
ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  1 

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

 
08.20 – 09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

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

10.20 – 11.00 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

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

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 

16 / ธ.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 – 11.15น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 15.00น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 18 และวันจันทรที่ 21  
  ธันวาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 3/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ คร้ังที่ 3 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - พูดเพราะ เขียนสะกดคําจากสระอํา  เอา  เอะ แอะ เรียงคําใหเปนประโยค เขียนสะกดคาํ ความหมายของคํา                  

คําจากมาตราตัวสะกดที่ไมตรงมาตรา แมกก  แมกบ เขียนคําจากอักษรสูง ตอบคําถามจากเรื่องทีอ่านในหนังสือ-          
ดรุณศึกษา เร่ืองอึ่งอาง และเรื่องลิงทโมนกับสหาย 
- เกือบไป คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน เขียนคําจากสระโอะ   เอาะ  ออ  เออะ  เออ  เอือ  เขียนอานสะกดคํา            
คําจากมาตราตัวสะกดที่ไมตรงมาตรา แมกด  แมกน เขียนคําจากอักษรต่ํา บอกขอคิดจากหนังสือดรุณศึกษา เร่ือง -      
ตนเถาวัลย กับตนตาล 
- เพื่อนรัก เพื่อนเลน อานเนื้อเร่ืองแลวตอบคําถาม คาดคะเนเหตุการณ การอานออกเสียงคํา คาํที่มีอักษรนํา (ห นํา) 
เขียนสะกดคําจากสระอะ อิ อึ อุ การแตงประโยค 

 

ชุดที่ 2 
 

 

คณิตศาสตร - จํานวนนับ 21-100 และ 0 เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับ   
ที่ไมเกินหนึ่งรอยและศูนย เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย  การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2      
การนับลดทีละ 1 
- การบวกและการลบที่มีผลลัพธและตวัตั้งไมเกิน 20 การบวกที่ไมมีการทด การลบที่ไมมีการกระจาย โจทยปญหา     
การบวก การลบที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 20 
- การบวกและการลบที่มีผลลัพธและตวัตั้งไมเกิน 100 การบวกที่ไมมีการทด การลบที่ไมมีการกระจาย โจทยปญหา
การบวก การลบที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - แรงและการเคลื่อนท่ี การดึง การผลักวัตถุ ผลของแรงที่มีตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเปลี่ยนรูปรางของวัตถุเมื่อมีแรง
มากระทํา ผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุเมื่อมีแรงมากระทํา 

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 พุทธสาวก (สามเณรบัณฑิต) ชาดก (วัณณุปถชาดก  สุวณัณสามชาดก) ชาวพุทธตัวอยาง 
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เจาพระยาสุธรรมมนตรี(หนูพรอม) 
- ภูมิศาสตร สิ่งตางๆ รอบตัว (สิ่งแวดลอม) ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ ทิศของสิ่งตางๆรอบตัว ทิศหลักและที่ตั้ง
ของสิ่งตางๆรอบตัว แผนผังแสดงตําแหนงสิ่งตางๆในหองเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน 

 

ประวัติศาสตร - ชาติไทย ความหมายและความสําคัญของสัญลักษณของชาติไทย เชน ธงชาติ เพลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
การเคารพธงชาติ เคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และการทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ  เอกลักษณอื่นๆ           
ของชาติไทย เชน วฒันธรรมประเพณีไทย อาหารไทย แผนที่ประเทศไทย 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครวั สมาชิกในครอบครัว และความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน สิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมใิจ
ในตนเอง (จุดเดน,จุดดอย) ลักษณะความแตกตาง ระหวางเพศชาย และเพศหญิง 

 

พลศึกษา - เกมเบ็ดเตล็ด 1 สิ่งที่จะไดรับจากการเลนเกมเพื่อนําทักษะไปสูกีฬา อุปกรณการเลน กฏ กติกาการเลนเกม ขอตกลง     
ในการเลนเกม และวิธีการเลน สิ่งที่ควรคํานึงถึงกอนที่จะเลนเกมหรือทํากิจกรรม หรือในขณะเลนเกม 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - การสรางสรรคศิลปะ (การปน) รูปทรงของงานปน ลักษณะ วิธีการสรางผลงานการปนแบบนูนต่ํา นูนสูงและลอยตัว 
ทักษะพื้นฐาน  วิธกีารใชวัสดุอุปกรณสรางงานปนชนิดตางๆ 

 

ดนตรีสากล - บทเพลงกับชีวิต บทเพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน  เพลงกลอมเด็ก  เพลงประกอบการละเลน  เพลงสําคัญ ๆ ที่มาของ
บทเพลงในทองถิ่น ความนาสนใจของบทเพลงในทองถิ่น 

 

นาฏศิลป - นาฏศิลปไทยนาชืน่ชม มารยาทของการเปนผูชมที่ดี การแตงกายที่เหมาะสมในการไปชมการแสดง การมีสวนรวม     
ในการแสดง  การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทตางๆ เชน ระบํา รํา ฟอน ลักษณะที่เปนจุดเดนของการแสดงโขน และ
การฟอน การแสดงที่เนนความเปนเรื่องราว 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานประดิษฐ ความหมาย ความสําคญัของการประดิษฐ ความหมายของวัสดุและอุปกรณในการทํางานประดิษฐ 
ประเภทของวัสดุและอุปกรณ การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ การพับกระดาษเปนของเลน กระบวนการทํางานประดิษฐ 
การบํารุงรักษาของเลน 

 

Computer IE - Introduction Microsoft word : ประโยชนของโปรแกรม Microsoft word วิธีการใชงานเบื้องตนของโปรแกรม 
Microsoft word  การเปดงาน  การบันทึกงาน  สัญลักษณตางๆ ของเครื่องมอืในโปรแกรม 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Going on a picnic : Vocabulary : Food , Fruits , Vegetables , Drinks and Taste. Grammar : like/likes, don't 
like/doesn't like. Conversation : What do you like to (eat/drink)? What does (he/she) like to (eat/drink) ? Do 
(you/they) like __? Does (she/he/it) like__? How does it taste? How do they taste?. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - 我(wǒ) 的(de) 衣(yī)服(fu) เสื้อผาของฉัน คําศัพทบทที่ 5, 6 คําศัพทที่ใชบอย ในหองเรียน บทสนทนา          
ในบทเรียน ตัวเลขจีน ตัวหนังสือจีน 木(mù) ไม 本(běn) ราก  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - พลเมืองดี ขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน  การรักษาความสะอาด  การรักษาของใชรวมกัน       
การสงงาน  บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน การเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม        
ญาติผูใหญ และครู 

 

Social IE - Goods and Services : Name goods and services, Classify goods and services. 
- Spending Money in Daily Life : How to spend and save money. Benefits of saving money. 

 

ชุดที่  11 Math IE - Multiplication : Multiplication repeated, Multiplication and word problems. 
- Division : Division number and word problems. 
- number up to 100 : Read, write number, Place value, compare and number pattern. 

 

Science IE - Food : The groups of food, different animals eat different food, plants need certain food items from the soil for 
healthy growth. 
- Season : The four seasons and the main changes taking place during each season. 

 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  2 

 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
15 / ธ.ค. / 2558 

 
08.20 – 09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

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

10.20 – 11.00 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 

17 / ธ.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 – 11.15น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 15.00น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 18 และวันจันทรที่ 21  
  ธันวาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 3/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ คร้ังที่ 3 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - นักคิดสมองใส เนื้อเรื่องนอกบทเรียน คําศัพทและความหมาย คําท่ีประสมสระเอะ สระแอะ มีตัวสะกด ปริศนาคําทาย 

มารยาทในการเขียน และการเขียนเรื่องส้ันจากประสบการณ 
- โลกรอน เนื้อเรื่องนอกบทเรียน คําศัพทและความหมาย คําท่ีประสมสระอัว สระออ สระเออ มตีัวสะกด คําท่ีมีพยัญชนะและ
สระท่ีไมออกเสียง 
- รักพอ รกัแม เนื้อเรื่องนอกบทเรียน คําศัพทและความหมาย คําท่ีม ีฤ ฤๅ มารยาทในการพดู การฟง การด ูการพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องท่ีฟง ดู การพูดส่ือสารในชีวิตประจาํวัน การพูดขอรองในโอกาสตางๆ 

 

ชุดที่ 2 คณิตศาสตร - เวลา การบอกเวลาเปนนาฬิกากับนาที (ชวง 5 นาที) การอานปฏิทิน เดือนและอันดับท่ีของเดือน 
- เงิน ชนิดและคาของเงินเหรียญและธนบัตร การเปรียบเทียบคาของเงินเหรียญและธนบัตร การบอกจํานวนเงินท้ังหมด        
(บาท สตางค) โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ หนวยเปนบาท) 
- การหาร ความหมายของการหาร และการใชเครื่องหมาย ÷ การหารที่ตัวหารและผลหารมีหน่ึงหลัก โจทยปญหาการหาร      
การสรางโจทยปญหาการหาร 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - สนุกกับแมเหลก็และไฟฟา แรงที่เกิดจากแมเหล็กและสมบัติของแมเหล็ก การนําแมเหล็กมาใชประโยชน แรงไฟฟาท่ีเกิดจาก
การถูวตัถุบางชนิด พลังงานไฟฟาจากเซลลไฟฟาหรือแบตเตอรี่ พลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น  

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - เศรษฐศาสตรเบื้องตน การใชทรัพยากรในการผลิต ประโยชนของสินคาและบริการ การประกอบอาชีพของครอบครัว 
รายไดและรายจายของตนเอง การทาํบัญชีรายรับ-รายจายของตนเอง การใชจายท่ีเหมาะสม การออมและผลดีของการออม           
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ บทบาทของผูซ้ือ - ผูขาย ผูผลิตและผูบรโิภค 
- พระพุทธศาสนา 3 ชาดก เรือ่งวรณุชาดก และวานรินทชาดก ศาสนิกชนตัวอยางสมเด็จพระญาณสงัวร (ศุข ไกเถือ่น) และ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒฺโน) พุทธศาสนสุภาษติ หัวขอ นิมิตฺต ํสาธรุูปานํ กตฺญ กตเวทิตา   
(ความกตัญญ กตเวทีเปนเครื่องหมาย ของคนดี) พฺรหมฺาต ิมาตาปตโร (มารดาบดิาเปนพรหมของบุตร) 

 

ประวัติศาสตร - บุคคลสําคัญ พระราชประวัต ิและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช พระราชประวตัิ และ
พระราชกรณยีกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชประวัต ิและพระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจาดารารัศมี            
ลักษณะหลักธรรม แบบอยางของบุคคลสําคัญ 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - การสรางเสริมสุขภาพ ลักษณะของการมีสุขภาพทีด่ี รางกายแข็งแรง จิตใจราเริงแจมใส มีความสขุ มีความปลอดภัย           
อาหารที่มีประโยชนและไมมีประโยชน  ของใชและของเลนท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ  อาการ วิธีปองกันการเจ็บปวย การบาดเจ็บ 
วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกดิการเจ็บปวยและบาดเจ็บ 

 

พลศึกษา - เกมเบ็ดเตลด็ 1 ประโยชนจากการเลนเกมหรือการละเลนพืน้บาน เกมที่เลนเปนทีม และเลนเดี่ยว อุปกรณการเลน กฏ กติกา
การเลนเกม ขอตกลงในการเลนเกม และวิธีการเลน ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงกอนการเลนเกม หรือในขณะเลนเกม 

 

ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - การสรงสรรคงานศิลปะ รูปทรงของงานปน ลักษณะ วิธีการสรางผลงานการปนแบบนูนต่ํา นูนสูงและลอยตัว วธิีการใชวัสดุ
อุปกรณสรางงานทัศนศิลปชนิดตางๆ เชน การปน การพิมพภาพ การสรางภาพปะติด งานโครงสรางเคลื่อนไหว 

 

ดนตรีสากล - รองและบรรเลง การขับรองเพลงงายๆที่เหมาะสมกับวัย  ความหมายและความสําคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ         
คาตัวโนต สัญลักษณทางดนตรีสากล 

 

นาฏศิลป - นาฏศิลปไทยนานยิม มารยาทในการชมการแสดงและการปฏิบัติตนเปนผูชมท่ีดี  การมีสวนรวมในการแสดง             
ประโยชนท่ีไดรับจากการชมการแสดง  การใหกําลังใจที่ดีกบันักแสดง 

 

ชุดที่ 7 การงานฯ - งานประดิษฐ ความหมายของการทํางานประดษิฐ ประเภทของงานประดิษฐ ประโยชนของงานประดษิฐ การจําแนกวสัดุและ
อุปกรณในการทํางานประดิษฐ ประเภทของวัสดุและอุปกรณ การก็บรักษาวัสดแุละอุปกรณในการทํางานประดษิฐ ข้ันตอน
กระบวนการทํางานประดิษฐ 

 

Computer IE - Typing documents from MS Word : English Typing Home Row, Top Row, Bottom Row, MS Word Font command, 
Document command, Shortcut Keys. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - Daily routine : Daily routine and telling time,  Present simple tense ( positive / question ).  
- Festivals : Festivals ; Loy Krathong, Songkran, New Year, Christmas, Valentine's day - Prepositions of place ( in, on, 
under, over, in front of, behind, next to, between ). 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - สี บทที่ 5 เรือ่ง สี บทที่ 6 เรื่อง ฉันชอบสีแดง คําศัพท พินอิน บทสนทนา ลําดบัขีด การแตงประโยค การเรียงประโยค          
คําเชื้อเชิญ ความตองการ  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - พลเมอืงด ีกฎ ระเบียบ และหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในหองเรียน  การแตงกาย  การเขาแถว  การดูแลพืน้ท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียน  การเปนผูนําและการเปนสมาชิกทีด่ี  หนาท่ีและ                     
ความรับผิดชอบ 

 

Social IE - Wants and Needs : Difference between wants and needs. Identify the four basic needs. 
- Family and Individual Income : Income, Jobs. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Division : Division number and word problems. 
- Money : Changing money. Addition and subtract word problems. 
- Time : Read and write the time. 

 

Science IE - Light : Source of light, reflects light, light travels and shadow. 
- Sound : Types of sounds, the different sounds of animals and nature, the ways of making sounds. 

 

 



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  3 

 

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

 
08.20 – 09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

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

10.20 – 11.00 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 

16 / ธ.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 – 11.15น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 15.00น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 18 และวันจันทรที่ 21  
  ธันวาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 3/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ คร้ังที่ 3 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - นอกเมือง ในกรุง คํานาม การพดู การเขียนบรรยาย 

- สงขาว เลาเรื่อง คําสรรพนาม การเขียนจดหมายลาปวย 
- ประชาธิปไตยใบเล็ก คํากริยา คําท่ีใช   -ำ   -  ัม   ใ-   ไ-  ไ-ย   -  ัย 
- คิดไปรูไป คําท่ีมีเครื่องหมายทณัฑฆาต การเลาเรือ่งจากการฟงและการอาน 

 

ชุดที่ 2 
 

คณิตศาสตร - เวลา การบอกเวลาเปนนาฬิกา และนาที (ชวง 5 นาที) การอานบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณท่ีระบุเวลา โจทยปญหา
เกี่ยวกับเวลา 
- การช่ัง การตวง การเลือกเครือ่งชั่ง การเปรียบเทียบน้ําหนัก การคาดคะเนน้ําหนกั การเลือกเครือ่งตวง โจทยปญหา
เกี่ยวกับการชั่ง และโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจ ุ
- เงินและการอานบนัทึกรายรับรายจาย การอานและเขียนจํานวนเงินโดยใชจุด โจทยปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ         
จํานวนเงิน การอานและเขียนบันทึกรายรับรายจาย 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ไฟฟาในบาน พลังงานไฟฟา แหลงพลงังานที่ใชผลิตพลังงานไฟฟา การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาในรปูพลังงานอื่น          
การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภยั 
- ภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว) สาเหตกุารเกิดแผนดินไหว ขนาดและความรุนแรง วิธีการปฎิบัติตนขณะเกิดแผนดินไหว 
และคลื่นสึนาม ิ

 

ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 ชื่อและความสาํคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
- เศรษฐศาสตร ความตองการและความจําเปนในการใชสินคาและบริการ สินคาท่ีจําเปน และไมจาํเปน                
วิเคราะหการใชจายของตนเอง 
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น พฤติกรรมและการดาํเนินชีวิตของตนเองและ
ผูอื่นท่ีอยูในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย วันหยุดราชการที่สําคัญ 

 

ประวัติศาสตร - บุคคลสําคัญของชาติไทย พระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไทยท่ีเปนผูสถาปนา               
อาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณยีกิจของพระมหากษตัริยไทย ในรัชกาลปจจุบัน 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค การติดตอและวิธีการปองกันการแพรกระจายของโรค  การจําแนก
อาหารหลัก 5 หมู   การเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  การแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี    
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 

พลศึกษา - การละเลนพ้ืนเมือง1 ความหมายของการละเลนพื้นเมือง ตัวอยางการละเลนพื้นเมือง การเลือกเกมที่เหมาะสมกับตัวเอง  
ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - พ้ืนฐานงานศิลป วัสดุ อุปกรณท่ีใชสรางผลงานการพิมพภาพ และผลงานการปน เทคนิควิธีการปนผลงาน แบบนูนตํ่า นูนสูง 

และการปนแบบลอยตัว 
 

ดนตรีสากล - ฟงเพ่ือรู บทบาทหนาท่ีของเพลง (เพลงชาติ,เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงประจําโรงเรียน) การนําดนตรีไปใช                          
ในชีวิตประจําวันหรือโอกาสตาง ๆ 

 

นาฏศิลป - หลักการและประโยชนการชมนาฏศิลป หลักการชมการแสดง ประโยชนการชมนาฏศิลป  
ชุดที่ 7 การงานฯ - กินดีอยูดี การเก็บอาหาร การเลือกซื้ออาหาร อนามัยในการประกอบอาหาร  

Computer IE - MS Windows and MS Word : MS Windows Desktop, Display Property, Windows Explore MS Word Font 
command , Document command , shortcut keys. 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - My Community : Countable and uncountable nouns, ordering objects, singular and plural nouns, inferring, giving 
directions(maps), prepositions of place. 
- My Environment : Judging completeness, Descriptive adjectives, Degrees of comparison, Possessive 
adjectives/pronouns, Estimating, Comparing and contrasting. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - เวลา คําศัพท  พินอิน  ลําดับขีด  แตงประโยคจากคําศัพท เรียงประโยคใหถูกตอง   
ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - พลเมืองดี ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ท่ีตองปฏิบัติในหองเรียนและโรงเรียน  การใชและการดูแลรักษาสิ่งของ 

เครื่องใช และสถานที่ของสวนรวม  บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดี ของหองเรียนและโรงเรียน  การใชสิทธิและหนาที่ 
การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ กิจกรรมตางๆ ของหองเรียนและโรงเรียน 

 

Social IE - Necessary Goods, Goods and Services : Basic needs in life. Meaning of necessary goods and inessential goods.  
Identify goods, needs and wants. 
- Benefits and Values of Goods and Services : Benefits and values of goods and services.  Principles of buying. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Geometry : Recognize plane figures and solid shapes. identify geometric terms. 
- Money : Writes money using decimal notation. Writes money in words. Convert baht and satang. add and subtract 
money using decimal notation. Solve word problem involving money. 
- Mass : Convert units of weight, (Kilogram and gram). Add and subtract units of weight (Kilogram and gram). Solve 
word problem. 

 

Science IE - Our Body Systems : The organs of the digestive system, the excretory system and its functions. The skeletal system, 
the muscular system and nervous system. 
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วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
15 / ธ.ค. / 2558 

 
08.20 – 09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

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

10.20 – 11.00 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 

17 / ธ.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 – 11.15น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 15.00น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 18 และวันจันทรที่ 21  
  ธันวาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 3/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ คร้ังที่ 3 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ชุดขอสอบ วิชา เนื้อหาวิชา หมายเหตุ 
ชุดที่ 1 ภาษาไทย - สนุกสนานกับการเลน บทอานเสริมงูกนิหาง ดรุณศกึษา บทที่ ๓๕-๔๐ ประโยค ๒ สวน ๓ สวน การเขียนจดหมาย 

มารยาทในการเขียน 
- หนูเอยจะบอกให บทอานเสริม เจาสีทอง ดวงจันทรของลําเจียก(วรรณคดีลาํนํา) การเขียนบันทึกจากการอาน การฟง 
การพูด หลักการยอความ ดรณุศึกษา บทที่ ๔๑-๔๕ 
- อยางนี้ดคีวรทาํ บทอานเสริม เมตตาธรรมนาํสุข หองสมดุปา (วรรณคดลีํานํา) คําขวัญ โฆษณา (การวิเคราะห)      
อักษรยอ ดรณุศึกษา บทที่ ๔๖-๕๐ 

 

ชุดที่ 2 
 
 

คณิตศาสตร - พื้นที่ การหาพื้นท่ีเปนตารางหนวย และตารางเซนติเมตร การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
- เวลา ความสัมพันธของหนวยเวลา การบอกเวลาจากหนาปดนาฬิกา การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน               
การบอกระยะเวลา โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรอืเหตกุารณท่ีระบุเวลา                
การอานตารางเวลา 
- เงิน โจทยปญหาเกีย่วกับเงิน การเขียนบันทึกรายรับ รายจาย 

 

ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร - ระบบสุรยิะ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ ดาวเคราะห ดาวหาง ดาวตก อุกกาบาต และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ  
ชุดที่ 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 ชาวพุทธตวัอยาง (สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี) ความรูเบ้ืองตนและ

ความสําคัญของศาสนสถาน การแสดงความเคารพและการบาํรุงรักษาตอศาสนสถาน การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอ
พระสงฆ 
- เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเศรษฐกิจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจาํวัน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หนาท่ีเบ้ืองตนของเงิน 

 

ประวัติศาสตร - อาณาจกัรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทัย การเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บุคคลสําคัญ  และ
ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัย 

 

ชุดที่ 5 สุขศึกษา - การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ 
ความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพ   การวิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑเพื่อสุขภาพในการเลอืกบริโภค           
การทดสอบและปรบัปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ 

 

พลศึกษา - ทักษะเทเบลิเทนนสิ1 ประวตัิ กฎ กติกา ทักษะการสงลูก ทักษะการเดาะหนามอื  หลังมอื ทักษะการตีโต การแขงขัน  
ชุดที่ 6 ทัศนศิลป - สรางสรรคงานศลิป วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชสรางสรรคผลงานการพมิพภาพ  และผลงานการวาดภาพระบายสี  หลกัการ

วาดภาพ การจดัระยะ ความลึกและน้าํหนักแสงเงาในภาพวาดระบายสี 
 

ดนตรีสากล - ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย  
นาฏศิลป - ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยประเภทตางๆ โครงสรางโนตเพลง  โครงสรางบทเพลง รูปแบบทํานองจังหวะ

เพลงไทย  ความสมัพันธของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตรี 
 

ชุดที่ 7 การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเลือกซ้ืออาหาร เชน การเลอืกซ้ือผักสด การเลอืกซ้ือผลไม กรรมวธิีทําใหอาหารสุก 
อุปกรณท่ีใชประกอบอาหารและการทาํน้ําสมุนไพร มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 

Computer IE - MS-Word - Application for Windows : การใชงานโปรแกรม คําส่ังคียลัดตางๆ ความหมาย และประโยชนของ
โปรแกรม Microsoft Word  กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร (Input, process, output) ข้ันตอนการทํางานตางๆ     
ของคอมพิวเตอร 

 

ชุดที่ 8 ภาษาอังกฤษ - People Around Us : Pronouns (Subject Pronouns, Object Pronouns,Possessive Pronouns), Subject and Predicate, 
Summarising , Christmas and New Year’s Day, Sentence Stress. 
- Fact and Opinion : Present Continuous Tense, Past Continuous Tense, Fact or Opinion, Weather/Season, 
Describing people : Personality and Appearance, Clothing. 

 

ชุดที่ 9 ภาษาจีน - ความสามารถ คําศพัท อักษรจีน ตัวสะกดพินอิน แปลความหมาย ประโยคจีน ประโยคพินอิน  บทสนทนา            
ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง แตงประโยคและเติมคําในประโยค  

 

ชุดที่ 10 หนาที่พลเมือง - พลเมอืงดใีนวิถีประชาธิปไตย ขอตกลง กติกา ในหองเรียน การรักษาความสะอาด การรักษาของใชรวมกัน                 
การสงงาน  การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง/กติกา ดวยหลักเหตุและผล และยดึถือประโยชน-
สวนรวม  บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน  การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี        
การมีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น  การปฏบัิติตามเสียงขางมาก และยอมรับเสียงขางนอย  กิจกรรมตางๆ 
ของครอบครัวและหองเรียน 

 

Social  IE - Goods and Services in the Community : The definition of Goods or Services, The helpers in our Community, The 
products and services in the Community. 
- Customer Satisfaction : The factors that influence to buy goods or services,  The customer’s satisfaction, The 
customer’s rights,  The rules and Consumer’s Choice. 

 

ชุดที่ 11 Math IE - Rectangle & Square : Properties of a rectangle and a square, find the unknown angles involving a rectangle and a 
square. 
- Perimeter & Area : Find the perimeter and area of a rectangle and a square, solve word problems involving 
perimeter and area of squares and rectangles. 
- Solid Figures : Identify cubes and cuboids, state the number of unit cubes that made up a solid, determine the new 
solid formed when unit cubes are added to or removed from the given solid. 

 

Science IE - Energy : Identify the characteristics of energy, forms of energy and sources of energy.  
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วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
14 / ธ.ค. / 2558 

 
08.20 – 09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

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

10.20 – 11.00 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 3 (วิทยาศาสตร์) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 

16 / ธ.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 – 11.15น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 15.00น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 18 และวันจันทรที่ 21  
  ธันวาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 3/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ คร้ังที่ 3 / 2558 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ชุดขอสอบ วิชา เน้ือหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดท่ี 1 ภาษาไทย - ด่ังหยาดทิพยชโลมใจ การอานคําศัพท  คํายากจากเรื่อง ด่ังหยาดทิพยชโลมใจ คําราชาศัพท พจนานุกรม การเขียนจดหมาย          

ถึงพอแม ญาติผูใหญ หรือผูปกครอง วรรณคดีลํานําเรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน 
- ปลอดภัยไวกอน สํานวน สุภาษิต คําพังเพย   
- หนาตางที่เปดกวาง คําขวัญ และวรรณคดีลํานําเรื่อง คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 

 

ชุดท่ี 2 คณิตศาสตร - รูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก โจทยปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียม-  
มุมฉาก โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก รูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ผืนผา ขนมเปยกปูน ดานขนาน คางหมู      
รูปวาว   
- รูปสามเหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม โจทยปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 
โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 
- ทศนิยม ความหมาย การอาน  เขียนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง หลัก คาประจําหลักของทศนิยมไมเกินสองตําแหนง การเขียน
ทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมไมเกินสองตําแหนง 
- การบวก การลบ การคูณทศนิยม การบวก ลบ ทศนิยมไมเกินสองตําแหนง การคูณทศนิยมไมเกินสองตําแหนงกับจํานวนนับ 
การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยมหนึ่งตําแหนง การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ ทศนิยม 

 

ชุดท่ี 3 วิทยาศาสตร - พลังงานเสียง การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง การเกิดเสียงสงู เสียงตํ่า เสียงดัง เสียงคอย อันตรายท่ีเกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดัง  
ชุดท่ี 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 หนาที่ชาวพุทธ การจัดพิธีกรรม ชาวพุทธตัวอยางสมเด็จพระสังฆราช(สา) อาจารยเสถียร โพธินันทะ 

มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตอพระสงฆ การกราบพระรัตนตรัย การไหวบิดามารดา การกราบศพพระ/บุคคล   
- เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตรเบื้องตน ความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต 
สินคาและบริการ พฤติกรรมของผูบริโภค  ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการในชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง 
- เศรษฐศาสตร 2  ระบบสหกรณและธนาคาร สหกรณ หลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ ประเภทของสหกรณ           
การประยุกตหลักการของสหกรณ ธนาคาร บทบาทหนาที่เบื้องตนของธนาคาร ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงิน ท้ังนอกระบบ
และในระบบ 

 

ประวัติศาสตร - พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการของอยุธยาตอนตน  อยุธยาตอนกลาง  อยุธยาตอนปลาย  และธนบุรี            
ปจจัยท่ีสงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  ดานเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง 

 

ชุดท่ี 5 สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครัว เพศของเรา การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง การวางตัวใหเหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย 
ครอบครัวและเพื่อน ลักษณะของครอบครัวท่ีอบอุนตามวัฒนธรรมไทย การสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน ปญหาในครอบครัว 
พฤติกรรมที่พึงประสงคและที่ไมพึงประสงคในการแกไขปญหาในครอบครัว 

 

พลศึกษา - กีฬาแบดมินตัน 1 ประวัติกีฬาแบดมินตัน ทักษะการจับไม การจับลูกและแหลงที่มาของแรง ฟุตเวิรคกับจังหวะการตีลูก    
(Footwork ) ทักษะการตีลูกโยน (Lob or Clear)  ลูกโยนหนามือ (Forehand Clear) ลูกโยนหลังมือ (Backhand Clear)  ลูกงัดโยน 
(Underhand Clear) 

 

ชุดท่ี 6 ทัศนศิลป - สรางสรรคงานศิลป ลักษณะและรูปแบบของงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาพพิมพ
และประติมากรรม 

 

ดนตรีสากล - ประเภทวงดนตรี เครื่องดนตรีท่ีอยูในวงดนตรีประเภทตางๆ อาน เขียนโนตดนตรีสากล 5 ระดับเสียง  
ดนตรีไทย - ลีลานาฏศิลป องคประกอบของนาฏศิลปและละคร ประเภทของนาฏศิลปและละคร การแสดงนาฏศิลปเปนคู  

ชุดท่ี 7 การงานฯ - อาหารและโภชนาการดี อาหาร 5 หมูและสารอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การจัดมื้ออาหาร การถนอมอาหาร  
Computer IE - History of computer and Document software : History of computer,  Keyboard shortcut of MS-Word,  Basic Tools of MS-

Word,  Search engine. 
 

ชุดท่ี 8 ภาษาอังกฤษ - Story Time Part 1 : Reading (story Time),Writing (Favorite movie),Tenses(Present Simple Tense,Present Continuous 
Tense,Present Perfect Tense,Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense). 
- Story Time Part 2 : Reading(various stories),Tenses(Future Simple Tense,Present Simple Passive). 

 

ชุดท่ี 9 ภาษาจีน - กิจวัตรประจําวัน 日常活动 ลําดับขีด พินอิน คําศัพท แปลความหมาย ตอบคําถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน                      
และรูปภาพที่กําหนด แตงประโยค เรียงประโยค  

 

ชุดท่ี 10 หนาท่ีพลเมอืง - พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบในโรงเรียน การรักษาความสะอาด การรักษาของใชรวมกัน การดูแลพื้นที่ท่ีไดรับ
มอบหมาย การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎระเบียบ ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชนสวนรวม บทบาท
หนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน  การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกตอง และหลักเหตุผล       
การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม กิจกรรมตางๆ ของหองเรียนและ
โรงเรียน 

 

Social IE - Factors of Production : The definition of Economics and related terms,  The factors of production, The reason behind each 
factor of production, The difference between goods and services. 
- Technology and other Factors in Production : The other factors in production, How the other factors affect production and 
prices, The definition of resources management, How using technology can benefit or hurt people. 

 

ชุดท่ี 11 Math IE - Decimals : Convert fractions into decimals and convert decimals into fractions, find the product on decimals, find the quotient 
on decimals, word problems on decimals. 
- Triangles : Classify the different kinds of Triangles, identify the exterior angles of a Triangle, find the unknown angles in 
Triangle(s),  calculate the area of a Triangle. 

 

Science IE - Electricity : Where does electricity come from?, Electric circuits, Circuit diagrams, Factors affecting the amount of current 
flowing in a circuit, Electrical conductors and insulators, Proper use of electricity, Conserving electricity. 
- Force and Simple machine : What is a force?, Simple machine, Uses of simple machine, Kinds of simple machines, 
Levers,Pulley, Inclined planes, Screw, Wheel and axle, Gears. 

 

  



ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
ชั้นประถมศกึษาปท่ี  6 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที ชุดวชิา 
15 / ธ.ค. / 2558 

 
08.20 – 09.30 น. 70 ข้อสอบชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์) 

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

10.20 – 11.00 น. 40 ข้อสอบชุดที่ 7 (การงานฯ + Computer) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

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

14.10 – 14.40 น. 30 ข้อสอบชุดที่ 5 (สุขะฯ + พละฯ) 

14.45 – 15.45 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 11 (Math IE + Science IE) 

17 / ธ.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 – 11.15น. 70 ข้อสอบชุดที่ 4 (สังคมฯ + ประวัติศาสตร์) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ข้อสอบชุดที่ 8 (ภาษาอังกฤษ) 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.10 – 15.00น. 50 ข้อสอบชุดที่ 10 (หน้าที่พลเมือง + Social IE) 
หมายเหตุ : 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังสิ้น ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 18 และวันจันทรที่ 21  
  ธันวาคม 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันที่กําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียนในการรับนักเรียน 
  ใหตรงเวลา  
  3. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน  
       ขาดสมาธิในการสอบ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎ ีวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 3/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 
   

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

(ครูวิรัชดา  เลศิรมยานันท์) 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการออกขอสอบ ครั้งที ่3 / 2558 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ชุดขอสอบ วิชา เน้ือหาวิชา หมายเหต ุ
ชุดท่ี 1 ภาษาไทย - ครื้นเครงเพลงพื้นบาน เรื่องสั้น นอกบทเรียน โวหาร การอานคําสั่ง การคัดลายมือ การอานงานเขียนเชิงอธิบาย การเขียน

สื่อสาร 
- ชอนกลางสรางสุขภาพ เรื่องสั้น นอกบทเรียน เครื่องหมายวรรคตอน อักษรยอ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด 
การเขียนยอความ การพูดโนมนาว คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรม บทอาขยาน บทรอยกรอง 
- สวยรายสายลับ เรื่องสั้น นอกบทเรียน การอานแผนที่ แผนผัง พุทธศาสนสุภาษิต การโตวาที ภาษาถิ่น 

 

ชุดท่ี 2 
 

คณิตศาสตร - รูปสี่เหลี่ยม ลักษณะและชนิดของรูปสี่เหล่ียมชนิดตางๆ  เสนทแยงมุมของรูปสี่เหล่ียม   การสรางรูปสี่เหล่ียมเมื่อกําหนด-        
ความยาวของดาน  ขนาดของมุม  และความยาวของเสนทแยงมุม  การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียม                 
โจทยปญหา พื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหล่ียม 
- รูปวงกลม สวนตาง ๆ ของรูปวงกลม การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม โจทยปญหาการหาความยาวรอบรูป 
และพื้นที่ของรูปวงกลม 
- รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลักษณะและชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิต-      
สามมิติ ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก โจทยปญหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหล่ียมุมฉาก 

 

ชุดท่ี 3 วิทยาศาสตร - พลังงานไฟฟา สวนประกอบวงจรไฟฟาอยางงาย การวาดภาพวงจรโดยใชสัญลักษณแทน  ตัวนําและฉนวนไฟฟา               
การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม  การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน  การตอหลอดไฟฟาในบาน  แมเหล็กไฟฟา            
การใชประโยชนจากแมเหล็กไฟฟา  ประโยชนและผลของการใชพลังงานไฟฟาตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

ชุดท่ี 4 สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 พระพุทธ (ปจฉิมสาวก ถวายพระเพลิงพระพุทธสารีระ) พระธรรม (อบายมุข 6 พละ 4 มงคล 38 มีวินัย       
การงานไมมีโทษ ไมประมาทในธรรม) พระสงฆ (การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา เชน 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ) ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี พิธีกรรม      
และวันสําคัญทาง ศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ และ ขั้นพิธีการ ศาสนาคริสต 
- เศรษฐศาสตร และเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทผูผลิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบ ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ คุณสมบัติและบทบาทของผูบริโภคที่ดี พฤติกรรมผูบริโภคที่บกพรอง 
คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทัน วิธีและประโยชนของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน หลักการ วิธีใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการปะยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน การวางแผนการใช
ทรัพยากร โดยประยุกตเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ วิธีสรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล แผนผังแสดงความสัมพันธของหนวย-
เศรษฐกิจ ภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษี สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใชแรงงานในประเทศไทย การหารายได รายจาย 
การออม การลงทุน ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค และรัฐบาล  การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน เชน                 
กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กองทุนหมูบาน 

 

ประวัติศาสตร - พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ปจจัยท่ีสงเสริมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  การปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จ-
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

 

ชุดท่ี 5 สุขศึกษา - สุขภาพดีมีสุข ความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ ปญหาของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ การปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสุขภาพของสวนรวม  โรคติดตอสําคัญ-           
ท่ีระบาดในปจจุบัน ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค การปองกันการระบาดของโรค 

 

พลศึกษา - กีฬาวอลเลยบอล 1 ประวัติกีฬาวอลเลยบอล ลักษณะและสิ่งสําคัญในการเคลื่อนที่ ทักษะการเลนกีฬาวอลเลยบอล                
การเลนลูกสองมือลาง (Underhand) การเลนลูกสองมือบน (Set-Up) 

 

ชุดท่ี 6 ทัศนศิลป - สรางสรรคงานศิลป ประเภทของงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ งานทัศนศิลปในชีวิตและ
สังคม 

 

ดนตรีสากล - เพลงนาฟง อาน เขียนโนตดนตรีไทย และโนตสากล การใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลง การบรรยาย-
ความรูสึกที่มีตอดนตรี 

 

ดนตรีไทย - สรางสรรคงานนาฏศิลป การละคร หลักการประดิษฐทาประกอบเพลง การแสดงนาฏศิลปไทย  
ชุดท่ี 7 การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเตรียม การประกอบ และการจัดอาหาร   การเตรียมอาหารสด อาหารแหง และเครื่องปรุง                

การเตรียมอุปกรณประกอบอาหาร การประกอบอาหารดวยวิธีตางๆ การจัดอาหารใหนารับประทาน การเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูป การเลือกซื้ออาหารกระปอง สารปนเปอนในอาหาร  การถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหาร ประโยชนของการถนอม-
อาหาร  มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 

Computer IE - Computer network and Spreadsheet software : Computer network, Basic Tools of Numbers, Keyboard shortcut of 
Numbers, Search engine. 

 

ชุดท่ี 8 ภาษาอังกฤษ - Kinds of Writing : Vocabulary from Context, Expository Writing,Paragraph Writing: Compare and Contrast, Subject-Verb 
Agreement and Types of Sentences. 
- Story Writing : Graphic Stimulus Comprehension Part A-D, Story Writing and Question Words. 

 

ชุดท่ี 9 ภาษาจีน - ธรรมชาติ บทที่ 5 ธรรมชาติ บทที่ 6 อยูสวนดอกไม บทสนทนา เนื้อหา   
ชุดท่ี 10 หนาท่ีพลเมอืง - พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ในหองเรียนและโรงเรียน  การใชสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

และสถานที่ของสวนรวม การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่ของสวนรวม บทบาทหนาที่ของการเปน-
สมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน  การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ           
การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ กิจกรรมตางๆ ของหองเรียนและโรงเรียน 

 

Social IE - Consumers : Consumers and related terms, The differences between a good consumer and a bad consumer,  Explain what a 
wise consumer does. 
- Economic System and Economic Relationship : The economic system and related terms, The relationships between 
economic units (household units, business units and government units), The definition of relationship of economic. 

 

ชุดท่ี 11 Math IE - Angles in Geometric Figures : Angles on a straight line and at a point, angles in triangles and exterior angle of a triangle, 
Angles in four-sided figures and Types of triangles and four-sided figures. 
- Solid Figures : Identifying 3-dimensional shapes, Cubes and cuboids, 3-D shapes with curved sides, Prisms and pyramids 
and Nets of solid figures. 
- Circle : Parts of a circle, Circumference of circle and Area of circle. 

 

Science IE - Force : Identify the different types of force and its characteristics. 
- Energy : Recognize and identify the sources and forms of energy. Converts energy from one form to another. 

 




