรบอล และทักษะกีฬาฟุตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบอล การรับและสงบอล การทําคะแนนหรือ
การยิงประตูในกีฬาฟุตบอลและแชรบอล กติกาการเลน วิธีการเลนกีฬาฟุตบอลและกีฬาแชรบอล 

 

Social IE - Spending money in daily life : Income and Spending. 
- Resources in daily life : Personal Resources and Public Resources,  How to manage resources. 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - งานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม งานทัศนศิลปในทองถิ่น(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต) ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ(ลานนา) 

 

ดนตรีสากล - องคประกอบทางดนตรี สัญญาณมือ สัญลักษณทางดนตรี หลักการอานตัวโนต  
นาฏศิลป - การละเลนของเด็กไทย วิธีการเลนและกฎกติกาของการละเลนเด็กแตละประเภท  ประโยชนที่ไดรับจาก

การละเลนทั้ง 4 ดาน ( ดานอารมณ รางกาย  ปญญา  สังคม ) 
 

ชุดที่ 7 การงานฯ - อาชีพเกษตร การดูแลรักษาสัตวเลี้ยง ชนิดของสัตวเลี้ยงในบาน  ประโยชนของสัตวเลี้ยง การดูแลสัตวเลี้ยงใน
บาน 

 

Computer IE - Fun wish Paint Program : Tools in paint program, การใชเครื่องมือตางๆ ในโปรแกรม paint, ช่ือเครื่องมือ, 
ลักษณะการใชงานของเครื่องมือตางๆ 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Going to the Zoo : Animals,Sounds,Baby animals, Animals'home -Action words( verb) -can /can't 
- Going on a Picnic : Food and drink -Describing food -like / don't like 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - 汉 字(hànzì) อักษรจีน คําศัพทบทที่ 7,8 เรื่องเกี่ยวกับ เนื้อสัตว ผักสด ตัวเลขจีน 1-10 การเขียนตัวเลขจีน 
คําศัพททาน(ผูอาวุโส) การกลาวลาเปนภาษาจีน บทสนทนาในบทเรียนที่ 7,8  

 

  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  2 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
3 / มี.ค. / 2557 

 
 

08.20 – 09.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 
พักบนห้องสอบ 

09.15 – 10.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.30 – 11.20 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์ + Science IE) 
พักด่ืมนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ + Social IE) 
5 / มี.ค. / 2557 

 
 

08.20 – 09.40 น. 80 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ + Math IE) 
พักบนห้องสอบ 

09.45 – 10.25 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.35 – 11.45 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 
วันศุกรที่ 7 มีนาคม, วันจันทรที่ 10– วันพุธที ่12 มีนาคม 2557 ถือเปนวันมาเรียน นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียนตามปกติ 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 7 และวันจันทรที่ 10 มีนาคม  
    2557 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และไมมีการจัดสอบ 
      ใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ และวันที่ 7, 10 – 12 มีนาคม 2557 ขอความกรุณาทานผูปกครอง     
  นัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียนใหตรงเวลา  
 3. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
 4. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 
 5. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 4/2556 ใหกบันักเรียน วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
 6. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ  

----------------- ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ---------------------- 
 
 
 

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 

 
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ภาคทฤษฎี 

การวัดและประเมินผลครั้งที ่4 ปีการศึกษา 2556 
ป.2  08.15–09.15 น. 09.15–10.05 น. พัก 10.20–11.10 น. พัก 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พัก 14.05 – 14.55 

น. 
14.55 – 15.45 

น. 

11 มี.ค. 2557 ภาษาไทย ภาษาจีน 
 

การงานฯ, 
คอมพิวเตอร์  

สุขศึกษา,     
พลศึกษา Social IE 

 
Science IE Math IE 

12 มี.ค. 2557 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ, ประวัติศาสตร์ ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์ 

 
 

หมายเหตุ :  นักเรียนท่ีสอบผานภาคทฤษฎีใชตารางเรียนตามปกต,ิ งดการจัดสอนเสริมเย็น 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที ่4 / 2556 
ช้ันประถมศึกษาปที่  2 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - เข็ดแลว เนื้อเรื่องนอกบทเรียน สระเออ มีตัวสะกด มารยาทในการพูด การฟง การดู การพูดสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน การพูดขอรองในโอกาสตาง ๆ 
- เด็กดี คําที่มี รร บรร บัน การันต เครื่องหมายตาง ๆ ทัณฑฆาต(   ) ไมยมก ( ๆ ) อัศเจรีย (!) อัญประกาศ “ ” 
- ชาติของเรา ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น คําที่มีสระ รูปสระมีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด คําศัพท และ
ความหมาย 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - การตวง เครื่องตวง หนวยการตวงเปนลิตร การตวงสิ่งของ การเปรียบเทียบปริมาตรสิ่งของ ความจุและการ
เปรียบเทียบความจุ โจทยปญหาการตวง 
- รูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และ
ทรงกระบอก แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยปญหาระคน 

 

Math IE - Picture graph : Make and read picture graph with scales. Solve problems using the information presented in 
picture graph. 
- Lines, curves and surface : Identify and name solid shapes and Identify flat and curved faces of solids. 
Identify straight and curved lines and faces. 
- Shapes and pattern : Identify and name semi-circles, quarter circles.Figures and pattern. 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (ดิน  และ อุทกภัย) องคประกอบของดิน คุณสมบัติของดิน ประโยชนของ
ดินแตละชนิด สรุปการเกิดอุทกภัยและการปองกันแกไข 
- ดวงอาทิตย แหลงพลังงานของโลก ความสําคัญของดวงอาทิตย ประโยชนและโทษของดวงอาทิตยที่เปนแหลง
พลังงานของสิง่มีชีวิต 

 

Science IE - Sound : Different sound, Sound we make, Sound animal make, Sound of nature, Musical sound, Making 
sound, Using sound. 
- Magnets : Direction property of a magnet, Attract and repulsion, Making magnet, Uses of magnets. 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - ภูมิศาสตรนารู สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ คุณคาและการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตําแหนงและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และ
ภาพถาย ความสัมพันธของฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนุษย 
- พระพุทธศาสนา 4 ประวัติของศาสดา และคัมภีร ของพระพุทธศาสนา คริสตศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนา
ฮินดู การปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ 

 

ประวัติศาสตร - วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีตางๆของไทย ภูมิปญญาไทย  
ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต อุบัติเหตุจากการเดินทาง การใชยา สารเสพติดและสารอันตราย สัญลักษณและปาย

เตือน อัคคีภัย 
 

พลศึกษา - ทักษะกีฬา แชรบอล และทักษะกีฬาฟุตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบอล การรับและสงลูกบอล การทําคะแนนการ
ชูตหรือการยิงประตูในกีฬาฟุตบอลและแชรบอล กติกาการเลน วิธีการเลนกีฬาฟุตบอลและกีฬาแชรบอล 

 

Social IE - Buying Choices : Principles in buying things. Why pay more. 
- Resources for Producers : Resources for Producers. Renewable and Non renewable resources. 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - งานทัศนศิลปในชีวิตประจําวันและในทองถิ่น งานทัศนศิลปในทองถิ่น(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต) ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ(ลานนา) 

 

ดนตรีสากล - ดนตรีกับชีวิต ความสัมพันธของเสียงรองเสียงเครื่องดนตรี กิจกรรมทางดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรี 4 
(Keyboard) 

 

นาฏศิลป - การละเลนพื้นบาน ประวัติของการละเลนพื้นบานทั้ง 4 ภาค วิธีการเลน กฎกติกาอุปกรณที่ใชประกอบใน
การละเลนแตละประเภท  การละเลนพื้นบานและการดํารงชีวิตของคนไทย 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - อาชีพเกษตร-การดูแลรักษาสัตวเลี้ยง การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน ที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยง อาหารที่ใชเลี้ยงสัตว 
ประเภทของสัตวเลี้ยง 

 

Computer IE - Comptuer Devices : Computer Devices Input Devices, Process Devices, Output Devices, Storage Devices.  
ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Polite Expression : Grammar : Present continuous tense, Sentences and Phrases, Imperative ( Classroom 

Commands ) - Reading :Predicting,  Understanding Pictures. 
- Complete Expression : Grammar : Past simple tense, Conjunctions ( and, or, but )  Punctuation ( Capital 
letter, apostrophe, comma, full stop ) Reading : Judging Completeness. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - การทักทาย บทที่ 15 你叫什么 ? เธอชื่ออะไร ? คําศัพท พินอิน ประโยค ลําดับขีด บทสนทนา   
  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  3 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
4 / มี.ค. / 2557 

 
08.20 – 09.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

พักบนห้องสอบ 
09.15 – 10.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 

พัก 
10.30 – 11.20 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์ + Science IE) 

พักด่ืมนมบนห้องสอบ 
14.20 – 15.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ + Social IE) 

6 / มี.ค. / 2557 
 

08.20 – 09.40 น. 80 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ + Math IE) 
พักบนห้องสอบ 

09.45 – 10.25 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.35 – 11.45 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 
 วันศุกรที่ 7 มีนาคม, วันจันทรที่ 10– วันพุธที ่12 มีนาคม 2557 ถือเปนวันมาเรียน นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียนตามปกติ 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 7 และวันจันทรที่ 10 มีนาคม  
    2557 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และไมมีการจัดสอบ 
      ใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ และวันที่ 7, 10 – 12 มีนาคม 2557 ขอความกรุณาทานผูปกครอง     
  นัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียนใหตรงเวลา  
 3. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
 4. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 
 5. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 4/2556 ใหกบันักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 11.30 น. 
 6. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ  

----------------- ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ---------------------- 
 

 
 

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 

 
 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที ่4 ปีการศึกษา 2556 

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

11 มี.ค. 2557 ภาษาไทย Math IE 
 

ภาษาจีน 
 

การงานฯ, 
คอมพิวเตอร์ 

สุขศึกษา,     
พลศึกษา  

Social IE Science IE 

12 มี.ค. 2557 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์ สังคมฯ, ประวัติศาสตร์ 

 
 

หมายเหตุ :  นักเรียนท่ีสอบผานภาคทฤษฎีใชตารางเรียนตามปกต,ิ งดการจัดสอนเสริมเย็น 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที ่4 / 2556 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ของดีในตําบล บทอานนอกบทเรียน คําวิเศษณ การอวยพร 

- ธรรมชาติเจาเอย ประโยคสื่อสาร การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด 
- เลนคําทาย สํานวนไทย เพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็ก ภาษิตลานนาและปริศนาคําทายลานนา การใช
พจนานุกรม 
- บันทึกความหลัง เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนบันทึกประจําวัน 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - รูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปทรงเรขาคณิต รูปสมมาตรและแกนสมมาตร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยและโจทยปญหาระคน 
- เศษสวน การอานและการเขียนตัวเลขแสดงเศษสวนจากภาพที่กําหนดให การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ
เศษสวน การบวกลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 
- เวลา การบอกเวลาเปนภาษาพูดและภาษาเขียน การอานเวลาโดยใชจุด ความสัมพันธของหนวยเวลา                
โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 

 

Math IE - Area and Perimeter : Area of square and rectangle. Perimeter of square and rectangle. 
- Time : Reading, Telling and Conversion of Time. Addition and Subtraction of Units of Time. 
- Fractions : Equivalent Fractions.Comparing and Ordering of Fractions.Addition and Subtraction of 
Fractions. 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ปรากฏการณของโลกและดวงอาทิตย ปรากฏการณและความสําคัญของโลก ดวงอาทิตยและดวงจันทร การขึ้น
และตกของดวงอาทิตย การกําหนดทิศ การเกิดกลางวันกลางคืน ขางขึ้นขางแรม 
- ภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว) สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว ขนาดและความรุนแรง การปองกันความเสียหาย
และการปฎิบัติตนขณะเกิดแผนดินไหว 

 

Science IE - Plant and Animal Systems : Parts of a plant and their functions. Five senses Our body systems : Muscular, 
Circulatory, Skeletal, Digestive and Respiratory system. 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 4 มงคล 38 มารยาทชาวพุทธ สมเด็จพระพุฒาจารยโต (พรหฺมรํสี)สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช 
- ภูมิศาสตร ที่ต้ังและลักษณะทางกายภาพของชุมชน ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและลักษณะ
ทางชุมชนของสังคมเมือง แผนผัง แผนที่ ภาพถาย ความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม ลักษณะของ
เมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดลอมในชุมชน 

 

ประวัติศาสตร - วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ทาวเทพสตรี ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก                  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจาตากสินมหาราช 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต วิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน อุบัติเหตุในโรงเรียน                    
การเดินทาง การขอความชวยเหลือจากบุคคลและแหลงตางๆเมื่อเกิดเหตุรายหรืออุบัติเหตุ การบาดเจ็บจาก            
การเลน ลักษณะของการบาดเจ็บ วิธีการปฐมพยาบาล 

 

พลศึกษา - การเลนเกม หลักการเลือกเลนเกม ความปลอดภัยในการเลนเกม การดูแลรักษาอุปกรณในการเลนเกม การเลน
เกมเสือขามหวย บอลเรียกช่ือ  เกมแขงรถ ตํารวจไลจับผูราย 

 

Social IE - Benefits and Values of Goods and Services : Benefits and Values of Goods and Services. Principles of 
buying things. 
- Relationship Between Buyers and Sellers : Consumer and Producers. Roles in buying and selling things. 
Basic Needs of life. Differences between goods and services. 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทัศนศิลปในทองถิ่น ที่มาและความสําคัญของศิลปะไทย วัสดุอุปกรณและการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่นของ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

 

ดนตรีสากล - ดนตรีกับชีวิต เอกลักษณของดนตรีในทองถิ่น ลักษณะของดนตรีทองถิ่น  
นาฏศิลป - นาฏศิลปทองถิ่น ที่มาของนาฏศิลปพื้นบานหรือทองถิ่น 4 ภาค  ลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดง

นาฏศิลป  ความสําคัญและสิ่งที่ควรเคารพของการแสดงนาฏศิลป 
 

ชุดที่ 7 การงานฯ - ชางคิด ชางประดิษฐ ประเภทของงานประดิษฐ ประโยชนของงานประดิษฐ ประเภทอุปกรณเครื่องมือในงาน
ประดิษฐ ขั้นตอนการประดิษฐ 

 

Computer IE - Processing with MS-Word : Component of MS-Word and Meaning (Ribbon, Title bar, Tab menu, Scroll 
bar and Status bar). How to use command of insert Menu.  Meaning of command of insert menu. (Picture, 
Word art, Clip art, Text box and Shape) How to create table?  How to use picture format? (Crop, WrapText). 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Classroom : Past Continuous Tense, Simple Past Tense, Extending skills, Classroom Questions and 
Vocabulary. 
- Word Meaning : Synonyms, Homonyms, Homophones, Word Collocations (make and take), Asking for 
and Giving Information, Short Conversations. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - อักษรจีน คําศัพท  ลําดับขีด การเขียนพินอินในบทที่ 7 - 8 อานเนื่อเรื่องที่กําหนดแลวตอบคําถาม   
  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  4 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
3 / มี.ค. / 2557 

 
 

08.20 – 09.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 
พักบนห้องสอบ 

09.15 – 10.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.30 – 11.20 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์ + Science IE) 
พักด่ืมนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ + Social IE) 
5 / มี.ค. / 2557 

 
 

08.20 – 09.40 น. 80 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ + Math IE) 
พักบนห้องสอบ 

09.45 – 10.25 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.35 – 11.45 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 
วันศุกรที่ 7 มีนาคม, วันจันทรที่ 10– วันพุธที ่12 มีนาคม 2557 ถือเปนวันมาเรียน นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียนตามปกติ 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 7 และวันจันทรที่ 10 มีนาคม  
    2557 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และไมมีการจัดสอบ 
      ใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ และวันที่ 7, 10 – 12 มีนาคม 2557 ขอความกรุณาทานผูปกครอง     
  นัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียนใหตรงเวลา  
 3. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
 4. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 
 5. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 4/2556 ใหกบันักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น. 
 6. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ  

----------------- ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ---------------------- 
 
 
 

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 

 
 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที ่4 ปีการศึกษา 2556 

 

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

11 มี.ค. 2557 คณิตศาสตร์ Math IE 
 

Science IE Social IE 
 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 

สังคมฯ 

12 มี.ค. 2557 ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ ทัศนศิลป์, ดนตรี, ดนตรีไทย การงานฯ, 
คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา,     

พลศึกษา 
 
หมายเหตุ :  นักเรียนท่ีสอบผานภาคทฤษฎีใชตารางเรียนตามปกต,ิ งดการจัดสอนเสริมเย็น 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 4 / 2556 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - กระดาษนี้มีท่ีมา เนื้อเร่ือง คําศัพท การเขียนรายงานการพูดรายงานจากการฟง ดู สนทนา (การจําแนกขอเท็จจริง

และขอคิดเห็น การจับใจความ) มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
- รักท่ีคุมภัย เนื้อเร่ือง คําศัพท ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ของกิ๋นลําบานเฮา (กําบะเกา คาวฮํ่า ของกิ๋นลําบานเฮา 
ภาษาพูดและภาษาเขียน) คําที่มาจากภาษาตางประเทศ การใชพจนานุกรม คําที่ใช รร (รหัน) 
- ธรรมชาตินี้มีคุณ เนื้อเร่ือง คําศัพท คาํประพันธประเภทรอยกรอง/บทอาขยาน เพลงพื้นบาน (กลอนสี่ กลอนแปด 
กาพยยานี ๑๑ บทอาขยานของโรงเรียน เพลงพื้นบาน) คาํราชาศัพท อักษรยอ 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - เวลา การบอกเวลา การเขียนเวลาโดยใชจุด การบันทึกกิจกรรม ความสัมพันธของหนวยเวลา โจทยปญหาเวลา 
- ทศนิยม การอาน  การเขียนทศนิยม  การเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ 
- การบวก ลบ คูณ หาร ระคน โจทยระคน  โจทยปญหาระคน 

 

Math IE - Tables and Graphs : Bar graph and Table. 
- Tessellation.  
- Solid Figures : Solid figures, Removing unit cubes and Adding unit cubes. 
- Rectangles and Squares : Properties of rectangle and square and Finding the unknown angles of rectangle and 
square. 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ ดาวฤกษและดาวเคราะห ดาวหาง ดาวตก อุกกาบาต และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ  
Science IE - Matter : What is matter? Matter occupies space. Matter has mass. The states of matter. Change of stage.  

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 4 ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การอาราธนาพระปริตร 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 
- ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตรและเครื่องมือทางภูมศิาสตร แผนที่ ภาพถาย สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผล
ตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในจังหวัดและผลจากการเปลี่ยนแปลง           
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในจังหวัด 

 

ประวัติศาสตร - เชียงใหมศึกษา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม ประวัติความเปนมาของจังหวัดเชียงใหม สิ่งสําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม บุคคลสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในอดตี 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต หลักการใชยาอยางถูกวิธี อันตรายจากการใชยา การปองกันอันตรายจากการใชยา การปฐม
พยาบาล การปฐมพยาบาลเมื่อใชยาผิดหรือไดรับสารเคมี  การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตวมีพิษตอยหรือกัด การปฐม
พยาบาลการบาดเจบ็จากการเลนกีฬา โทษของบุหร่ีและสุรา ผลเสียของการสูบบุหร่ีและดื่มสุรา การปองกันอันตราย
จากบุหร่ีและสุรา 

 

พลศึกษา - กีฬาพื้นฐาน (กรฑีา) ประวัติ กติกา ประเภทของกรีฑา การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะยาว การวิง่ผลัด  
Social IE - Consumer Behaviour : Consumer / Buyer / Payer, Allowance, 4 Key Questions To Ask, Black Box Model. 

- Quality Trademark Certification : Why do we have trademarks?, Certifications, Types of certified products. 
 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทัศนศิลปกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นไทย วัสดุอุปกรณในการสรางผลงานทัศนศิลปในทองถิ่น และ
วัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

 

ดนตรีสากล - การเลนเปยโน เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี  กุญแจประจําหลัก บรรทัดหาเสน โนตและเครื่องหมายหยุด  
เสนกั้นหอง เคร่ืองหมายกําหนดจังหวะ 

 

ดนตรีไทย - ทักษะการตีระนาดเอกเพลง ฟอนเงี้ยว องคประกอบของระนาดเอก ประวตัิความเปนมาและองคประกอบของเพลง 
ฟอนเงี้ยว 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานเกษตร เคร่ืองมือเกษตร, ไมดอกไมประดับ, อาหารพืช, การเลี้ยงสัตวและการบํารุงรักษาสัตวเลี้ยง  
Computer IE - Creating graphics with MS-Word : Page Layout Menu: Benefit of Page layout menu. Page Setup group; 

Meaning of Margin and Orientation. How to set column, Orientation and Margin? Page Background group;  How 
to create Page Border, Page Background and Water Mark? Insert Menu: Illustration group; How to create graphic 
using Illustration group. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Variety of words : Homonyms, Homophones, Topic Sentence, Talking about feelings / health, Expressing likes 
and dislikes. 
- Punctuation : Punctuation,Adjectives; Comparative adjectives, Superlative adjectives, Reading Comprehension, 
Simple Shopping. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - โรงเรียน (บทท่ี 15) คําศัพท พินอิน ลําดับขีด ประโยค บทสนทนา ตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองทีอ่าน   
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วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
3 / มี.ค. / 2557 

 
 

08.20 – 09.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 
พักบนห้องสอบ 

09.15 – 10.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.30 – 11.20 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์ + Science IE) 
พักด่ืมนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ + Social IE) 
5 / มี.ค. / 2557 

 
 

08.20 – 09.40 น. 80 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ + Math IE) 
พักบนห้องสอบ 

09.45 – 10.25 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.35 – 11.45 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 
วันศุกรที่ 7 มีนาคม, วันจันทรที่ 10– วันพุธที ่12 มีนาคม 2557 ถือเปนวันมาเรียน นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียนตามปกติ 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 7 และวันจันทรที่ 10 มีนาคม  
    2557 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และไมมีการจัดสอบ 
      ใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ และวันที่ 7, 10 – 12 มีนาคม 2557 ขอความกรุณาทานผูปกครอง     
  นัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียนใหตรงเวลา  
 3. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
 4. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 
 5. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 4/2556 ใหกบันักเรียน วันศุกรที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 11.30 น. 
 6. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ  

----------------- ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ---------------------- 
 
 
 

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 

 
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ภาคทฤษฎี 

การวัดและประเมินผลครั้งที ่4 ปีการศึกษา 2556 
 

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

11 มี.ค. 2557 สังคมฯ คณิตศาสตร์ 
 

Math IE Science IE 
 

Social IE ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาจีน 

12 มี.ค. 2557 วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย การงานฯ, 
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,     
พลศึกษา ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนท่ีสอบผานภาคทฤษฎีใชตารางเรียนตามปกต,ิ งดการจัดสอนเสริมเย็น 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 4 / 2556 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ภาษาจรรโลงใจ กาพยยานี๑๑ ปริศนาคําทาย ปริศนาคําทายลานนา สํานวน คําพังเพย ความหมายโดยตรง ความหมาย

โดยนัย 
- รูไวไดประโยชน การกรอกแบบรายการ การเขียนแนะนํา การเขียนคําขวญั 
- วิถีชีวิตไทย เขยีนคําอวยพร เขียนเร่ืองตามความสนใจ มารยาทในการฟง การดู และการพูดสนทนา 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - รูปสามเหลี่ยม ชนิดและลักษณะของรูปสามเหลี่ยม สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม การสรางรูปสามเหลี่ยม พื้นที่
และความยาวรอบรปูของรูปสามเหลี่ยม 
- รูปเรขาคณิต 3 มิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ชนิดและลักษณะของรูปเรขาคณิต 3 มิติ ปริมาตรและ            
ความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- บทประยุกต โจทยปญหาการคูณ การหาร ความสัมพันธของเศษสวน ทศนิยม และรอยละ โจทยปญหารอยละ 

**นักเรียนนํา
เครื่องมือ
เรขาคณติเขา
หองสอบดวย
ครับ** 
 

Math IE - Volume : Finding the Volume of a Cube and a Cuboid,Word Problems on Volume. 
- Triangles : Classification of Triangles, Exterior Angles of a Triangles, Finding the unknown angles and 
Calculating the Area of a Triangle. 
- Average : Calculating Averages, Finding the total amount and Word Problems on Averages. 
- Rate : Calculating Rate and Word Problems on Rate. 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ลม ฟา อากาศ การเกิด เมฆ หมอก ฝน น้ําคาง ลูกเห็บ หิมะ วัฏจักรของน้ํา อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ          
การเกิดลม ลมบก ลมทะเล และการนําความรูไปใชประโยชน 
- ปรากฏการณจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การเกิดทศิ  ปรากฎการณขึ้นตกของดวงดาว 

 

Science IE - The Solar System : The Sun, The Earth, The Moon, Artificial satellites.  
ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 4 มารยาทชาวพุทธ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา           

วันอัฏฐมีบูชา วันธรรมสวนะ ศาสนาตาง ๆ เชน คริสต อิสลาม พราหมณ  ฮินดู และ ซิกข ( ศาสดา สัญลักษณ 
หลักธรรม พิธีกรรม คัมภีร )  
- ภูมิศาสตร 1 (เครื่องมือทางภูมิศาสตร ภูมิลักษณของภมูิภาคตางๆ) การใชแผนที่เพื่อหาตําแหนง ระยะและทิศของสิ่ง
ตางๆในภูมิภาคของตนเอง  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดตางๆ  ภูมิสัญลักษณของภูมิภาคตางๆ 
- ภูมิศาสตร 2( สภาพแวดลอมทางกายภาพกับการสรางสรรควัฒนธรรม) สภาพแวดลอมทางกายภาพกับการ
สรางสรรควัฒนธรรม สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของประชากรในภูมิภาคอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีชีวิต
และการสรางสรรควัฒนธรรมในภูมิภาค  ผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวดลอม แนวทางการอนรัุกษและ
รักษาสภาพแวดลอมในภูมิภาค 

 

ประวัติศาสตร - บุคคลสําคัญและภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชาวบานบางระจัน สมเด็จพระนารายณมหาราช พระเจาตากสินมหาราช ภูมิปญญาดาน
ศิลปกรรม การคา และวรรณกรรม 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ยานารู อันตรายจากการใชยา ผลกระทบจากการใชยา ขอควรระวังในการใชยา สารเสพติด 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด ผลกระทบของการใชสารเสพติด การหลีกเลี่ยงสารเสพติด สื่อกับสุขภาพ 
อินเตอรเน็ต เกม สือ่โฆษณา รายการโทรทัศน การปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา 

 

พลศึกษา - กีฬาแบดมินตัน กฎ กติกา ประวัติ ทักษะการเลนกีฬาแบดมินตัน  
Social IE - Manufacturer : Define what a manufacturer is and related terms,  Identify the important roles of a manufacturer,  

Explain how a good manufacturer should be. 
- Sufficiency Economy : Understand the background and importance of Sufficiency Economy, Identify what makes 
up the idea of Sufficiency Economy, Explain how Sufficiency Economy helps people and how to apply it in their 
lives. 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - งานทัศนศิลป รูปแบบงานทัศนศิลปในทองถิ่น  (งานปน งานแกะสลัก งานเขียนภาพ งานจักสาน) การศึกษาความ
เปนมาของงานศิลปะในทองถิ่น การอนุรักษงานศิลปะในทองถิ่น   (ศิลปะทองถิ่นในแตละภาค ตุงไสหมู) 

 

ดนตรีสากล - เครื่องหมายทางดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ การบรรเลงทํานอง
ดวยเคร่ืองดนตร ี

 

นาฏศิลป - ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป วัฒนธรรมทองถิ่น ความเปนมาของการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง 4 ภาค เปรียบเทยีบ ปจจัย
สําคัญที่ทําใหวัฒนธรรม ประเพณี แตกตางกัน 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - เกษตรคูบาน วิธีการขยายพันธุพืช การปลูกกะหล่ําปลี การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ประเภทอุปกรณเครื่องมืองาน
เกษตร ประเภทดินและปุยที่เหมาะแกการปลูกพืช 
- รูคิดประดิษฐใช ประเภทของงานประดิษฐ วัสดุและอปุกรณที่ใชในงานประดิษฐ การวางแผนการทํางานและขั้นตอน
การประดิษฐ 

 

Computer IE - Using MS-PowerPoint : Components of MS PowerPoint ,  Various tools (keyboard shortcut),  New and Save a 
Presentation. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Writing to a Friend : Reading Friendly letters and e-mails, Writing paragraphs, Reported Speech, Punctuation, 
Cinquain. 
- Formal Writing : A Burglary, Writing Simple Reports and Recipes, Words of Encouragements,Responding to the 
News, Homophones, Homographs, Prefix, Suffix, Contractions, Compound Words, Synonyms, Antonyms. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - สถานที่ ลําดับขีด ประโยค สะกดพินอิน อานคําศัพท บทสนทนาและเนื้อเร่ือง   
  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  6 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี วิชา 
4 / มี.ค. / 2557 

 
08.20 – 09.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

พักบนห้องสอบ 
09.15 – 10.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 

พัก 
10.30 – 11.20 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์ + Science IE) 

พักด่ืมนมบนห้องสอบ 
14.20 – 15.10 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ + Social IE) 

6 / มี.ค. / 2557 
 

08.20 – 09.40 น. 80 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ + Math IE) 
พักบนห้องสอบ 

09.45 – 10.25 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.35 – 11.45 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.50 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 
วันศุกรที่ 7 มีนาคม, วันจันทรที่ 10– วันพุธที ่12 มีนาคม 2557 ถือเปนวันมาเรียน นักเรียนทุกคนจัดตารางเรียนตามปกติ 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 7 และวันจันทรที่ 10 มีนาคม  
    2557 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และไมมีการจัดสอบ 
      ใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ และวันที่ 7, 10 – 12 มีนาคม 2557 ขอความกรุณาทานผูปกครอง     
  นัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียนใหตรงเวลา  
 3. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
 4. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 
 5. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 4/2556 ใหกบันักเรียน วันศุกรที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
 6. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ  

----------------- ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ---------------------- 
 
 
 

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 

 
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ภาคทฤษฎี 

การวัดและประเมินผลครั้งที ่4 ปีการศึกษา 2556 
 

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

11 มี.ค. 2557 ภาษาจีน สังคมฯ 
 

คณิตศาสตร์ Math IE 
 

Science IE Social IE 
 

ภาษาอังกฤษ 

12 มี.ค. 2557 ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ ประวัติศาสตร์ การงานฯ, 
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,     
พลศึกษา 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนท่ีสอบผานภาคทฤษฎีใชตารางเรียนตามปกต,ิ งดการจัดสอนเสริมเย็น 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 4 / 2556 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - หนึ่งในประชาคม อานเร่ืองและจับใจความสําคัญ ภาษาตางประเทศ การสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

จดหมายกิจธุระ 
- นิทานแสนสนุก อานจับใจความจากบทความ เร่ืองสั้น สื่อตางๆ วิเคราะหความสําคัญจากเรื่องที่อาน การใช
พจนานุกรม ภาษิตลานนา 
- พางเพี้ยงพสุธา อานเร่ืองและจับใจความสําคัญ คําราชาศัพท การกรอกแบบรายการ วิเคราะหขาว การอานกราฟ
และแผนภูมิ การใชถอยคําที่สุภาพในการสนทนา 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - บทประยุกต การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ โจทยปญหารอยละ  การหากําไร ขาดทุน การหาราคาซื้อ
หรือทุน การลดราคา การหารอยละหรือเปอรเซ็นต โจทยปญหารอยละกับดอกเบี้ย การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ป และ
นอยกวา 1 ป 
- รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลักษณะและชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ  ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทยปญหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม         
มุมฉาก 
- สถิติและความนาจะเปนเบ้ืองตน การอานแผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ กราฟเสน แผนภูมิรูปวงกลม            
การเขียน แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ กราฟเสน  การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ 

 

Math IE - Solid Figure and Nets : Solid figures and Net of Solid figures. 
- Percentage : Percentage, Expressing one quantity as Percentage of Another, Finding the Whole (word problem) 
and Word problems about percentage. 
- Pie Charts.  

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ การเกิดฤดูกาล การเกิดขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และ
การนําความรูไปใชประโยชน ตลอดจนความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 

 

Science IE - Forces : The Effects of force. The different types of Forces. 
- Human and their Environment : Effects of Human Activities on the Environment. Human Interaction with the 
Environment Influences the Development of Science and Technology. 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 4 เหตุการณปรินิพพานของพระพุทธเจา การแจกพระบรมสารีริกธาตุ การบริหารจิตเจริญปญญา ศรัทธา 4 
พละ 4 อบายมุข 6 ระเบียบพิธีงานมงคล งานอวมงคล กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมศาสนาพราหมณ – ฮินดู 
- ภูมิศาสตร เครื่องมือทางภูมิศาสตร ( แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ ) ท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติ ภูมิลักษณท่ีมีตอสังคมไทย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ ผลท่ีเกิดจากการปรับเปลี่ยน หรือ ดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน แนวทางการใชทรัพยากรของคนในชุมชน และการจัดทําแผนอนุรักษทรัพยากรในชุมชน 

 

ประวัติศาสตร - ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร ความหมายของภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร ภูมิปญญาไทยดานอักษรศาสตร           
ดานศิลปกรรม ดานสถาปตยกรรม ดานประติมากรรม ดานการแพทยแผนไทย และดานจิตรกรรม 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว คล่ืนพายุซัดฝง สึนามิ ผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติ วิธีปฎิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ) สารเสพติด ( อันตรายจากการใชสารเสพติด สาเหตุของการติดสาร
เสพติด  การปองกันการติดสารเสพติด) 

 

พลศึกษา - กีฬาฟตุบอล กฎ กติกา ประวัติ ทักษะการเลนกีฬาฟุตบอล ระบบการเลนเปนทีม  
Social IE - Earning Income, Spending Saving and Investing : Saving, Advantages of Saving Money, Investing.  

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - งานทัศนศิลปกับชีวิต ศิลปะกับชีวิตประจําวัน (ศิลปะกบัการบูรณาการในชีวิตประจําวัน)  ความเปนมาของงาน
ศิลปะไทย (ศิลปะพื้นบานในแตละภูมิภาค) การสืบทอดผลงานศิลปะและวฒันธรรมในทองถิ่น (ตุงไชย) 

 

ดนตรีสากล - ประเภทเครือ่งดนตรี บทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตร ีประเภทของเครื่องดนตรีสากล ดนตรีในยุคสมัยตางๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอดนตรี 

 

นาฏศิลป - ชื่นชมนาฏศิลปการแสดง  คุณคานาฏศิลปการละคร หลักการชมการแสดง มารยาทในการชมการแสดง 
ความสัมพันธของนาฏศิลปและการละครกับชีวิตมนุษย การวิเคราะหวิจารณงานนาฏศิลป คุณคาความสําคัญของ
นาฏศิลปไทยและการละคร 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานเกษตร เคร่ืองมือเกษตรเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช, การขยายพันธุพืชดวยการตอนกิ่ง  ปุยและธาตุอาหารของพืช 
การเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

Computer IE - Advance Keynote : Inspector , Components of Keynote , Various tools (Keyboard shortcut).  
ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Poetry : Writing a Poem, Interjections, Contractions. 

- Formal Letter : Formal Letter, Synonyms and Antonyms. 
 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - นันทนาการ คําศพัท บทสนทนาและเนื้อหาของบทที1่5 และคําศัพทกีฬาชนิดตาง ๆ   
  


