
ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
13 / ก.ค. / 2558 

 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.15 – 11.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขศึกษา + พลศึกษา) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่11 (Math IE + Science IE) 

15 / ก.ค. / 2558 
 

08.20 –09.20 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 09.55 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

พัก 
10.05 – 11.15 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7(การงานฯ + Computer) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
13.50 – 14.40 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 17 และวันจันทรที่ 20  
  กรกฎาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 1/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที ่1 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ใบโบกใบบัว ความหมายของคํา การอานเขียนสะกดคํา การแจกลูกคําที่ประสมดวยสระอา อี อู การเขียนคําที่มีรูป

วรรณยุกต การเรียงคําใหเปนประโยค หลักการคัดลายมือ 
- ภูผา อานเนื้อเรื่องและตอบคําถาม การคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  การอานเขียนสะกดคําที่ประสมสระอา 
อี อู การเขียนคําจากอักษรกลาง การผันวรรณยุกตจากอักษรกลาง การแตงประโยคจากคําที่ประสมสระอี มารยาท
ในการอาน 
- เพื่อนกนั อานเนื้อเรื่องและตอบคําถาม การอานเขียนสะกดคํา แจกลูกคํา แตงประโยคจากคําที่ประสมดวยสระเอ 
และสระแอ  คําจากอักษรสูง การผันวรรณยุกตอักษรสูง มารยาทในการฟง 

 

ชุดที่ 2 
 

 

คณิตศาสตร - จํานวนนับ 1 - 20 และ 0 การใชจํานวนบอกปริมาณ การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจํานวน          
การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 การนับลดทีละ 1 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนใน
รูปกระจาย การเปรียบเทียบจํานวน การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน 
- การบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธไมเกิน 9 ความหมายของการบวก และการใชเครื่องหมาย (+) การบวก
ที่ไมมีการทดและผลลัพธไมเกิน 9 โจทยปญหาการบวกที่มีผลลัพธไมเกิน 9 การสรางโจทยปญหาการบวกที่มี
ผลลัพธไมเกิน 9 
- การลบจํานวนนบัสองจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 9 ความหมายของการลบ และการใชเครื่องหมาย (–) 
การลบที่ไมมีการกระจายและผลลัพธไมเกิน 9 โจทยปญหาการลบที่มีผลลัพธไมเกิน 9 การสรางโจทยปญหา       
การลบที่มีผลลัพธไมเกิน 9 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ชีวิตพืช ความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืช       
พืชในทองถิ่งและพืชในโครงการหลวง 
- ชีวิตสัตว ลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของสัตว การจําแนกสัตวตามลักษณะโครงสรางภายนอก-
ของสัตว การดูแลสัตวเลี้ยงในทองถิ่น 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - ครอบครัวสุขสันต ครอบครัว สมาชิกที่ดีของครอบครัว 
- โรงเรียนของเรา สมาชิกที่ดีของโรงเรียน การทําความดี 
- พระพุทธศาสนา 1 พุทธประวัติ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตน พระรัตนตรัย 

 

ประวัติศาสตร - ประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัว การนับชวงเวลาตามปฏิทิน วัน เดือน ป ตามระบบสุริยคติและ
จันทรคติ ชวงเวลาที่ใชในชีวิตประจําวัน การเรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวัน วิธีสืบคนประวัติความเปนมา-
ของตนเองและครอบครัว 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ตัวเรา ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอกรางกายและอวัยวะภายในชองปาก การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก-
รางกายและอวัยวะภายในชองปาก 

 

พลศึกษา - ทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย การควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ 
ประโยชน การปฏิบัติ และการเขารวมกิจกรรมทางกายที่อาศัยการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายตางๆ 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทัศนธาตุ ลักษณะ รูปราง รูปทรง ขนาดของสิ่งตางๆรอบตัว ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
การใชและเก็บรักษาอุปกรณวาดภาพระบายสี 

 

ดนตรีสากล - เสนสายลายเสียง การกําเนิดเสียง เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เสียงที่เกิดจากสิ่งประดิษฐของมนุษย ลักษณะของ
เสียง เสียงดนตรี ระดับเสียงดัง-เบา และอัตราความชา-เร็วของจังหวะ 

 

นาฏศิลป - บทบาทสมมุติ การเคลื่อนไหวเลียนแบบทาทางของสัตวประเภทตาง ๆ เลียนแบบธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆตัวเรา และ เลียนแบบพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาในชีวิตประจําวันและประโยชนที่ไดรับจากการ
เคลื่อนไหว 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานอาชีพ ความหมายของงานอาชีพ ความสําคัญของงานอาชีพ และความสําคัญของอาชีพตางๆ ประเภทของ-
อาชีพ (อาชีพอิสระ และ อาชีพรับจาง) 

 

Computer IE - Know your computer : part of a computer (monitor, CPU, mouse, keyboard), machine and non-machine, 
machine and non-machine at home. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Alphabets : Alphabet Aa - Zz,  Vowel Sounds,  Consonant Sounds. 
- My Body : Parts of body, Singular and Plural nouns (Rule 1 - Rule 5). 
- My Family : Family members, Gender, Subject pronouns,  Verb to be (is , am , are). 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - พินอิน บทที่ 1 พนิอิน สวนประกอบของพินอิน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต คําศัพทในบทเรียนเกี่ยวกับสัตว 
คําสั่งที่ใชในหองเรียน คําทักทาย อักษรจีนในบทเรียน ประโยคสนทนาในบทเรียน  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - ความเปนไทย มารยาทไทย การแสดงความเคารพ (การไหว) การรับประทานอาหาร การทักทายดวยวาจา และ
การยิ้ม ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ญาติผูใหญ ความสําคัญของภาษาไทย 

 

Social IE - Community : Important places in the community. Occupation in the community. 
- Geographical Tools : Types of Geographical tools. Uses of Geographical tools. 

 

ชุดที่  11 Math IE - Number up to 50 : read, write, place value, expanded from, comparing and order number up to 50. 
- Addition : addition without and with carrying word problem. 
- Subtraction : subtraction with and without re-grouping word problem. 

 

Science IE - Things around us : Classify things as living and non-living. Describe the characteristics of living things. 
Describe the basic needs of livng things. Explain which young ones look like their parent and which do not. 
- Soil : Describe the process by which soil is made. State the composition of soil. Classify different types of soil. 

 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  2 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
14 / ก.ค. / 2558 

 
08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.15 – 11.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขศึกษา + พลศึกษา) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่11 (Math IE + Science IE) 

16 / ก.ค. / 2558 
 

08.20 –09.20 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 09.55 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

พัก 
10.05 – 11.15 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7(การงานฯ + Computer) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
13.50 – 14.40 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 17 และวันจันทรที่ 20  
  กรกฎาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 1/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 1 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - น้ําใส เนื้อหานอกบทเรียน มาตราแม ก กา สระอะ สระอือ สระโอะ (มีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด) 

- ใจหาย เนื้อหานอกบทเรียน สระเอียะ เอีย มาตราตัวสะกด แมกง กม เกอว เกย (ตรงมาตรา) ประโยคบอกเลา 
ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม 
- ครัวปา เนื้อหานอกบทเรียน สระเอือะ เอือ คําที่มีความหมายตรงขาม คําประสม มารยาทในการอาน 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - จํานวนนับไมเกิน 1,000 การอานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแทนจํานวนไมเกิน 1,000 
คาของตัวเลขในแตละหลัก  การใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลักและการเขียนในรูปกระจาย จํานวนคูและจํานวนคี่ 
การเปรียบเทียบจํานวนโดยใช เคร่ืองหมาย > , < , =,  ≠ การเรียงลําดับจํานวน แบบรูปและความสัมพันธของจํานวน 
ที่นับเพิ่มขึ้นทีละ 5, 10, 100 และนับลดทีละ 2, 10, 100 
- การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธตัวตั้งไมเกิน 100 การบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100                
การลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โจทยปญหาการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 
100 
- การวัดความยาว การวัดความยาวหรือความสูงโดยใชเครื่องวัดที่มีหนวยมาตรฐานเปนเมตรและเซนติเมตร การวัด
ระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มีหนวยมาตรฐาน การเปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทางในหนวยเดียวกัน 
สถานการณที่เกี่ยวของกับการวัดความยาว 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ชีวิตพืช ปจจยัที่จาํเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองตออุณหภมูิ แสง และ               
การสัมผัสของพืช  การดูแลพืช  ประโยชนของพืชในทองถิ่นที่มีตอมนุษย 
- ชีวิตสัตว ปจจยัทีจ่ําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว  การตอบสนองตออุณหภูมิ แสง และ          
การสัมผัสของสัตว  การดูแลสัตว  ประโยชนของสตัวในทองถิ่นที่มีตอมนุษย 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - หนาท่ีเด็กดี ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หนาที่ที่ตองปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ   
กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการทําความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การพูดทักทาย การแตงกาย ความสัมพันธ      
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน  และผูมีบทบาท อํานาจในการตัดสินใจ ในโรงเรียน และชุมชน 
- พระพุทธศาสนา 1 พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของชาติไทย พุทธประวัติ ดานประสูติ  เหตุการณหลังประสูติ  
เหตุการณแรกนาขวัญ การศึกษา  การอภิเษกสมรส  เทวทูต ๔  การออกผนวช และประวัติสามเณรราหุล 

 

ประวัติศาสตร - วัน เวลา คําบอกชวงเวลาและปฏิทิน   เร่ืองราวของตนเองและครอบครัว   การสืบคนและบันทึกเร่ืองสําคัญของ
ครอบครัว 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ตัวเรา อวยัวะภายใน สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส ชวงชีวิต ธรรมชาติชีวิต การเกิด แก เจ็บ ตาย  
พลศึกษา - ทักษะการเคลือ่นไหวรางกาย วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใชอุปกรณประกอบ 

ประโยชนการเขารวมกิจกรรมทางกายที่อาศัยการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การปองกันและการปฏิบัติตนในการรวม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายตางๆ เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้น 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทัศนธาตุ ลักษณะ รูปราง รูปทรง ขนาดของสิ่งตางๆรอบตัว ความรูสึกของเสนตางๆ ของทัศนธาตุและการนํา          
เสนตางๆไปใชในการวาดภาพ การใชและเก็บรักษาอุปกรณวาดภาพระบายสี 

 

ดนตรีสากล - กําเนิดเสียง สีสันของเสียงเครื่องดนตรี(ดีด สี ตี เปา) สีสันของเสียงมนุษย  คุณสมบัติของเสียง  เสียงสูง ต่ํา ดัง เบา 
ยาว สั้น 

 

นาฏศิลป - เคลื่อนไหวหรรษาพาเพลิน ลักษณะการเคลื่อนไหวอยูกับที่และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวอยางอิสระและการ
เคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ  การประดิษฐทาทางเคลือ่นไหวประกอบเพลงเดิน  เพลงนกนอย  และประโยชนที่ไดรับ
จากการเคลื่อนไหว 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานอาชพี ความหมายของงานอาชีพ ความสําคัญของงานอาชีพตอตนเอง ตอครอบครัว และตอประเทศชาติ             
การชําระภาษี ความสําคัญของอาชีพตางๆ ประเภทของอาชีพ อาชีพอิสระดานการผลิต ดานการใหบริการ            
และอาชีพรับจาง 

 

Computer IE - What is internet Meaning internet, Web Browser, Activities of the internet, Parts of IE, Search engine.  
ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Unit 1 Everything Around Us ( Lesson 1 and Lesson 2) : Greeting, Asking and Giving Personal Information, 

Saying Goodbye, thank you, sorry, Alphabetical order, Nouns : Categorizing Noun Groups,  Identifying, Sorting 
Nouns, Articles  (a, an, some , any, much , many) with singular, plural, countable and uncountable nouns,  Main 
Idea / paragraph. 
- Animals ( Lesson 1 and Lesson 2) : Classifying : Land and Water animal, Recalling Detail : Animals body parts 
: bird, fish, elephant, Verb to have : Have / Has and Can / can't, Asking and guessing about animals. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - เวลา บทที่ 1 时间 เวลา -คําศัพทและพินอิน การเรียงประโยค ลําดับขีดและชื่อลําดับขีด บทสนทนา คําทักทาย
ในหองเรียน  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - ความเปนไทย มารยาทไทย(การพูดดวยถอยคําไพเราะ การมีกิริยาสุภาพออนนอม) ความกตัููกตเวทีตอบุคคลใน
โรงเรียน การแตงกายดวยผาไทย 

 

Social IE - Natural Environment : Living things and non-living things. Importance of natural environment. Natural 
resources. 
- Human environment : Importance of the social environment. Importance of the Thai culture. The population 
and the environment of our school. Natural resources in our school. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Number up to 1000 : read, write, place value, expanded form, compare and order numbers up to 1000. 
- Addition : Addition with and without carrying word problem. 
- Subtraction : subtraction with and without carrying word problem. 

 

Science IE - Habitats : To identify the types of habitats (land habitats, water habitats and mangrove habitats). To identify the 
animals live in its habitat. 
- Materials : To identify the types of materials. To give examples in each material. To tell and identify the 
properties of materials. 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  3 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
13 / ก.ค. / 2558 

 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.15 – 11.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขศึกษา + พลศึกษา) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่11 (Math IE + Science IE) 

15 / ก.ค. / 2558 
 

08.20 –09.20 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 09.55 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

พัก 
10.05 – 11.15 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7(การงานฯ + Computer) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
13.50 – 14.40 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 17 และวันจันทรที่ 20  
  กรกฎาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 1/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที่ 1 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปที่  3 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว บทอานนอกบทเรียน อักษรสามหมู รูปและเสียงวรรณยุกต 

- แตเด็กซื่อไว สระเปลี่ยนรูป 
- ปานี้มีคุณ มาตราตัวสะกด ความหมายของคํา 
- อาหารดีชีวีมีสุข การผันวรรณยุกต คําที่ประวิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนีย 

 

ชุดที่ 2 
 

คณิตศาสตร - จํานวนนับไมเกิน 100,000 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตวัหนังสือแสดงจํานวนไมเกิน 100,000  
การนับเพิ่ม การนับลดทีละ 3  4  5  25 และ 50 คาประจําหลักของตัวเลข   การเปรียบเทียบจํานวน  การเรียงลําดับ-
จํานวน 
- การบวกและการลบจํานวนนับท่ีผลลัพธไมเกิน 100,000 การบวก การลบ  การบวกลบระคน โจทยปญหาการบวก 
การลบ  โจทยปญหาการบวกลบระคน 
- แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล  การอานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแทง 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ชีวิตสัมพันธ ลักษณะตางๆ ของคนที่เหมือนพอแม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแมสูลูกหลาน 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต การดํารงพันธุและสูญพันธ  ผลกระทบของการใช-
เทคโนโลยีตอสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดลอม 
- ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ความสําคัญของ-
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา  ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย พุทธประวัติ พระไตรปฎก 
พระรัตนตรัย หลักธรรมโอวาท 3 เบญจศีล เบญจธรรม 
- อาเซียนศึกษา ความเปนมาและวัตถปุระสงคการกอตั้ง ชื่อประเทศสมาชิกและธงชาติ สกุลเงิน 

 

ประวัติศาสตร - เวลาและเหตกุารณ วิธีการสืบคนเรื่องราวหรือเหตุการณสําคัญในโรงเรียนและชุมชน หลักฐานและแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ เสนเวลา ที่มาของศักราช วิธีการเทียบศักราชแบบตาง ๆ 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายที่มีความแตกตางกัน
ในแตละบุคคล (ลักษณะรูปราง  น้ําหนัก สวนสูง) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน              
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 

 

พลศึกษา - ทักษะการเคลือ่นไหว การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกม  การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่และเคลื่อนที่  
การใชอุปกรณ 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทัศนธาตุ วัสดุ อปุกรณที่ใชในการวาดภาพระบายสี  สวนประกอบของทศันธาตุ เสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิว  
การวาดภาพถายทอดความคิดจากเหตกุารณโดยใชสวนประกอบของทัศนธาตุ  การจัดกลุมภาพตามทัศนธาตุ 

 

ดนตรีสากล - รักในเสียงเพลง รูปรางลักษณะของเครื่องดนตรีและเสียงของเครื่องดนตรี  สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสยีงและ
สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ 

 

นาฏศิลป - สรางสรรคการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ  รําวงมาตรฐาน  เพลงพระราชนิพนธ                      
สถานการณสั้นๆ  สถานการณที่กําหนดให 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - อาชีพกับงาน ความหมายของอาชีพ แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพตางๆในชุมชน 
- ครอบครัวของฉัน การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม บทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 

Computer IE - Learning Internet : Meaning of internet and network. Uses of the internet Search information. Google translate.  
ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Getting started : Classroom Commands, Greetings,  Vocabulary (Occupations, Classroom objects, Places in 

school)  Grammar(Subject Pronouns, Simple present tense). 
- Who am I : Introducing yourself and other people,  Giving personal information(name,age,hobby,family,etc.) 
Grammar (Prepositions of place, Descriptive adjectives, Synonyms, Verb to be, Verb to have). 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - รางกายของเรา คาํศัพทหนวยที่ 1-2 ลําดับขีด บทสนทนา การแตงประโยค และพินอิน   
ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - ความเปนไทย มารยาทไทย  การตอนรับผูมาเยือน  การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ ความกตัญูกตเวทีตอบุคคล          

ในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องตางๆ 
 

Social IE - Map of Thailand : Use a compass locate different parts of Thailand,  Identify the different parts of Thailand, 
Describe the different parts of Thailand. 
- The Natural Environments : Name living things and non-living things. Classify familiar objects in the natural 
environment. Explain how Thai culture is important to them. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Number up to 10,000 : read and write numbers in numerals, in words and in expanded form.  Identify the place 
value and value of numbers, compare and order numbers. 
- Addition and Subtraction : find the sums and differences of numbers. Solve word problems involving addition 
and subtraction. 
- Graph : read and interpret a bar graph. 

 

Science IE - Living and non-living Things : To identify the difference between living and non-living things. To give 
examples of living and non-living things. To tell the basic needs of living things. To identify the characteristics of 
living things. 
- Life Cycle of Plants and Animals : To identify the life cycle of plants and animals. To tell the difference           
life cycle animals: 3 stages life cycle animals (chicken, frog, cockroach) and 4 stages life cycle animals (butterfly, 
fly, bee). To know and identify that animals and their young resemble each other. 

 

  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  4 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
14 / ก.ค. / 2558 

 
08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.15 – 11.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขศึกษา + พลศึกษา) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่11 (Math IE + Science IE) 

16 / ก.ค. / 2558 
 

08.20 –09.20 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 09.55 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

พัก 
10.05 – 11.15 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7(การงานฯ + Computer) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
13.50 – 14.40 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 17 และวันจันทรที่ 20  
  กรกฎาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 1/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 1 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ขนมไทยไรเทียมทาน คําศัพท เนื้อเรื่องขนมไทยไรเทียมทาน คําที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน คําประสม การอานจับใจความ

จากสื่อตางๆ มารยาทในการอาน 
- ออมไวกําไรชีวิต คําศัพท เนื้อเรื่องออมไวกําไรชีวิต เงินตรานารู การผจญภัยของสุดสาคร คําที่มีไมทัณฑฆาต สํานวนที่เปน
คําพังเพย สุภาษิตและปริศนาคําทาย 
- ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งนั้น คําศัพท เนื้อเรื่องผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ มาตราตัวสะกด          
คําในแม ก กา คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย คําที่ใชไมยมก 

 

ชุดที่ 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - จํานวนที่มากกวา 100,000 การเขียนและการอานตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ หลักและ          
คาของเลขโดดในแตละหลักของจํานวนนับและการใช 0 เพื่อยึดตําแหนงของหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจํานวน
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ แบบรูปของจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน 
แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
- การบวก การลบ โจทยปญหาการบวกการลบ การสรางโจทยปญหาการบวกการลบ 
- สถิติและความนาจะเปน การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล การอานแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และ
ตาราง การเขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแทง 
- การวัด ความสัมพนัธของหนวยความยาว ความสัมพันธของหนวยการชั่ง ความสัมพันธของหนวยการตวง          
การคาดคะเนความยาว น้ําหนัก ปริมาตรหรือ ความจุ โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง และการตวง 

ใหนักเรียนเตรียมสี
ไม หรือ สีเทียน เขา
หองสอบดวย 
 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - การดํารงชีวิตของพืช หนาที่และสวนประกอบตางๆของพืช หนาที่ของทอลาํเลียงและปากใบของพืช ปจจัยที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะหดวยแสงของพืช การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัตศิาสดาของศาสนาตางๆ พุทธสาวก ชาดก 
- หนาทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย การเปนผูนํา
ผูตามที่ด ีการลดปญหาความขัดแยง สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก วฒันธรรมไทย 
- การเมืองการปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเปนประมุข อาํนาจอธิปไตย                
บทบาทหนาท่ีของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 
- อาเซียน ความเปนมาของอาเซียน กฏบตัรอาเซียน ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน ลักษณะสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมอืงการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน 

 

ประวัติศาสตร - วัน เวลา ความสําคัญของเวลากับประวัติศาสตร การนับเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ การแบงยุคสมัย
ในการศึกษาประวัติศาสตร ยุคสมัยทีใ่ชในการศึกษาประวัติศาสตรไทย หลักฐานที่ใชศึกษาความเปนมาของ
ทองถิ่น (หลักฐานชั้นตน หลักฐานชั้นรอง) 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจตามวัย                
(อายุ 9-12 ป) ความสําคัญของกลามเนือ้กระดูกและขอที่มผีลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ                
วิธีการดูแลรักษากลามเนื้อ กระดูกและขอใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

พลศึกษา - ทักษะกีฬาแชรบอล การควบคุมตนเองในการใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเลนแชรบอล           
การบริหารทามือเปลา 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทัศนธาตุ รูปราง รูปทรงของธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป  สวนประกอบของทัศนธาตุ เสน รูปราง รูปทรง สี 
พื้นผิว และพื้นที่วาง 

 

ดนตรีสากล - เรียนรูสูฝน สาระพันธดานดนตรี โครงสรางของบทเพลง ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ทํานอง แบบจังหวะในเพลง การขับรองเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 

 

นาฏศิลป - พ้ืนฐานนาฏศิลป ภาษาทาและนาฏยศัพท หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การฝกภาษาทา การฝกนาฏยศัพท                    
การแสดงนาฏศิลปประเภทคูและหมู รําวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย ระบําดอกบัว 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานอาชพี งานบาน ความหมาย ความสําคัญของอาชีพ การจัดและการทําความสะอาดหองนอนที่ถูกสุขลักษณะ  
Computer IE - History of computer : history of computer, development of computer and advantage, disadvantage of 

computer. The first calculating device, Development of Computers, Limitations of the first-generation 
computers. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Getting Around : Nouns (Singular/Plural, Common/ Proper, Possessive), Reading (Camp Silver Lake, Let's 
have fun in school), Conversation (Greeting, Introducing People, Expressing thanks, Saying Goodbye). 
- Action : Verbs (Action verbs, Linking Verbs, Helping Verbs), Contraction, Reading (The world around us), 
Classroom Language (commands, requests, giving advices, asking for permission). 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - สถานที่ คําศัพท การสะกดพินอิน เสียงวรรณยุกต ช่ือลําดับขีด การเขียนลําดับขีด ความหมายประโยค การแตงประโยค 
เรียงประโยค ประโยคคําสั่ง คําขอรอง ประโยคสนทนา ประโยคจีน ประโยคพินอิน ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - ความเปนไทย มารยาทไทยในพิธีการตางๆ  (การกลาวคําตอนรับ  การแนะนําตัวเอง  แนะนําสถานที่) ความกตัญูกตเวที
ตอผูทําประโยชนในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถ่ิน 

 

Social  IE - Geographical Tools : Plans and Maps, Types of Maps, Interpreting Maps, Other Geography Maps,                
Using tools to study Information about Bangkok. 
- The Natural Environment of Province : The Natural Resources, Transportation of Natural Resources,               
Cause of changes of Natural Resources and the Environment. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Numbers up to 100,000 : Read and write 6-digit numerals, Place value, Compare and order numbers,                
Rounding off numbers and estimate the answer. 
- Factors and Multiples : Find the factors of numbers, Find the multiples of numbers, Common factors and 
multiples. 
- Lines : Perpendicular lines, Parallel lines. 
- Angles : Naming angles, Types of angles, Measuring angles , Directional maps. 

 

Science IE - Photosynthesis and Respiration : Photosynthesis, The Primary Food and Energy Sources of Animals, 
Respiration 
- Air and Respiratory System : Characteristics of Air, Components of Air, Respiration in Plants and Animals, 
Human Respiratory System. 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  5 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
13 / ก.ค. / 2558 

 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.15 – 11.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขศึกษา + พลศึกษา) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่11 (Math IE + Science IE) 

15 / ก.ค. / 2558 
 

08.20 –09.20 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 09.55 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

พัก 
10.05 – 11.15 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7(การงานฯ + Computer) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
13.50 – 14.40 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 17 และวันจันทรที่ 20  
  กรกฎาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 1/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเน้ือหาการออกขอสอบ ครั้งที่ 1 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที ่5 

ชุดขอสอบ วิชา เน้ือหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดท่ี 1 ภาษาไทย - สายน้าํ สายชีวิต การอานบทรอยกรอง การอานสะกดคํา ความหมายของคําศัพท การตั้งคําถามและตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง

ท่ีอาน 
- ครอบครัวพอเพียง การอานรอยแกว ขอความที่เปนบรรยายโวหาร/พรรณนาโวหาร ความหมายของภาษาโดยตรงและ
ภาษาโดยนัย การอานจับใจความจากเรือ่งท่ีกําหนด มารยาทในการอาน การพดูสนทนา การวิเคราะหบทความจากโฆษณา 
(วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น) และการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
- คนละไม คนละมือ รูคําในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น และเขาใจปริศนาคาํทาย (ลานนา) 

 

ชุดท่ี 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - จํานวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร คาประจําหลัก  คาของเลขโดดในแตละหลัก คาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ      
เต็มรอย เตม็พัน แบบรูปของจํานวน การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับ โจทยปญหา-         
การบวก ลบ คูณ หาร (ระคน) 
- รูปวงกลม สวนตางๆของวงกลม การสรางรูปวงกลมดวยวงเวียน 
- มุม ชนิดของมุม การวัดขนาดของมมุโดยใชไมโพรแทรกเตอร การวัดขนาดของมุมกลับ 
- เสนขนาน สัญลักษณแสดงการขนาน การสรางเสนขนานใหผานจุดท่ีกาํหนดใหโดยใชไมฉาก 

นําเครื่องมอื
เรขาคณิต เขา 
หองสอบดวย 

 

ชุดท่ี 3 วิทยาศาสตร - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดาํรงชีวิต ลกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน 
สวนประกอบและหนาท่ีตางๆของพืชดอก ลักษณะของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู วัฏจักรชวีิตของพืชดอก            
การขยายพันธุพืชและการนาํความรูไปใชประโยชน การจาํแนกสัตว วัฏจักรชีวิตของสัตว การสืบพันธุและ                              
การขยายพันธุสัตว 

 

ชุดท่ี 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา สรุปพุทธประวัติ เสด็จกรุงกบิลพัสดุ โปรดพระพุทธบิดา  พุทธกิจ 
หลักธรรมนาํชีวิต พุทธจริยา 3 อรยิสัจ 4 ประวัติของสาวก พระโสณโกฬิวิสะ ชาดกจูฬเสฏฐิชาดก วณัณาโรหชาดก   
- พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีในฐานะพลเมืองด ี 
คุณลักษณะของพลเมืองดี  แนวทางการปกปองคุมครองตนเองหรอืผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การปกปองคุมครอง          
สิทธิเด็กในสังคมไทย วัฒนธรรมไทยที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย  ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิน่            
และการอนุรักษภมูปิญญา 
- การปกครองสวนทองถ่ิน โครงสรางการปกครองในทองถิ่น อํานาจหนาท่ีและความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
บทบาทหนาท่ีและวธิีการเขาดาํรงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน     
ในชุมชน 

 

ประวัติศาสตร - การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิ่น หลักฐานทางประวัติศาสตร การตั้งคําถามและ     
ตอบคําถามทางประวัติศาสตร  ความจรงิกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถิ่น  ความแตกตางระหวางขอเท็จจริง         
กับเรื่องราวของทองถิ่น 

 

ชุดท่ี 5 สุขศึกษา - ระบบของรางกาย ระบบยอยอาหาร (ความสําคัญ หนาท่ี การทํางานและการดแูลรักษาระบบยอยอาหารใหทํางาน
ตามปกติ) ระบบขับถาย (ความสําคัญ หนาท่ี การทํางานและการดูแลรักษาระบบขับถายใหทํางานตามปกติ) 

 

พลศึกษา - ตะกรอวง ประวตัิ กีฬาตะกรอวง กิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหวรางกายในการเลนกีฬาตะกรอ การสรางความคุนเคย
กับลูกตะกรอ เกมนําไปสูกีฬา 

 

ชุดท่ี 6 ทัศนศิลป - ทัศนธาตุและการจดัองคประกอบศิลป ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป เสน รูปราง รปูทรง พ้ืนท่ีวาง พ้ืนผิว นํ้าหนักแสงเงา  
ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป เอกภาพ จดุเดน ความกลมกลืน ความขัดแยง ความสมดลุ 

 

ดนตรีสากล - องคประกอบทางดนตรี การส่ืออารมณของบทเพลงดวยองคประกอบดนตรี เครื่องหมายและสัญลกัษณทางดนตรี                
การใชเครื่องดนตรบีรรเลงจังหวะ และทํานอง 

 

ดนตรีไทย 
 

- องคประกอบดนตรีไทย ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง ๆ เสียงของวงดนตรีประเภทตางๆ การสื่ออารมณของบทเพลง
ดวยองคประกอบดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณของดนตรีไทย การสรางสรรคเสียงประกอบการเลาเรือ่ง                     
การสรางสรรคประโยคเพลงถามตอบ ดนตรีกับงานประเพณี คุณคาของดน 

 

ชุดท่ี 7 การงานฯ - งานอาชีพ ความแตกตางของอาชีพ ขอคํานึงในการประกอบอาชพี 
- งานบาน การจัดหองครัว การจัดโตะอาหาร การจัดตูเย็น หลักการใชหองน้ํา การดูแลรักษาความสะอาดหองน้ําและ
หองครัว 

 

Computer IE - Importance of computer and presentation program : Uses of computer at home, school and other places. Basic tools 
of Keynote. 

 

ชุดท่ี 8 ภาษาอังกฤษ - People and Places : Main Idea, Sequencing, Nouns, Pronouns, Imperative, Using Dictation. 
- Daily Facts : Cause and Effect, Fact and Opinion, Adverbs, Comparison. 

 

ชุดท่ี 9 ภาษาจีน - 国家 ประเทศ ลําดับขีด การสะกดพนิอิน คําศัพท ขอความ เนื้อเรื่อง การแปลความหมาย ตอบคําถาม แตงประโยค และ
เรียงประโยค  

 

ชุดท่ี 10 หนาท่ีพลเมอืง - เราภูมใิจในความเปนไทย มารยาทไทย คุณคาและการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ ศิลปวัฒนธรรม  
Social IE - Physical Environment of the Central Region : Identify and describe the location and characteristics of the                

Central Region, Describe the physical features of the Central Region, Explain how the natural environment affects people 
in the Central Region , Identify the customs and cultures of people in the Central Region. 
- The Natural Resources of the Central Region Identify the natural resources that can be found in the Central Region, 
Describe the natural resources that can be found in the Central Region. Describe how natural resources in the                
Central Region are transported to other regions, Describe how the extraction of natural resources affects the natural 
environment in the Central Region. 

 

ชุดท่ี 11 Math IE - Whole Number 1 : Reading & Writing Numbers, Recognizing the place Value, Comparing & Ordering Numbers, 
Rounding Off Numbers. 
- Whole Number 2 : Multiplying by 10 100 1000, Dividing by 10 100 1000  Multiplication by a 2- digit number, 
Simplification of Numerical Expressions, Word Problems. 
- Angles : Identification, Recognizing Angles, Finding the Unknown Angles. 
- Line Graphs : Reading & Interpreting Line Graphs, Solving Problems on Line Graphs. 

 

Science IE - The Unit of Life : Plant cells, Animal cells, Cell division, Budding in Hydra. 
- The Web of Life : Food Chains, Food producers, Primary consumers,  Secondary consumers, Tertiary consumers,  
Quaternary consumers, Top consumers, Energy transfer in a food chain Food Web Decomposers. 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  6 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
14 / ก.ค. / 2558 

 
08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 
พัก 

10.15 – 11.15 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขศึกษา + พลศึกษา) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่11 (Math IE + Science IE) 

16 / ก.ค. / 2558 
 

08.20 –09.20 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 09.55 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

พัก 
10.05 – 11.15 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7(การงานฯ + Computer) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
13.50 – 14.40 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 17 และวันจันทรที่ 20  
  กรกฎาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 1/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเน้ือหาการออกขอสอบ ครั้งที่ 1 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที ่6 

ชุดขอสอบ วิชา เน้ือหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดท่ี 1 ภาษาไทย - จากผาแตม สูอียิปต เรื่องส้ันนอกบทเรียน การผันวรรณยกุต พยางค คํา คํามลู คําประสม คําซํ้า คําซอน อักษรควบกล้ํา 

อักษรนํา ภาษิตลานนา ตัวเลขไทย วัน เดือน ปแบบไทย คําเปน คําตาย 
- อานปายไดสาระ เรื่องส้ันนอกบทเรียน ภาษาพดู ภาษาเขียน การเขียนส่ือสาร คํา วล ีประโยค สวนประกอบของประโยค 
พุทธศาสนสุภาษติ มารยาทในการเขียน 
- กทลีตานี เรื่องส้ันนอกบทเรียน โครงงาน คําขวัญ คํานาม คําสรรพนาม คํากรยิา สํานวน สุภาษิต คําท่ียืมมาจาก
ภาษาตางประเทศ ภาษิตลานนา 

 

ชุดท่ี 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - จํานวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร โจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทยปญหาระคน     
ของจํานวนนับ คาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มหลักตาง ๆ และแบบรูป 
- ตัวประกอบของจํานวนนับ ตัวประกอบของจํานวนนับ  จํานวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ                
การหา ห.ร.ม และ ค.ร.น การแกโจทยปญหาดวย ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- เสนขนาน เสนขนาน มมุแยง มมุภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัด 
- สมการและการแกสมการ สมการ สมการท่ีเปนจริง สมการที่เปนเท็จ สมการที่มีตัวไมทราบคา คําตอบของสมการ         
การแกสมการ แกโจทยปญหาดวยสมการ 

 

ชุดท่ี 3 วิทยาศาสตร - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตของรางกาย  ระบบตางๆที่ทํางานสัมพันธกันในรางกาย ระบบยอยอาหาร 
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ  สารอาหารกับการเจริญเติบโต ประเภทสารอาหาร การคํานวนพลังงานที่ไดรับจากอาหาร 
- ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ชีวิตสัมพันธ  กลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ  โซอาหาร และสายใยอาหาร  ความสัมพันธระหวาง-
สิ่งมีชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาต ิ ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  ประชากรมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        
ในโครงการหลวง 

 

ชุดท่ี 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา สังเวชนียสถาน 4 ทีฆีติโกสลชาดก สัพพทาฐิชาดก หลักกรรม  คารวะ 6  
เขตพุทธาวาส  เขตสังฆวาส  การอาราธนา (ศีล ธรรม พระปริตร )  จิตสงบพบความสุข  พระราธะ  การบรรพชา การอุปสมบท 
- หนาที่พลเมือง 1 ขอมูลขาวสารและเหตุการณ  กิจกรรมประชาธิปไตย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและรัฐบาล  แหลงขาว
และเหตุการณ  ประโยชนของการติดตามขาวสาร  การปฏิบัติตนเมื่อไดรับฟงขาวเหตุการณ บทบาทหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  กิจกรรมประชาธิปไตย  การใชสิทธิออกเสียงเลืองต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม  สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน สินคาเขา สินคาออก ขาวและ
เหตุการณดานเศรษฐกิจ ขอมูลท่ัวไป ประเทศสมาชิกอาเซียน  บทบาทของไทยกับอาเซียน อาเซียนกับความรวมมือกับ
ภายนอก-อาเซียน การกอต้ังและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 

 

ประวัติศาสตร - ความสําคัญของวธิีการทางประวัติศาสตร ความหมาย ความสําคัญ ของวิธีการทางประวัติศาสตร  การนาํวิธีการ         
ทางประวัติศาสตรไปศึกษาเรือ่งราวในทองถิ่น ตัวอยางหลกัฐาน การสรุปขอเท็จจริงจากหลักฐาน วิธีการนําเสนอขอมูล
จากหลักฐานที่หลากหลาย หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร 

 

ชุดท่ี 5 สุขศึกษา - ระบบของรางกาย ความสําคัญ หนาท่ี การทํางานและการดูแลรักษาระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบสืบพันธุ-
ใหทํางานตามปกต ิ

 

พลศึกษา - กีฬาบาสเกตบอล ประวัติกีฬาบาสเกตบอล กิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหวรางกายในการเลนกีฬาบาสเกตบอล  
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล  การรับสงลูกบาสเกตบอล 

 

ชุดท่ี 6 ทัศนศิลป - ทัศนธาตุและการจดัองคประกอบ หลักการจัดองคประกอบศิลป สัดสวน จุดเดน ความสมดุล เอกภาพ จังหวะ           
ความขัดแยง ความกลมกลืน งานทัศนศลิป รูปแบบ 2และ3 มิติ โดยใชนํ้าหนักแสงเงา 

 

ดนตรีสากล - องคประกอบทางดนตรี องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต การอาน เขียนโนตดนตรีสากล ทํานอง การใชเครือ่งดนตรี
บรรเลงประกอบการรองเพลง ท่ีมีจังหวะ และทํานอง 

 

ดนตรีไทย - องคประกอบของดนตรีไทย ประเภท บทบาทและหนาท่ีของเครื่องดนตรีไทยแตละภาค  ศัพทสังคีต เครื่องหมายและ
สัญลักษณทางดนตรี โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น เนื้อหา องคประกอบ คุณภาพของบทเพลง การสรางสรรค-
รูปแบบจังหวะและทํานองดวยเครื่องดนตรี ดนตรีไทยในประวัติศาสตร 

 

ชุดท่ี 7 การงานฯ - งานอาชีพ งานบาน การสํารวจตนเองในการเลอืกอาชีพ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ การดูแลรักษาเครือ่งเรือน           
หลักและวธิีการจัดหองรับแขก 

 

Computer IE - Hardware software and application : Hardware (Input , Process, Output,  Memory) Software (System software, 
application software) Keynote (Basic Tools and how to make presentation). 

 

ชุดท่ี 8 ภาษาอังกฤษ - Travel and Places : Skimming and Scanning, Abstract Nouns, Collective Nouns, Concrete Nouns, Gender. 
- Daily Facts : Identifying Fact or Opinion, Connecting Ideas, Pronouns, Prepositions of Time, Adverbs. 

 

ชุดท่ี 9 ภาษาจีน - ตอนรับแขก คําศัพทบทที่ 1 อาหาร คําศัพทบทที่ 2 ตอนรบัแขก เนื้อหาและบทสนทนา   
ชุดท่ี 10 หนาท่ีพลเมอืง - ความเปนไทย มารยาทไทย การแสดงความเคารพ  การสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ การตอนรับผูมาเยือน การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
 

Social IE - Geographical Instruments : Types of map, Latitude and Longitude, Interpreting Maps, Use of Maps 5. Geographical 
Instruments. 
- Physical Features of Thailand : Area and Borders, The Geography of Regions (North,Northeast,Central,East,West 
and South) 

 

ชุดท่ี 11 Math IE - Algebra : Basic algebra terminologies, Translating Mathematical phrases to algebraic expressions, Simplifying 
algebraic expression, Finding the value of algebraic expression. 
- Factors and Multiples : Determining the factors and multiples, Identifying prime and composite numbers,                
Prime factorisation, Highest Common Factor, Lowest Common Multiple. 
- Volume : Find the volume of solids, Solve for the volume of liquids. 

 

Science IE - Classification of Organisms : Processes on the basis of Classifying of Organisms, Five Kingdoms. 
- Growth and Development of the Human Body : Stages of Development, Human Body System. 
- Adaptation : Plants Adaptation, Animals Adaptation. 

 

  




