
ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
22 / ก.ย. / 2558 

 
08.20 –09.20น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 10.05 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

14.45 – 15.35 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

24 / ก.ย. / 2558 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

พัก 
10.15 – 11.15น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

13.40 – 14.40น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที ่2 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําที่ประกอบดวยสระเสียงสั้น -ะ    - ิ    - ึ   - ุ   เ-ะ   แ-ะ โ-ะ  เ-าะ เ-อะ       

-ำ ใ-  ไ-  เ-า คําที่ประสมดวยสระลดรูป ( โ-ะ )  สระเปลีย่นรูป  -ะ  เ-ะ   แ-ะ   รูปและเสียงวรรณยุกตคําที่มีรูป
วรรณยุกตเหมือนกันและตางกัน หลักเกณฑเกี่ยวกับการกระจายคํา (ประสมคํา) ไมมีตัวสะกดและไมใชคําควบกล้ํา    
คําใหมจากบทเรียน  (เฉพาะคาํที่มีตัวสะกดตรงแม และไมใชคํา อะ กึ่งเสยีง) ภาษาพาทีบทที่  4   เร่ือง  ตามหา บทที่  5  
เร่ืองไปโรงเรียน บทที่  6 เร่ืองโรงเรียนลูกชาง ดรุณศึกษาบทที่  22  เร่ือง  เจาเสงี่ยม บทที่  24  เร่ือง นายเลื่อม บทที่  29  
เร่ือง  หนูกลีบ และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

ชุดที่ 2 
 

 

คณิตศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ การเปรียบเทียบความยาว สงูกวา เตี้ยกวา ยาวกวา สั้นกวา ยาวเทากัน 
สูงเทากัน วัดความยาวโดยใชหนวยทีไ่มใชหนวยมาตรฐาน  การเปรียบเทียบน้ําหนัก หนักกวา เบากวา หนักเทากัน      
ชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ มากกวา นอยกวา เทากัน จุมากกวา         
จุนอยกวา จุเทากัน ตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ อวยัวะภายนอกของมนุษย  หนาที่อวัยวะภายนอก  การดูแลรักษา-
อวัยวะภายนอก สมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลนของใช  การจําแนกวัสดุที่ใชทําของเลนของใช 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - เศรษฐศาสตร สินคาและบริการ การทํางานอยางสุจริต 
- เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพยีง  การใชจายเงินในชีวิตประจําวัน  การออม การใชทรัพยากรอยางประหยัด 
- อาเซียนศึกษา กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงคในการกอตั้ง ธงและสัญลักษณอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- พระพุทธศาสนา 2 โอวาท 3  เบญจศีล  เบญจธรรม  สังคหวัตถุ 4  กตัญูกตเวที  มงคล38  ทําจิตใจใหบริสุทธิ์        
พุทธศาสนสุภาษิต 

 

ประวัติศาสตร - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ตามกาลเวลา การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม สิ่งของเครื่องใชหรือการดําเนินชีวิต
ของอดีตกับปจจุบนั  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆตามกาลเวลา  เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นใน-
ครอบครัว 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งที่ทําใหเกิดอันตรายที่บาน โรงเรียน และการปองกัน สาเหตุและการปองกันอันตรายที่เกิด
จากการเลน  การแสดงคําพูดหรือทาทางขอความชวยเหลอืจากผูอื่นเมื่อเกิดเหตุรายที่บานและโรงเรียน 

 

พลศึกษา - ทักษะการเคลือ่นไหว ทักษะการสรางเสริมสมรรถภาพทางดานรางกาย ประโยชนของการเสริมสรางสมรรถภาพ-
ทางดานรางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งที่ไดรับจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะการวิ่ง 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - การวาดภาพระบายสี รูปราง ลักษณะและขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึก
ที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว  ทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลป 

 

ดนตรีสากล - เพลงพาเพลิน การรองเพลงเบื้องตน การอานกลอนประกอบจังหวะ การรองเพลงประกอบจังหวะ การมีสวนรวม          
ในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน  การเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง 

 

นาฏศิลป - ภาษาทาพาเพลิน การใชภาษาทาทางนาฏศิลปไทยที่สื่อความหมายแทนคําพูด เชน ทาตัวฉัน  ทายิ้ม  ทาปฏิเสธ ฯลฯ 
ประโยชนที่ไดรับจากการใชภาษาทา  การนําภาษาทาไปใชในการแสดง และการแสดงทาทางประกอบเพลงที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  สัตว เปนตน 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานบาน เสื้อผาเครื่องแตงกาย การแตงกายใหถูกตองตามฤดูกาลและตามโอกาสตางๆ การใชและการดูแลรักษา-          
เคร่ืองแตงกาย การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง การอาบน้ํา แตงตัว, การจัดเก็บของเลนของใชสวนตัว การทํางานบาน
เพื่อชวยเหลือครอบครัว: การทําความสะอาดบาน (กวาดบาน ถูบาน) อุปกรณทําความสะอาดบาน: การใชและการ
จัดเก็บอุปกรณทําความสะอาดบาน 

 

Computer IE - The Use technology of computer : Identify and how to use a mouse buttons and a keyboard keys. Name of button 
on keyboard. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําสั่งที่ใชในหองเรียน เชน Stand up./Sit down./ Listen./ 
Repeat./Quiet!/ Stop! etc.(ดูภาพและเลือกคําศัพท) ประโยคคําถามและคําตอบ  Yes/No Question เชน Is it a/an..?   
Yes, it is./No, it is not.  etc., Wh-Question เชน  What is it?  It is a/an...บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนําตนเอง เชน  Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good 
evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. คําศัพท และประโยคที่ใชบอกความตองการ เชน                   
I want…/Please,…  etc. คําศัพท  และประโยคที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและเร่ืองใกลตัว เชน 
What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine. etc. (บอกชื่อ, อาย,ุ รูปราง, สวนสูง,                     
เรียกสิ่งตางๆ, จํานวน ๑-๒๐, สี, ขนาด, สถานที่อยูของสิง่ของ คําศัพททีเ่กี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น) 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - 生(shēng) 词(cí) คําศัพทใหม บทที่ 3,4 คําศัพทเกี่ยวกับคน นักเรียน ประเทศจีน เมืองหลวงของจีน คําทักทาย 
ถามชื่อ คําสั่งที่ใชในหองเรียน และ บทสนทนา การเขียนลําดับขีดตัวจีนที่มีในบทเรียน  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - รักชาติ ศาสน กษัตริย กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย  วันสําคัญของชาติ ศาสนา และ 
สถาบันพระมหากษัตริย  พระบรมราโชวาท  (การออม  การประหยัด)  หลักการทรงงาน  (ประหยัด เรียบงาย                   
ไดประโยชนสูงสุด  ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกัน) 

 

Social IE - Natural Environments : Living things and Non-living things,  Natural Resources. 
- People and Natural Environments : Relationship between people and natural environments,  How to help the 
natural environments. 

 

ชุดที่  11 Math IE - Picture graphs : Read and interpret a picture graph. Solve problem using information presented in a picture graph. 
- Length : To identify the length of an object.  Compare the length. 
- Mass : To identify the mass of an object. Compare the Mass. 
- Capacity : To identify the capacity of an object. Compare capacity. 

 

Science IE - Sense organs : Identify sense organs and their function. 
- How to keep our body clean and healthy : State need to keep our bodies clean and healthy.  State the importance 
of exercise and eating healthy food. 

 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  2 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
21 / ก.ย. / 2558 

 
 

08.20 –09.20น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 10.05 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

14.45 – 15.35 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

23 / ก.ย. / 2558 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

พัก 
10.15 – 11.15น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

13.40 – 14.40น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 2 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ อักษร 3 หมู ผันอักษร สูง กลาง ต่ํา (คําเปน) อักษรนาํ คําท่ีใชสระ ใ - ไ - 

มาตราตัวสะกดไมตรงมาตรา (กก กด กบ กน) คําคลองจอง 1 – 2  พยางค ภาษาพาที บทที่  4 เรื่อง กลัวทําไม บทที่  5  เรื่อง  
ชีวิตใหม บทที่  6  เรื่อง มีนํ้าใจ ดรณุศึกษาบทที่  25  เรื่องนักบุญมารตรี 40 องค บทที่ 33  เรื่อง  มะสะลุม และเนื้อหานอก
บทเรียน 

 

ชุดที่ 2 คณิตศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ การบวกและการลบที่ตัวตั้งและผลลัพธไมเกิน 1,000 โจทยปญหาและ          
การสรางโจทยปญหาการบวก การลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 1,000   การชั่งโดยใชเครือ่งชั่งท่ีมีหนวยมาตรฐาน
และบอกน้ําหนักเปนกิโลกรมัและขีด การเปรียบเทียบน้ําหนักในหนวยเดียวกนั โจทยปญหาหรอืสถานการณเกี่ยวกับการชั่ง   
การคูณจาํนวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลัก การคณูจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนสองหลัก โจทยปญหาและการสรางโจทย-
ปญหาการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนที่ไมเกินสองหลัก 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชวีิตและการเจริญเติบโตของมนุษย การตอบสนอง
ตอแสง อุณหภมูิ และการสมัผัสของมนุษย   สมบัติของวัสดท่ีุนํามาทําของเลน ของใชในชวีิตประจาํวัน การเลอืกใชวัสดแุละ
ส่ิงของตางๆไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - สิทธิ เสรีภาพ ความหมายสิทธิ เสรภีาพ สิทธิท่ีพึงไดรับการคุมครอง กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว สิทธิการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิดานรางกาย สิทธิดานทรัพยสิน และยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
- พระพุทธศาสนา 2 ความหมาย ความสาํคัญของพระรัตนตรัย หลักธรรมเบื้องตนของพระพุทธศาสนา โอวาท 3 หลักเบญจศีล 
หลักเบญจธรรม หิร-ิโอตัปปะ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม๔ ความกตัญูกตเวที มงคล ๓๘ การสงเคราะหญาต ิ
- อาเซียนศกึษา ความเปนมา วตัถุประสงคการกอตั้งประเทศสมาชิก ธงชาต ิเมอืงหลวง ภาษาประจาํชาต ิขนาดพื้นท่ี ประชากร 
ศาสนา ของประเทศสมาชิก ความหมายตราสัญลักษณอาเซยีน 

 

ประวัติศาสตร - วิถีของคนในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดตีถึงปจจุบัน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน                
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครวั บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว ตนเอง พอ แม พ่ี นอง ญาต ิความสําคัญของเพื่อน  พฤตกิรรมที่-
เหมาะสมกับเพศ ความเปนสุภาพบุรษุ ความเปนสุภาพสตร ี ความภาคภูมใิจในเพศหญิงหรอืเพศชาย 

 

พลศึกษา - ทักษะการเคลือ่นไหวรางกาย ทักษะการสรางเสริมสมรรถภาพทางดานรางกาย ประโยชนและการนําไปใชในชวีิตประจําวัน 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประโยชนและการนําไปใช ทักษะการวิ่ง 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - การวาดภาพระบายสี รูปราง รูปทรงทีพ่บในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตท่ีุเนน
เสน รูปราง รูปทรง วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน 

 

ดนตรีสากล - ทักษะดนตรี การเคาะจังหวะหรอืเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง ความสําคัญของจังหวะกับ                 
การเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง คาโนตสากล ชือ่โนตบนเครื่องดนตรีคียบอรด การเคลื่อนไหวอยางมรีูปแบบและ              
การเคลื่อนไหวอยางอิสระ 

 

นาฏศิลป - ภาษาทานาฏยศัพทที่ควรรู ความหมายของภาษาทาและทานาฏยศัพททางนาฏศิลปไทย  การแสดงทาทางที่ส่ือความหมาย-
แทนคําพูด อากัปกริยิาตางๆ เชน ทาเรียก  ทาโกรธ เปนตน และ ทานาฏยศัพทในสวนของลําตัว เชน ทาโยกตวั  ทากลอมไหล  
ทาตีไหล และการใชภาษาทาและทานาฏยศัพทประกอบจังหวะเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาว 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานบาน บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในบาน (การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง)  การจัดเก็บของเลนของใชสวนตัว (การจัดเก็บ
เส้ือผาและเครื่องแตงกาย) การทํางานบานเพื่อชวยเหลือครอบครัว  การทําความสะอาดบาน (อุปกรณทําความสะอาดบาน           
การใชและการจัดเกบ็อุปกรณทําความสะอาดบาน) อาหารและโภชนการ  (การเตรียมและการประกอบอาหาร การใชและ          
การเก็บรักษาอุปกรณในการประกอบอาหาร) 

 

Computer IE - Parts of computer : Parts of a Computer. Different kinds of computers. Desktop computer Laptop computer , palmtop 
computer. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําส่ังและคําขอรองท่ีใชในหองเรียน  คําส่ัง เชน Show me a/an.../ Open your 
book. Don’t talk in class. etc. คําขอรอง เชน Please come here./ Come here,   please. Don’t make a loud noise, please./ 
Please don’t make a loud noise.  etc.หลกัการอานออกเสียง เชน  การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา  การออก
เสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุมคํา  การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต่ํา ในประโยค คํา  กลุมคํา ประโยคเดี่ยว (simple 
sentence) และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตวั อาหาร เครือ่งดื่ม และนันทนาการ ประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ  ประโยคคําถามและคําตอบ  Yes/No Question เชน Is this/that a/am...?,  Wh-
Question  เชน What is this/that/it? This//that/it is a/am...  How many ...? There is/are ..., Where is the...? It is 
in/on/under...etc.   บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอความที่ใชแนะนําตนเอง เชน  
Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./    
I am sorry. etc. คําศพัท สํานวน และประโยคที่ใชบอกความตองการ เชน I want…/Please,…etc. คําศัพท และประโยคทีใ่ชขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกบัตนเอง เชน What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine. etc. (บอกชื่อ, อาย,ุ 
รูปราง, สวนสูง, เรียกส่ิงตางๆ จํานวน 1-30 สี ขนาด สถานที่อยูของสิ่งของ  คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น) 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - รางกาย บทที่ 3身体 บทที่ 4 鸟有翅膀 คําศัพท  บทสนทนา  การเรยีงประโยค พินอิน  ลําดับขีดและชื่อลาํดบัขีด คํา
ทักทาย zheshi  nashi  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - รักชาติ ศาสน กษตัริย กิจกรรมเกี่ยวกบัชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  วันสําคัญของชาติ ศาสนาและสถาบนั-
พระมหากษัตริย  พระบรมราโชวาท  (ความขยัน  ความอดทน) หลักการทรงงาน  (การพ่ึงตนเอง  รูรกั สามัคคี) 

 

Social IE - Traditional Thai Culture : Regions and Thai festivals, Thai foods and cultures. 
- Communication : General Communication, Information technology. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Multiplication : Count in step and multiply Word problem. 
- Measurements of length mass and capacity : Estimate and measure Compare measure, Add, subtract and word problem 
measurements. 
- Fraction : Unit and name fraction, Compare and order fraction. 

 

Science IE - Plant and animal systems : Identify the parts of plant and state their function.  Explain how plants grow from seed over a 
period of time. Tell the 5 sense organs and its senses.  Identify the 5 human body systems and their functions : The digestive 
system, The respiratory system, The circulatory system, The muscular system, The skeletal system. 

 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  3 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
22 / ก.ย. / 2558 

 
08.20 –09.20น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 10.05 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

14.45 – 15.35 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

24 / ก.ย. / 2558 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

พัก 
10.15 – 11.15น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

13.40 – 14.40น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที่ 2 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปที่  3 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําท่ีใช บัน  บรร  ฤ  ฤๅ รร  (มีตวัสะกด/ไมมีตัวสะกด) คําอักษรนํา           

(ห  นํา , อ นํา ,นําดวยอักษรกลางและอกัษรสูง)   คําพองรูป  คําพองเสียง วรรณคดีลํานําบทที่ 4 เรื่อง เด็กเอยเด็กนอย 
ภาษาพาทีบทที่  7   เรื่อง  ความฝนเปนจริงได บทที่  8   เรื่อง  ภมูิใจภาษาไทยของเรา  ดรุณศึกษา บทที่  19  เรื่อง            
สรางโบสถ บทที่  26  เรื่อง  อยาหมิ่นคนเพียร และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

ชุดที่ 2 
 

คณิตศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ ความหมายการคูณ การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสี่หลัก  การคูณ-
จํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก  โจทยปญหาการคูณ  การสรางโจทยปญหาการคูณ  ความหมายการหาร  การหารที่ตัวต้ัง
ไมเกินสี่หลักกับตัวหารท่ีมีหนึ่งหลัก  โจทยปญหาการหาร  การสรางโจทยปญหาการหาร  เครื่องมือท่ีใชวัดความยาว  การวัด
ความยาวเปนมิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร การเลือกเครื่องมือท่ีใชวัดความยาวที่เหมาะสม ความสัมพันธระหวางหนวยการวัด
ความยาว การเปรียบเทียบความยาว ความสูง ระยะทาง การคาดคะเนความยาว โจทยปญหาการวัดความยาว 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห ชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเปน
สวนประกอบของเลนของใช ประโยชนของวัสดุแตละชนิด การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการเปลี่ยนแปลงวัสดุ 
ประโยชนและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัสดุ  การเคลื่อนท่ีของแรง ผลของการออกแรงที่กระทําตอ-
วัตถุ แรงเสียดทาน แรงโนมถวง การวดัขนาดของแรง 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 2 พุทธศาสนสุภาษิต สามเณรสังกิจจะ อตัถะ 3 ฆราวาสธรรม 4 มหาวาณิชชาดก อารามทูสกชาดก 
สมเด็จพระ-พุฒาจารย โต พรหมรํสี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 

ประวัติศาสตร - ชุมชน ปจจัยการตัง้ถิ่นฐานทางภมูิศาสตร ปจจัยการตั้งถิ่นฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทางวัฒนธรรม           
ความเหมือนและความแตกตางทางวัฒนธรรม 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครัว ความสําคัญและความแตกตางของแตละครอบครัว  วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและเพื่อน  
พฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศและวิธีหลีกเลี่ยง 

 

พลศึกษา - ทักษะการเคลื่อนและเกมเบ็ดเตล็ด ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด เกมลิงชิงบอล เกมวิ่งเปยว 
เกมบอลเรียกชื่อ เกมรวมเงิน 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - การวาดภาพระบายสี รูปราง รูปทรง ในธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว  วัสดุ อุปกรณ ในการวาดภาพระบายสี  
หลักการ วิธีการ วาดภาพระบายสี  รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช สิ่งกอสรางในบานและ-
โรงเรียน 

 

ดนตรีสากล - ครื้นเครงปฏิบัติ การเคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลงที่ฟง  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี           
เสียงขับรองของตนเองและผูอ่ืน เสียงรองที่มีคุณภาพดี  เสียงดนตรีท่ีมีคุณภาพดี คาโนตสากล  การวางมือบนเครื่องดนตรี 
คียบอรด 

 

นาฏศิลป - ลีลาทานาฏศิลป ความหมายของภาษาทาและนาฏยศัพท นาฏยศัพทในสวนของลําขา การใชภาษาทาประกอบเพลงลาวตอนก  
ชุดที่ 7 การงานฯ - ครอบครัวของฉัน การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสวนรวม การวางแผนการทํางานบาน อุปกรณในการทํา

ความสะอาดบานเรือนและหองเรียน การดูแลและทําความสะอาดของใชสวนตัว เชน รองเทา กระเปาเรียน การแตงกายที่
เหมาะสม 

 

Computer IE - More about computer : How is a computer unique,  How does a computer work. Input ,Process, Output,  Elements 
of a computer Hardsware , Soft ware ,People ware. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําส่ังและคําขอรองท่ีใชในหองเรียน  คําส่ัง เชน Give me a/an.../  Draw 
and color the picture./  Put a/an…in/on/under  a/an…/   Don’t eat in class.    etc. คําขอรอง เชน Please take a queue./ 
Take a queue, please./ Don’t make a loud noise, please./  Please don’t make a loud noise./ Can you help me, please? etc. 
คําศัพทเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรยีน ส่ิงแวดลอมใกลตัว อาหาร เครือ่งดื่ม และนันทนาการ   ประโยคคําถามและ
คําตอบ  Yes/No Question เชน Is/Are/Can...? Yes,..is/ard/can/ No,..isn't/aren't/can't. etc.  Wh-Question เชน What is 
this/that/it? This/that/It is a/an... How many...? There is/are.. Where is/are...? It is/ They are in/on/under...etc.                  
บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษและประโยค/ขอความที่ใชแนะนําตนเอง   คําศัพท สํานวน และ
ประโยคที่ใชบอกความตองการ เชน Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc. ประโยคที่ใชขอและใหขอมลู
เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เชน  What's your name? My name is ... How are you? I am fine.  What time is it?  It is one 
o'clock. What is this? It is a/an...  How many...are there?  There is a/an.../There are...  Who is ...?  He/She is... etc. คํา
และประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ ชอบไมชอบ Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m happy./ I like cats./ I don’t like 
snakes.   etc. คําและประโยคที่ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกบัตนเอง บุคคลใกลตัวและเรื่องใกลตัว (ชื่อ, อาย,ุ รูปราง, 
สวนสูง, เรียกส่ิงตางๆ จํานวน 1-50 สี, ขนาด  สถานทีอ่ยูของสิ่งของ) คํา กลุมคําท่ีมีความหมายเกีย่วกับบุคคล  สัตว            
และส่ิงของ  คําศัพทเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน วันคริสตมาส            
วันข้ึนปใหม วันวาเลนไทน เครื่องแตงกาย อาหาร  เครือ่งดืม่  ความแตกตางของเสียงตัวอักษร  คําศพัทท่ีเกี่ยวของกับ-    
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - การชมเชย เนื้อหาบทที่ 3 และ 4 พินอิน คําศัพทตัวจีน ประโยคบทสนทนา การเขียนลําดับขีด การแตงประโยค   
ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - รักชาติ ศาสน กษัตริย กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน-

พระมหากษัตริย  พระบรมราโชวาท  (ความซื่อสัตย  ความเสียสละ)  หลักการทรงงาน  (การมีสวนรวม  ความเพียร :                
พระมหาชนก) 

 

Social IE - Social Environment : Lifestyle and services of the community,  Concept of culture,  Renewable and Non-renewable,  
How to preserve the social environment in their community. 
- The Population and the Environment : Link between the population and the environment,  Ways to live together in 
the community. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Volume and capacity : Converting Units of Volume and Capacity. Adding and Subtracting Units of Volume and 
Capacity. 
- Multiplication and Division : finding the product of the numbers. finding the quotient of the numbers. solving word 
problems involving multiplication and division. 
- Length : Converting Units of Length. Adding and Subtracting Units of Length. Converting Units of Volume and 
Capacity. 

 

Science IE - Different Types of Living Things : Different types of living things. (plants, animals, fungi, micro-organisms). 
Characteristics of living things.  Classifications of plants: functions and examples (flowering plants and non-flowering 
plants) Classifications of animals: (mammals, birds, fish, reptiles, amphibians, insects). 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  4 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
21 / ก.ย. / 2558 

 
 

08.20 –09.20น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 10.05 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

14.45 – 15.35 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

23 / ก.ย. / 2558 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

พัก 
10.15 – 11.15น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

13.40 – 14.40น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งท่ี 2 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ อักษรนาํ  คําควบกล้ํา เครือ่งหมายวรรคตอน (14 เครื่องหมาย)  

คําพองรูปพองเสียง  ภาษาพาทีบทที่ 6 โอมพินิจมหาพิจารณา บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟาดิน  ดรุณศึกษาบทที่ 32                
นายขนมตม บทที่ 34 ฉลองพระบาทเกี๊ยะ วรรณคดีลํานําบทที่ 4 เรื่องเลาจากพัทลุง และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

ชุดที่ 2 
 
 

คณิตศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ การคูณจาํนวนที่มีหน่ึงหลักกับจํานวนที่มีหลายหลกั - สองหลัก               
กับสามหลัก -สามหลักกับสามหลัก  และการคณูจํานวนที่มหีลายหลัก โจทยปญหาการคูณ  มมุ  รปูส่ีเหลี่ยมมมุฉาก
และเสนทแยงมุม  รปูวงกลมและสวนประกอบรูปวงกลม สวนของระนาบและเสนขนาน รูปท่ีมีแกนสมมาตร                
การออกแบบประดษิฐลวดลายโดยใชรปูเรขาคณิต แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่น ๆ  การหารที่ตัวหาร-             
มีหน่ึงหลัก สองหลกั และสามหลัก โจทยปญหาการหาร  โจทยปญหาระคน 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ การดาํรงชีวติของสัตว พฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอแสง           
อุณหภมูิ และการสัมผัส การดูแลสัตวเลี้ยง การอนุรักษสัตวในทองถิ่น  ดินในทองถิ่น การเกดิดินและองคประกอบ-         
ของดิน ชนิดและสมบัติของดินท่ีใชปลกูพืชในทองถิ่น สมบัติของดินเหนียว ดนิรวน   และดินทราย  ดินท่ีเหมาะสม
กับ-การเจริญเติบโตของพืช ปญหาการพังทลายของหนาดนิ และวิธีการแกไขดินในทองถิ่น  การใชหญาแฝก           
โครงการแกลงดิน 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศรัทธา ๔ พุทธคุณ ๓ ไตรสิกขา เบญจศีล เบญจธรรม ทุจริต ๓ 
สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ ความกตัญกูตเวทีตอประเทศชาติ มงคล ๓๘ เรือ่งนารูคูพุทธศาสน ศัพททางพระพุทธศาสนา 
พุทธศาสนสุภาษติ 
- เศรษฐศาสตร การเลือกซ้ือสินคาและบริการ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา-และบริการ หลกัในการเลือกซ้ือสินคา
และบริการ สิทธิผูบริโภค เครื่องหมายรบัรองคุณภาพ 

 

ประวัติศาสตร - การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของมนุษยในดินแดนไทย ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งถิน่ฐาน การตั้งหลักแหลงของมนุษย-
สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย พัฒนาการของชุมชนสมัยกอนประวตัิศาสตร อาณาจักรโบราณสมัย-
ประวัติศาสตรในดนิแดนไทย 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครวั คุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิกทีด่ีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ-          
ตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทําท่ีเปนอันตรายและเหมาะสมในเรือ่งเพศ 

 

พลศึกษา - ทักษะกีฬาแชรบอล ทักษะการเลนกีฬาแชรบอล ประวัติ กฎ กติกา ทักษะการเลนแชรบอล การเลนเปนทีม                
การแขงขัน 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - ทฤษฎีส ีสีวรรณะอุน สีวรรณะเย็น ความรูสึกของสีในเชิงจิตวิทยา  
ดนตรีสากล - อานใหออก เขียนใหเปน แยกแยะใหได เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี กุญแจประจําหลัก บรรทัดหาเสน           

การอานโนตเครือ่งหมายหยดุ เสนกั้นหอง 
 

นาฏศิลป - นาฏศิลปนารู คุณคานาฏศิลป การละครเบื้องตน ประวัตคิวามเปนมาของนาฏศิลปไทย และชดุการแสดง 
เปรียบเทียบ-ชุดการแสดงฟอนเล็บ เซ้ิงสวิง การไหวครู การสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - บานสะอาดนาอยู การดูแลรักษาของใชสวนตัว การทําความสะอาด เส้ือผาเครือ่งแตงกาย การจัดตูเส้ือผา                 
โตะเขียนหนังสือ และกระเปานักเรียน  การจัดเก็บเอกสารสวนตัว  มารยาทในสงัคมและที่สาธารณะ งานชางพื้นฐาน 

 

Computer IE - Multimedia : Multimedia, The definition of multimedia, Identify meaning and Use of multimedia.  
ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ การใชพจนานุกรม หลกัการอานออกเสียง กลุมคํา ประโยคเดี่ยว 

สัญลักษณ  เครื่องหมาย และความหมาย  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟาอากาศ คําถามเกีย่วกับใจความสําคัญของเรื่อง เชน  ใคร  
ทําอะไร  ท่ีไหน  บทสนทนาที่ใชในการทักทาย  กลาวลา ขอบคุณ  ขอโทษ การพูดแทรกอยางสุภาพ คําส่ัง  คําขอรอง  
และคําขออนุญาตที่ใชในหองเรียน คําศพัท สํานวน และประโยคที่ใชแสดงความตองการและขอความชวยเหลอืใน-
สถานการณตางๆ คําและประโยคที่ใชแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ ชอบ ไมชอบ รกั ไมรัก ประโยคและ ขอความที่
ใชในการพูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตวและเรื่องใกลตวั (ชือ่,  อาย,ุ  รปูราง,  สี,  ขนาด, รปูทรง, ส่ิงตางๆ, 
จํานวน ๑-๑๐๐, วัน, เดือน, ป, ฤดูกาล, ท่ีอยูของสิ่งตางๆ, เครื่องหมายวรรคตอน)  คําท่ีมีความหมายสัมพันธของ            
ส่ิงตางๆ  ประโยคทีใ่ชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งตางๆ ใกลตัว คําศพัทและขอมูลเกี่ยวกบัเทศกาล วันสําคัญ 
งานฉลอง และชวีิตความเปนอยูของเจาของภาษา เชน วันคริสตมาส  วันข้ึนปใหม วันวาเลนไทน  เครื่องแตงกาย  
ฤดูกาล  อาหาร เครือ่งดื่ม ความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคําและประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - งานอดิเรก คําศัพท พินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรกและวันเกิด ตอบคําถาม-              
จากเนื้อเรื่องท่ีอาน  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - ความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การใชสินคาไทย  การดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ  การรักษาสาธารณสมบตัิ    
การปฏิบัติเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามพระราชจรยิวัตรและพระจริยวตัร พระบรมราโชวาท (การมวีินัย               
การขมใจ)  หลักการทรงงาน (ประโยชนสวนรวม พออยูพอกิน) 

 

Social  IE - Way of Living : Your School Environment,Your Environment,Problems and population in Thailand,                    
Making Thailand a Good Place to Live. 
- The People and Environment of Bangkok and Thailand : How the people live in Bangkok,People change the 
environment in Bangkok,How to make Bangkok a good place and community to live,  How to keep people’s way      
of life in Bangkok. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Geometrical Figures : Types of Quadrilaterals, Types of Triangles and Finding the Value of the Missing Angle in 
a Triangle. 
- Tessellation : Identifying the Unit Shape in a Tessellation, Recognizing Shapes and Objects that can Tessellate and 
Completing the Tessellation Using the Given Unit Shapes. 
- Symmetry : Determining the Line of Symmetry, Identifying Symmetric Figure and Completing a Symmetric 
Figure Given a Line of Symmetry. 
- Multiplication and Division : Multiplication and Division and Word Problems on Multiplication and Division. 

 

Science IE - Transport System : Transport system in living things, plants, The circulatory system, Comparison between 
transport system in human and animals, Integration of the different systems in carrying out life process. 
- Matter : Characteristics of matter, States of matter, Change of state. 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  5 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
22 / ก.ย. / 2558 

 
08.20 –09.20น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 10.05 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

14.45 – 15.35 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

24 / ก.ย. / 2558 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

พัก 
10.15 – 11.15น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

13.40 – 14.40น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเน้ือหาการออกขอสอบ ครั้งที่ 2 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที ่5 

ชุดขอสอบ วิชา เน้ือหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดท่ี 1 ภาษาไทย - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําบุพบท  คําสันธาน  คําอุทาน  ประโยคและสวนประกอบของประโยค               

ภาษาพาทีหนา 67-69  คําท่ีมาจากตางประเทศ (4 ภาษา) และคําที่ใชในชีวิตประจําวัน  วรรณคดีลํานําบทที่ 3 เรื่อง                     
วิชาเหมือนสินคา  วรรณคดีลํานําบทที่ 4 เรื่อง พอคาจากเมาะตะมะ และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

ชุดท่ี 2 คณิตศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล      
การเขียนแผนภูมิท่ีมีการยนระยะของเสนแสดงจํานวน การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณตางๆ ความหมายเศษสวน 
การอานและเขียนเศษสวนแท เศษเกิน จํานวนคละ เศษสวนท่ีเทากับจํานวนนับ การเขียนจํานวนในรูปเศษสวน การเขียนเศษเกิน
ในรูปจํานวนคละและการเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกิน เศษสวนท่ีเทากัน เศษสวนอยางต่ํา การเปรียบเทียบและเรียงลําดบั-
เศษสวนท่ีตัวสวนเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัว  การบวก ลบ เศษสวนท่ีตัวสวนตัวเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัว การคูณเศษสวน-
กับจํานวนนับ การคูณเศษสวนกับเศษสวน การหารเศษสวนดวยจํานวนนับ การหารจํานวนนับดวยเศษสวน การหารเศษสวน-
ดวยเศษสวน การบวก ลบ คูณ ระคนเศษสวน โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน โจทยปญหาการบวก ลบ คูณระคนของ-
เศษสวน 

 

ชุดท่ี 3 วิทยาศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ สมบัติของวัสดุชนิดตางๆ เชน ความแข็ง ความเหนียว ความยืดหยุน                 
การนําความรอน การนําไฟฟา ความหนาแนน รวมทั้งการนําวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน  ความหมายของแรง การเกิดแรงลัพธ 
ความดันอากาศ ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว การลอยตัวและการจมของวัตถุ แรงเสียดทานและประโยชนของ-
แรงเสียดทาน 

 

ชุดท่ี 4 สังคมฯ - ประชาคมอาเซียน 1 วัตถุประสงคในการกอต้ังอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความสําคัญ กฎบัตรอาเซียน   
- ประชาคมอาเซียน 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและ-
วัฒนธรรม 
- พระพุทธศาสนา 2 หลักธรรมนําชีวิต พระรัตนตรัย ศรัทธา 4 หลักกรรม ไตรสิกขา โอวาท 3 เบญจศีล เบญจธรรม อบายมุข 4 
อคติ 4 บุญกริยาวัตถุ 3 มงคล 38 การแสดงความกตัญูตอพระพุทธศาสนา ความหมายของพระไตรปฏก องคประกอบของ-
พระไตรปฎก พุทธศาสนสุภาษิต 

 

ประวัติศาสตร - อิทธิพลของอารยธรรมตางชาติที่มีตอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีตอไทยและ-
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีน อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีมีตอสังคมไทย การเขามาของ-
วัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย อิทธิพลท่ีหลากหลายของกระแสวัฒนธรรมตางชาติตอสังคมไทย ขอดี ขอเสียของอารยธรรม-
ตางชาติท่ีมีตอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ชุดท่ี 5 สุขศึกษา - สุขภาพดีมีสุข สุขบัญญัติแหงชาติ ขอมูลขาวสารเพื่อสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ โรคที่พบบอย               
ในชีวิตประจําวัน สมรรถภาพทางกาย 

 

พลศึกษา - กีฬาตะกรอวง กฎ กติกาตะกรอวง ทักษะเบื้องตนในการเลนตะกรอวง  การยืนทาเตรียม การเตะหรือเดาะลูกตะกรอดวยขางเทา-
ดานใน การเตะหรือเดาะลูกดวยหลังเทา  การเลนลูกเขา  การเลนลูกดวยศีรษะ 

 

ชุดท่ี 6 ทัศนศิลป - ทฤษฎีสี วงจรสี  สีขั้นที่ 1 2 3  สีและความรูสึก  การผสมสี  วรรณะสี รอน เย็น  
ดนตรีสากล - การขับรอง ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตางๆ การรองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย                

การสรางสรรคประโยคเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
 

ดนตรีไทย - ทักษะการดีดซึงเพลง ตารีกีปส องคประกอบของซึง ประวัติความเปนมาและองคประกอบของเพลง ตารีกีปส  
ชุดท่ี 7 การงานฯ - งานบาน การซัก ตาก รีด พับเก็บเสื้อผา  การจัดเก็บเอกสาร การทําบัญชีครัวเรือน  

Computer IE - Presentation program (Advance) : Benefit of Presentation program, Advance Tools of PowerPoint, Animation and 
Transition tool, Keyboard shortcut and benefit of search engine. 

 

ชุดท่ี 8 ภาษาอังกฤษ - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําสั่ง  และคําขอรองที่ใชในหองเรียน  เสียงไมเขาพวก  ขอความ สัญลักษณ 
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม, Short Passage, Unseen Reading 
(Passage), Dialogue  (บทสนทนาที่ใชในการทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย) คําสั่ง คําขอรอง ประโยคที่ใชบอกความ-
ตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ คําศัพท สํานวนเกี่ยวกับอาชีพ แนะนําตนเอง คํา/ประโยค- 
(โดยใชรูปภาพ) แสดงความรูสึก เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศรา หิว รสชาติ ประโยค/ขอความเกี่ยวกับจํานวน      
1-500 ลําดับที่ วัน/เดือน/ป ฤดูกาล  คํา/ กลุมคํา/ประโยคที่แสดงขอมูลและความหมายของเรื่องตางๆ โดยใชภาพ                
กําหนดสถานการณเพื่อใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว,  Passage : Easter, Type of Sentence, 
Punctuation/capital Letter,  Asking Permission. คําศัพท/ประโยค เก่ียวกับ Asian 

 

ชุดท่ี 9 ภาษาจีน - 场所 สถานที่ คําศัพท ลําดับขีด พินอิน บทสนทนา เนื้อเรื่อง ตอบคําถาม แปลความหมาย เรียงประโยค แตงประโยค   
ชุดท่ี 10 หนาท่ีพลเมอืง - ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การใชสินคาไทย การดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การรักษาสาธารณสมบัติ การปฏิบัติ-

เปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร พระบรมราโชวาท (ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี) 
หลักการทรงงาน (ทําตามลําดับขั้น ทํางานอยางมีความสุข) 

 

Social IE - The Social and Cultural Environments in the Central Region Relationships between the way people live and the natural- 
environment, Characteristics of settlement and migration in the Central Region, Conservation of the socio-cultural- 
environments of the Central Region. 
- Population and Environment in the Central Region Relationships between the natural environment and -human 
environment in the Central Region, Effects of man's actions on the environment in the Central Region, Principles in conserving 
the natural resources and the environment in the Central Region, Solving problems and improving the condition of the -
environment in the Central Region and in Thailand, Environmental information from sources of knowledge about the           
Central Region. 

 

ชุดท่ี 11 Math IE - Factors and Multiples : Find the factors of a given number, Find the multiples of a given number, Find the Prime Factors of 
a given number, Find the common Factors of a given number. 
- Fractions : Identify the parts of fractions, Read and write Fractions, Solve the whole operations of Fractions. 
- Averages : Calculate averages, Find the total amount given the average and the number of items,  Solve Word Problems on 
Averages with speed & accuracy. 
- Rate : Calculate rate, Solve word problems on Rate with speed and accuracy. 

 

Science IE - Reproduction in Plants : Classification of plants, Sexual reproduction in flowering plants, Parts of flower, Life cycle of           
a flowering plant, Pollination, Fertilisation, Seed dispersal, Germination Asexual reproduction, Reproduction from spores, 
Reproduction from stems, Reproduction from leaves, Reproduction from suckers, Reproduction from roots. 
- Reproduction in Animal : Why do living things reproduce?, Ways of reproduction, Asexual reproduction in animals,      
Sexual reproduction in animals, Life cycles of animals (Butterfly, Mosquito,Frog) Heredity. 

 

  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  6 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
21 / ก.ย. / 2558 

 
 

08.20 –09.20น. 60 ข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษาไทย) 

09.25 – 10.05 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 6 (ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์) 

14.45 – 15.35 น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 

23 / ก.ย. / 2558 
 

08.20 –09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

09.35 – 10.05 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

พัก 
10.15 – 11.15น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 9 (ภาษาจีน) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

13.40 – 14.40น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเน้ือหาการออกขอสอบ ครั้งที่ 2 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที ่6 

ชุดขอสอบ วิชา เน้ือหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดท่ี 1 ภาษาไทย - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ อานจับใจความเนื้อหานอกบทเรียน ภาษาพาที บทที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี           

วรรณคดีลํานํา บทที่ 3 ขุนชางขุนแผน (ตอนกําเนิดพลายงาม) หลักการใช คําสุภาพ คําราชาศัพท (กริยาราชาศัพท พระสงฆ)      
คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ (จีน อังกฤษ)  กลอนสุภาพ (ฉันทลักษณ  เรียงคําประพันธ  เลือกคํามาเติม) สํานวน คําพังเพย 
สุภาษิต คําไวพจน 

 

ชุดท่ี 2 
 
 
 

คณิตศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ เศษสวนท่ีเทากัน การเขียน เปรียบเทียบและเรียงลําดับ เศษสวนอยางต่ํา           
จํานวนคละและเศษเกิน  การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนและเศษสวนระคน  เศษซอน โจทยปญหาระคน ทศนิยม การเขียนและ
อานทศนิยม  หลักและคาของเลขโดดตามคาประจําหลัก การเขียนทศนิยมใหอยูในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ และเรียงลําดับ
ทศนิยม การหาคาประมาณ  การเขียนทศนิยมในรูปเศษสวน และเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม   การบวก ลบ คูณ หาร ระคน- 
ของทศนิยม โจทยปญหาระคนของทศนิยม  ทิศ แผนที่ และแผนผัง ทิศทั้ง 8 การบอกตําแหนงโดยใชทิศ มาตราสวน            
การอานแผนที่และแผนผัง  การเขียนแผนท่ีแสดงการเดินทาง  การเขียนแผนผัง แสดงตําแหนงของสิ่งตาง ๆ 

 

ชุดท่ี 3 วิทยาศาสตร - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ สมบัติของสาร สถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะ การแยกสาร                
(การแยกสารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อผสม) การจําแนกประเภทของสารโดยใชเกณฑตางๆ เชน กรดเบส เนื้อสาร สถานะ-
ของสาร การเลือกใชสารไดอยางถูกตองและปลอดภัย การเกิดสารละลาย การเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพและทางเคมี 
การเปลี่ยนแปลงของสารที่กอใหเกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

ชุดท่ี 4 สังคมฯ - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน  ระบอบการปกครอง ประมุขและผูนําประเทศ  
ความสัมพันธระหวางประเทศ ขาวและเหตุการณดานการเมืองและความมั่นคง  สังคมและวัฒนธรรม ชาติพันธุ อาหาร           
สภาพทางภูมิศาสตร ท่ีต้ัง ลักษณะภูมิประเทศ 
- พระพุทธศาสนา 2 พุทธกิจ 5  ทุจริต 3 อกุศลมูล 3 ศรัทธา 4  เบญจศีล เบญจธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต  ชาวพุทธตัวอยาง       
พอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  การถวายของแกพระภิกษุ  พิธีทอดกฐิน           
พิธีทอดผาปา  การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา หลักธรรม หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม 
ศาสนพิธี พิธีกรรม เชน การถือศีลอด การละหมาด การบําเพ็ญฮัจญ 
- หนาที่พลเมือง 2 กฎหมายจราจร กฎหมายทะเบียนราษฎร กฎหมายยาเสพติดใหโทษ เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ.  
ประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมาย  วัฒนธรรมและประเภทวัฒนธรรม  วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  
แนวทางธํารงรักษาวัฒนธรรม  มารยาทไทยและมารยาทสังคม  คุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางกลุมคนใน-
สังคมไทย  ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม  ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกลุมคนในภาคตาง ๆ ในสังคมไทย 

 

ประวัติศาสตร - ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แผนท่ีแสดงที่ต้ัง และอาณาเขต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง       
ของประเทศเพื่อนบาน ตัวอยางความเหมือนและความตางระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชน ภาษา ศาสนา การปกครอง 
ความเปนมาของอาเซียน สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทางเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน 

 

ชุดท่ี 5 สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครัว การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  (เพื่อน ครอบครัว การทํางานกลุม) เพศศึกษา (การติดเชื้อเอดส 
การต้ังครรภกอนวัยอันควร เพศสัมพันธ) 

 

พลศึกษา - กีฬาบาสเกตบอล กฎ กติกา หลักการและประโยชนของการออกกําลังกาย  การยิงประตู การแขงขัน  
ชุดท่ี 6 ทัศนศิลป - ทฤษฎีสี วงจรสี  สีขั้นที่ 1 2 3  สีในวัตถุธาตุ และสีของแสง  สีคูตรงขาม  สีกับความรูสึก  

ดนตรีสากล - ดนตรีกับวัฒนธรรม อาน เขียนโนตดนตรีสากล ทํานองงายๆ  
ดนตรีไทย - ทักษะการเปาขลุยเพลง ลาวครวญ องคประกอบของขลุย  ประวัติความเปนมาและองคประกอบของเพลง ลาวครวญ  

ชุดท่ี 7 การงานฯ - งานบาน สมบัติสวนตัว ครอบครัวและสวนรวม  การดูแลรักษาทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  
การบันทึกรายรับ-รายจาย  การติดต้ัง/ประกอบ ของใชในบาน มารยาทในการทํางาน  การทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัว-
และผูอ่ืน  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา การใชเสื้อผา  ลักษณะ คุณสมบัติและประเภทของผา  การเลือกซื้อเสื้อผา-
สําเร็จรูป  ปายสัญลักษณบนเสื้อผา 

 

Computer IE - Document program : Introduction of Pages, Basic tools of Pages, Keyboard shortcut of Pages and How to use the internet 
correctly. 

 

ชุดท่ี 8 ภาษาอังกฤษ - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ คําสั่ง/คําขอรอง เสียงไมเขาพวก ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม  บทสนทนาเกี่ยวกับตนเอง/ครอบครัว/โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม /Short Passage (Unseen Reading ), บทสนทนาที่ใชในการทักทาย/กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย Dialogue (ความตองการขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ) คําศัพท/สํานวนเกี่ยวกับอาชีพ  
ใชคํา/ประโยค แสดงความรูสึก และการใหเหตุผลประกอบรูปภาพ  ประโยค/ขอความ เก่ียวกับจํานวน 1-1,000 ลําดับที่ วัน 
เดือน ป ฤดูกาล เวลา  คํา/ กลุมคํา /ประโยคที่มีความสัมพันธกับภาพ  ประโยคที่ใชในการแสดงความคิดเห็น  Passage : April 
Fool Day, Type of Sentence,  Abbreviation/Capital Letter,  Asking Permission,ประเทศ เชื้อชาติ  Asian 

 

ชุดท่ี 9 ภาษาจีน - อาหาร คําศัพทบทที่ 3 และ 4  บทสนทนาเรื่อง "เธอซื้ออะไร" และ "เธอจะไปไหน" เนื้อเรื่อง พวกเราไปรานอาหารฟาสตฟูด  
เนื้อเรื่อง ของที่ฉันชอบทาน  

 

ชุดท่ี 10 หนาท่ีพลเมอืง - ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การใชสินคาไทย การดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การรักษาสาธารณสมบัติ             
การปฏิบัติเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร พระบรมราโชวาท (ความใฝรู,ความกตัญู) 
หลักการทรงงาน 

 

Social IE - Natural Environment in Thailand : Specific important features of the natural environment in Thailand, The difference 
between natural environment and natural resources in Thailand, Reasons for changes in the natural environment in Thailand, 
The effects of changes in the natural environment and resources in Thailand. 
- Our Neighbors : Relationships between physical relationships and natural phenomena of the neighboring countries 
(Myanmar,Laos,Cambodia,Malaysia), The features of society, economy, and government of the neighboring countries of 
Thailand.(Myanmar,Laos,Cambodia,Malaysia). 

 

ชุดท่ี 11 Math IE - Speed : Distance, Time, Changing Units of Speed, Average Speed and Word Problems on Speed. 
- Ratio and Direct Proportion : Ratios and Fractions and Word Problems on Ratio and Direct Proportion. 

 

Science IE - The Environment : Local environment, Interacting factors within an environment, Factors that affects the survival of 
organism, Unfavourable environment. 
- Human and their Environment : Effects of human activities on their environment, Human interaction with the 
environment influences the development of Science and Technology, Artificial(Human-made)materials. 
- Classification of Materials : Properties of materials and their uses, Classifying materials and testing their properties. 

 

  




