
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชื่อวิชา 

19 / ก.ย. / 2559 
(สอบวัด ป. 2, 4, 6) 

 
20 / ก.ย. / 2559 

(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์ 

14.15 – 14.45 น. 30 ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์ 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.55 – 15.35 น. 40 Math IE 

21 / ก.ย. / 2559 
(สอบวัด ป. 2, 4, 6) 

 
22 / ก.ย. / 2559 

(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ + Computer 

 20                        พัก 
10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขะฯ + พละฯ 

13.35 – 14.15 น. 40 Social IE 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.25 – 15.05 น. 40 Science IE 

 
หมายเหตุ 
 

1.  รายวิชา หน้าที่พลเมือง จัดสอบนอกตาราง เนื่องจากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นการประเมินคุณลักษณะตามจุดเน้น 

2.  งดการเรียนการสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

3.  นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

 ใบรับรองแพทย ์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

4.  งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบเฉพาะคนทีมี่ใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 23 และ 26 ก.ย. 2559 

5.  ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และห้องเรียน วันที่ 28 ก.ย. 2559 

6.  ครูประจ าวิชาจัดสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 - 18  ต.ค. 2559 

7.  แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครัง้ที่ 2/2559 ให้กับนักเรียน วันที่ 28 ต.ค. 2559 

 
               ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 2 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  เขียน บอกต าแหน่ง และยกตวัอยา่งค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงส้ัน -ะ -  ิ  -  ิ -  ิ   เ-ะ  แ-ะ โ-ะ  เ-าะ เ-อะ -ิ า 

ใ- ไ- เ-า ยกตวัอยา่งค าท่ีประสมดว้ยสระลดรูป (โ-ะ)  และสระเปล่ียนรูป  -ะ  เ-ะ   แ-ะ  จ  าแนกรูปและเสียงวรรณย กตต่์างกนั บอกและเขียนค า
ท่ีมีรูปวรรณย กตเ์หมือนกนัและต่างกนั บอกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกระจายค า (ประสมค า) ไม่มีตวัสะกดและไม่ใช่ค าควบกล ้า  อ่านและ
เขียนค าใหม่จากบทเรียน (เฉพาะค าท่ีมีตวัสะกดตรงแม่ และไม่ใช่ค า อะ ก ่งเสียง) ภาษาพาทีบทท่ี  4, 5, 6 ดร ณศ กษาบทท่ี 22, 24, 29 และ
เน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  การเปรียบเทียบความยาว (สูงกวา่ เต้ียกวา่  ยาวกวา่ ส้ันกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) การวดัความยาวโดยใช้
หน่วยท่ีไม่ใช่มาตรฐาน การเปรียบเทียบน ้าหนกั (หนกักวา่ เบากวา่ หนกัเท่ากนั) การชัง่โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การเปรียบเทียบ 
ปร มาตรและความจ  (มากกวา่ นอ้ยกวา่ เท่ากนั จ มากกวา่  จ นอ้ยกวา่  จ เท่ากนั) การตวงโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ลกัษณะ หนา้ท่ีและความส าคญัของอวยัวะภายนอกของมน ษย ์การดูแลรักษาส ขภาพ  
ลกัษณะท่ีปรากฏหรือสมบตั ของวสัด ท่ีใชท้  าของเล่น ของใชใ้นชีว ตประจ าวนั การจ าแนกและเกณฑท่ี์ใชจ้  าแนกวสัด ท่ีใชท้  าของเล่น ของใช้
ในชีว ตประจ าวนั การตั้งค  าถามเก่ียวกบัการดูแลร่างกาย 

สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม (พระพุทธ 2) โอวาท3 พ ทธศาสนส ภาษ ต และปฏ บตั ตนตามหลกัของศาสนา 
- ประชาคมอาเซียน อาเซียน ก าเน ดความเป็นมา วตัถ ประสงคใ์นการก่อตั้ง ธงอาเซียนและความหมายประเทศสมาช กอาเซียน ธงชาต  
และเมืองหลวง 
- เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  ส นคา้และบร การ ปัจจยัในการผล ต การท างานอยา่งส จร ต เศรษฐก จพอเพียง การใชจ่้ายเง นในชีว ตประจ าวนั 
ประโยชน์การออมและการใชจ่้ายเง นท่ีไม่เก นตวั  การวางแผนการใชจ่้ายเง น การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและอยูอ่ยา่งพอเพียง 

ประวตั ศาสตร์ - เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลง การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ส ่งของเคร่ืองใชห้รือการด าเน นชีว ตของคนในอดีตกบัปัจจ บนั  
สาเหต และผลของการเปล่ียนแปลงของส ่งต่างๆตามกาลเวลา เหต การณ์ส าคญัท่ีเก ดข ้นในครอบครัว 

ส ขศ กษา - สุขภาพของเรา  ส ขบญัญตั แห่งชาต  สาเหต และการว เคราะห์ลกัษณะอาการเจบ็ป่วยของตนเอง ว ธีการปฏ บตั ตนและการปฏ บตั ตาม
ค าแนะน าเมื่อมีอาการเจบ็ป่วย 

พลศ กษา - ทักษะการเคลือ่นไหวร่างกาย 1 การควบค ม การปฏ บตั ทกัษะ และลกัษณะของการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี การเคล่ือนที่  
และการใชอ้ ปกรณ์ประกอบ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเคล่ือนไหว การน าไปใชใ้นชีว ตประจ าวนั 

ทศันศ ลป์ - วาดภาพระบายสี รูปร่าง ลกัษณะและขนาดของส ่งต่างๆ รอบตวัในธรรมชาต และส ่งท่ีมน ษยส์ร้างข ้น การใชว้สัด  อ ปกรณ์สร้างงาน-
ทศันศ ลป์ ความรู้ส กท่ีมีต่อธรรมชาต  และส ่งแวดลอ้มรอบตวั 

ดนตรีสากล - เพลงพาเพลนิ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  ระดบัเสียงของตวัโน้ต  ค่าของโนต้ตวักลม ขาว ด า การอ่านบทกลอนและร้องเพลง 
นาฏศ ลป์ - ภาษาท่าพาเพลนิ การใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดู เช่น ท่ารัก  ท่าปฏ เสธ  ท่าอาย ท่าตวัฉนั ท่าย ม้ ท่าโศกเศร้า เป็นตน้ ภาษาท่าทาง-

นาฏศ ลป์ และการประด ษฐท่์าทางประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต  สัตวต่์าง ๆ เช่น มา้ กา กบ นก เป็นตน้ 
การงานฯ - งานบ้าน  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ความหมายของเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การแยกประเภทของเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย  การดูแล

รักษาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายขณะสวมใส่ การเก็บท าความสะอาดเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การจดัเก็บของเล่นของใช ้การท าความสะอาด-
บา้น การใชแ้ละจดัเก็บอ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้น อาหารและโภชนาการ ความหมายของอาหารคาว อาหารหวาน การจ าแนกประเภทของ
อาหารคาว อาหารหวาน การท าอาหารอยา่งง่าย 

Computer - Fun with Presentation Program :Tell the data of interest and sources of data around them. Tell the benefits of information technology 
instruments. Tools in PowerPoint Program (Menu home and Drawing tools). 

ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าส่ังท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc. (ดูภาพและเลือก
ค าศพัท)์ ค าศพัท ์และความหมาย เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ประโยคค าถามและค าตอบ Yes/No Question เช่น Is it a/an..?    
Yes, it is./No, it is not. etc. Wh-Question เช่น  What is it?   It is a/an... etc. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบค ณ ขอโทษ และ
ประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น  Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ 
I am sorry. etc. ค าศพัท ์ และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น I want…/Please,… etc. ค าศพัท ์ และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบั
ตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักล ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษา-
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งใกลต้วั จากส่ือต่างๆ 

ภาษาจีน - 生(shēng) 词(cí) ค าศัพท์ใหม่ เน้ือหาเก่ียวกบัคนในบทเรียน นกัเรียน ค ณครู ค  าศพัทแ์ละค าส่ัง ท่ีใชใ้นหอ้งเรียน บทสนทนาถาม-
ช่ือ การแนะน าตวัท่ีใชใ้นบทเรียนบทท่ี 3, 4 

Math IE - picture graph : Read and interpret a picture. Solve problem using information presented in a picture graph. 

- length : Identify the length of an object. tell the length by using nonstandard unit of measure. compare the length of two or more 

objects. 

- mass : Identify the mass of an object. tell the mass by using nonstandard unit of measure. compare the mass of two or more 

objects. 

- capacity : Identify the capacity of an object. tell the capacity by using nonstandard unit of measure. compare the capacity of two  

or more objects. 

Science IE - Sense organs : Identify the sense organs and their functions. 

- How to keep our body clean and healthy : Show an understanding of the ways to keep our teeth clean and healthy. State the need 

to keep our bodies clean. State the importance of exercise and eating healthy food. 

Social IE - Natural environment : Living things and non-living things. Natural resources. 

- People and Natural environments : The relationship between people and the natural environment. How to help the environment. 

 

 
 

 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 2 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อกัษร 3 หมู่ ผนัอกัษร สูง กลาง ต ่า (ค  าเป็น) อกัษรน า ค าท่ีใชส้ระ  ใ-   ไ- มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา  

(กก กด กบ กน) ค าคลอ้งจอง 1 – 2  พยางค ์ภาษาพาที บทท่ี  4, 5, 6 ดร ณศ กษาบทท่ี  25, 33 และเน้ือหานอกบทเรียน  
คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  การบวก  การลบ ความหมายของการคูณ  และการใชเ้คร่ืองหมาย  การคูณจ านวนหน ่ งหลกักบัจ านวน- 

ไม่เก นสองหลกั โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การชัง่น ้ าหนกั (ก โลกรัม ขีด) การเปรียบเทียบน ้าหนกั   
(หน่วยเดียวกนั) โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่ (บวก  ลบ) การบวก ลบ คูณระคน การวดัความยาว (เมตร เซนต เมตร) การเปรียบเทียบความยาว 
(หน่วยเดียวกนั)  

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การตอบสนองของร่างกายมน ษยท่ี์มีต่อแสง อ ณหภูม  และการสัมผสั ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีว ต และ 
การเจร ญเต บโตของมน ษย ์การจ าแนกวสัด  ชน ดและการเปรียบเทียบสมบตั ของวสัด ท่ีน ามาท าของเล่น ของใชใ้นชีว ตประจ าวนั การเลือกใช-้
วสัด และส ่งของต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม (พระพุทธศาสนา 2) พระรัตนตรัย โอวาท3  เบญจศีล เบญจธรรม ห ร  –โอตปัปะ สังคหวตัถ 4  ฆราวาสธรรม4 
กตญัํูกตเวทีต่อครู อาจารย ์และโรงเรียน มงคล ๓๘ เร่ือง ความกตญัํู  การสงเคราะห์ญาต พี่นอ้ง การท าจ ตใหบ้ร ส ทธ ์  (การนัง่สมาธ ) 
- สิทธิ เสรีภาพ การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม เร่ืองความค ด ความเช่ือ ความสามารถ และการปฏ บตั ตนของบ คคลอ่ืนท่ีแตกต่างกนั
การปฏ บตั ตนตามพ ธีกรรมตามความเช่ือของบ คคล ไม่พดูหรือแสดงอาการดูถูกหรือรังเกียจผูอ่ื้น ในเร่ืองของรูปร่างหนา้ตา สีผม สีผ ว  
ส ทธ และเสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้น เสรีภาพในการแสดงความค ดเห็น ส ทธ และเสรีภาพในชีว ตและร่างกาย ส ทธ ในทรัพยส์ น 
- อาเซียนศึกษา ความเป็นมาของอาเซียนเบ้ืองตน้ วตัถ ประสงคก์ารก่อตั้ง ภาษา ศาสนา ผลไมป้ระจ าชาต  และสัตวป์ระจ าชาต ของประเทศ
สมาช ก 

ประวตั ศาสตร์ - วิถีชีวิตของคนในชุมชน  การสืบคน้ถ งการเปล่ียนแปลงในว ถีชีว ตประจ าวนัของคนในช มชน และของตนจากอดีตถ งปัจจ บนั  ว ถีชีว ตของคน
ในช มชน ดา้นการประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร สาเหต ของการเปล่ียนแปลงว ถีชีว ตของคนในช มชน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีต่อว ถีชีว ตของคนในช มชน 

ส ขศ กษา - การสร้างเสริมสุขภาพ  การมีส ขภาพท่ีดี ก นดีมีประโยชน์ โรคภยัไขเ้จ็บ การปฏ บตั ตนเม่ือเจบ็ป่วย 
พลศ กษา - ทักษะการเรียนว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ทกัษะการจบัโฟม กม้หนา้เป่าน ้า เตะขาฟรีสไตล ์ทกัษะการพ ่งตวั (ปลาเขม็) เกมนนัทนาการ  

ทกัษะการจบัหวัโฟมเตะขาฟรีสไตล ์
ทศันศ ลป์ - วาดภาพระบายสี การสร้างงานทศันศ ลป์ต่าง ๆ โดยใชท้ศันธาต  การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบา้น  

งานทศันศ ลป์และการบรรยายถ งส ่งท่ีมองเห็นรวมถ งเน้ือหาของเร่ืองราว 
ดนตรีสากล - ทักษะดนตรี  การเคาะจงัหวะหรือการเคล่ือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง ทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ (ค่าโนต้ ก ญแจซอล 

ก ญแจฟา บรรทดั 5 เส้น เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ) 
นาฏศ ลป์ - ภาษาท่า นาฏยศัพท์ท่ีควรรู้ ความหมายของภาษาท่าทางนาฏศ ลป์ และการใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดูหรืออากปัก ร ยาในท่าต่างๆ 

เช่น ท่าโกรธ  ท่ามอง ท่าดม ท่าเรียก เป็นตน้ และท่านาฏยศพัทใ์นส่วนของล าตวั ในท่าตีไหล่  กล่อมไหล่  ท่าโยต้วั การใชภ้าษาท่าและท่า-
นาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะเพลงในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว 

การงานฯ - งานบ้าน บทบาทหนา้ท่ีของสมาช กในบา้น บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในบา้น การท างานบา้นเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว การท าความสะอาด-
บา้น การใช ้การจดัเก็บ และการดูแลรักษาอ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้น อาหารและโภชนาการ การจดัเตรียมอาหาร ว ธีการประกอบอาหาร  
(น ่ ง ตม้ ป ้ ง/ยา่ง ผดั ทอด) อ ปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารแต่ละว ธีการ การท าความสะอาดอ ปกรณ์ในการประกอบอาหาร และอ ปกรณ์- 
ในการรับประทานอาหาร 

Computer - Typing and Document Software  : " Keyboard " ; Backspace, Enter, Spacebar,  Arrow keys, Delete English typing. " Pages " ; Text 
Highlight, Font Color, Underline Font Format, Font Size, Bold, Italic.  “Keyboard Shortcut keys” ; New, Open, Save, Save As, Close, Bold, 
Italic, Underline. 

ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าส่ังและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ค าส่ัง เช่น Show me a/an.../ Open your book. Don’t talk in class. etc.  
ค าขอร้อง เช่น Please come here./ Come here, please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise. etc.  หลกัการอ่าน- 
ออกเสียง ค า กล ่มค า ประโยคเด่ียว (simple sentence) และความหมาย  เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ประโยคค าถามและค าตอบ Yes/No Question เช่น  Is this/that a/an..?   Yes, it is./No, it isn’t.  etc.  Wh-Question เช่น What is this/that/it?  
This/that/It is a/an…  How many…?  There is/are… Where is the…?   It is in/on/under… etc. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา
ขอบค ณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ 
I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry.  etc. ค  าศพัท ์ และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น I want…/ Please,… etc. 
ค  าศพัท ์ และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/I am…/ How are you?/ I am fine. etc. 
ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักล ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

ภาษาจีน - 身体 ร่างกาย  บทท่ี 3 身体 ร่างกาย บทท่ี 4 鸟有翅膀 นกมีปีก ค าศพัท ์บทสนทนา การขอโทษ การขออน ญาต พ นอ น ล  าดบัขีด  
ช่ือล าดบัขีด การเรียงประโยค นัน่คืออะไร  น่ีคืออะไร 

Math IE - Multiplication : Relate addition with multiplication skip counting, multiplication and word problems. 

- Measurement of length, mass and volume : Estimate and measure length in metres and centimetres, mass in grams and kilograms, 

volume in litres and millilitres. compare length mass and volume. Addition and subtraction length mass and volume. word problems. 

- Fraction : Write unit fractions, compare fraction and word problems. 

Science IE - Materials : Types of materials (glass, clay, cloth, paper, metal, plastic, wood, rubber and leather) and properties of materials (hard, 

soft, strong, weak, flexible, waterproof, break easily and tear easily) 

Social IE - Traditional Thai Culture : Thai culture / Regions / Traditional Thai festival in Thailand 

- Communication : General Communication and Information Technology. Types of general communication and information 

technology. 
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ภาษาไทย -  ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ค  า บนั  บรร  ค  า รร (มีตวัสะกด / ไม่มีตวัสะกด ) ค าอกัษรน า (ห น า, อ น า, น าดว้ยอกัษรกลางและอกัษรสูง) 
ค า ฤ ฤๅ ค าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง วรรณคดีล าน าบทท่ี 4 หนงัสือภาษาพาทีบทท่ี  7, 8 ดร ณศ กษาบทท่ี 19, 26 และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การคูณจ านวนหน ่ งหลกักบัจ านวนไม่เก นส่ีหลกั การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกั การหารท่ีตวัตั้ง
ไม่เก นส่ีหลกัและตวัหารมีหน ่ งหลกั โจทยปั์ญหาการคูณ การหาร การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร การวดัความยาว 
(เมตร เซนต เมตร ม ลล เมตร) การเลือกเคร่ืองมือวดัความยาวท่ีเหมาะสม การเปรียบเทียบความยาว ความสัมพนัธ์ของหน่วยความยาว  
(ม ลล เมตรกบัเซนต เมตร เซนต เมตรกบัเมตร) โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว (บวก ลบ) 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ชน ดและสมบตั ของวสัด ท่ีเป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช ้การใชป้ระโยชน์ของวสัด  ผลของการ-
เปล่ียนแปลงท่ีเก ดข ้นกบัวสัด  เม่ือถกูแรงกระท า หรือท าใหร้้อนข ้นหรือท าใหเ้ยน็ลง ประโยชน์และอนัตรายท่ีอาจเก ดข ้น เน่ืองจากการ-
เปล่ียนแปลงของวสัด  ผลของการออกแรงท่ีกระท าต่อวตัถ  การทดลองหาตวัแปรหรือการก าหนดวตัถ ประสงค ์การเลือกใชว้สัด ตามค ณสมบตั  

สังคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม พระไตรป ฎก พระรัตนตรัย โอวาท3 เบญจศีล เบญจธรรม ฆราวาสธรรม4 สังคหวตัถ 4 อตัถะ3 การฝ กสต  
- ประชาคมอาเซียน แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั อาหารท่ีข ้นช่ือ ช ดแต่งกายประจ าชาต  

ประวตั ศาสตร์ - การต้ังถิ่นฐานของชุมชน ปัจจยัท่ีมีอ ทธ พลต่อการตั้งถ ่นฐาน (ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางภูม ศาสตร์) ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของ 
ช มชน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของช มชนอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างกบัช มชนของตนเอง 

ส ขศ กษา - การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค การป้องกนัโรค อาหารดีมีประโยชน์ การรักษาส ขภาพในช่องปาก สมรรถภาพ 
พลศ กษา - ทักษะแชร์บอล 1 ประวตั กีฬาแชร์บอล ก จกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาแชร์บอล การรับ – ส่งลูกบอล   

การย งลูกบอลท าคะแนน การทดสอบสมรรถภาพ 
ทศันศ ลป์ - การวาดภาพระบายสี  วสัด  อ ปกรณ์ท่ีใชใ้นการวาดภาพระบายสี  การวาดภาพระบายสีส ่งของรอบตวั  การวาดภาพถ่ายทอดความค ด

ความรู้ส กจากเหต การณ์ต่างๆ  การระบายภาพดว้ยสีชน ดต่างๆ  การแสดงความค ดเห็นต่อผลงานทศันศ ลป์ 
ดนตรีสากล - คร้ืนเครงปฏิบัติ หลกัการขบัร้องสากล การบรรเลงคียบ์อร์ดง่ายๆ(ทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองตน้) การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์-

ของเพลงท่ีฟัง การแสดงความค ดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น 
นาฏศ ลป์ - นาฏศิลป์ท้องถิ่น  ท่ีมาของนาฏศ ลป์ การแสดงนาฏศ ลป์พ้ืนบา้น นาฏศ ลป์ไทย 
การงานฯ - ครอบครัวของฉัน การเลือกเส้ือผา้ การท าความสะอาดบา้นเรือนและอ ปกรณ์ในการท าความสะอาด การท าความสะอาดรองเทา้และกระเป๋า 
Computer - Operating System and Document software : Windows : Desktop, Taskbar, Icon, File, Folder, Program, Search file or folder.  

Windows Command : Create Folder, Delete, Rename, Copy, Paste, Cut. MS Word : Add table, Shortcut keys, Font color, Font format and 
erase Character. 

ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าส่ังท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Give me a/an.../  Draw and color the picture./  Put a/an…in/on/under  a/an…/   
Don’t eat in class.  etc. ค  าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน เช่น 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. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และ
นนัทนาการ ประโยคค าถามและค าตอบ Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. etc.  Wh-Question 
เช่น 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. บทสนทนา
ท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบค ณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น  Hi /Hello/ Good morning/  
Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine.Thank you. And you?/  Nice to see you./ Nice to see you too./ 
Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome. etc. ค าศพัท ์และประโยคท่ีใชบ้อกความ
ตอ้งการ เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come in? etc. ค  าศพัท ์และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเอง และเพ่ือน เช่น 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. ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ  เช่น  Yeah!/ 
Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like cats./ I don’t like snakes.  etc. ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีว ตความเป็นอยูข่องเจา้ของ
ภาษา เช่น วนัคร สตม์าส  วนัข ้นปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่งกาย  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
กล ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

ภาษาจีน - ชมเชย พ นอ น แปลไทย แต่งประโยค เต มค าศพัทล์งในช่องวา่ง ค าศพัทต์วัจีน บทท่ี 4 และ 5 
Math IE - Volume and capacity : Conversion of units of volume and capacity, Addition and subtraction of units of volume and capacity,  

solving word problem involving volume and capacity. 
- Multiplication and Division : Finding product and quotients, Solving word problem involving multiplication and division. 
- Length : Conversion of units of length, Addition and subtraction of units of length, Solving word problem involving length. 

Science IE - different types of living things : Characteristics of living things (plants, animals, fungi and micro-organisms) and classifications of plants 
(flowering and non-flowering), Classifications of animals (mammals, birds, fish, insects, reptiles, amphibians). 

Social IE - The Social Environment : Services and lifestyle of the People in the Community, Renewable Energy Non-Renewable Energy. 
- The Population and the Environment : Population and Problems of too many people, How to live together in our community. 
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ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อกัษรน า ค าควบกล ้า เคร่ืองหมายวรรคตอน (14 เคร่ืองหมาย) ค  าพอ้งรูปพอ้งเสียง ภาษาพาทีบทท่ี 6, 7  ดร ณศ กษาบทท่ี 

32, 34 หนงัสือวรรณคดีล าน าบทท่ี 4 และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  การคูณจ านวนหน ่ งหลกักบัจ านวนมากกว่าส่ีหลกั การคูณจ านวนมากกวา่หน ่ งหลกักบัจ านวนมากกวา่สองหลกั การหาร-

ท่ีตวัหารไม่เก นสามหลกั การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนหน ่ งหลกักบัจ านวนมากกวา่ส่ีหลกั โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนมากกวา่
หน ่ งหลกักบัจ านวนมากกวา่สองหลกั โจทยปั์ญหาการหารท่ีตวัหารไม่เก นสามหลกั การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  การคูณ การหาร ส่วนประกอบ-
ของม ม การเขียนช่ือและสญัลกัษณ์แทนม ม ชน ดของม ม (ม มฉาก  ม มแหลม ม มป้าน) เส้นขนาน  และสญัลกัษณ์แสดงการขนาน ส่วนประกอบของรูป-
วงกลม (จ ดศูนยก์ลาง  รัศมี  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  และเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลม) รูปส่ีเหล่ียมม มฉาก รูปส่ีเหล่ียมจตั รัสและรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  
รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ พฤต กรรมของสตัวท่ี์ตอบสนองต่อแสง อ ณหภูม  การสมัผสั และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ การตั้งค  าถามเก่ียวกบั-
พฤต กรรมสตัว ์การเก ดด น ชน ดและสมบตั ของด นท่ีใชป้ลูกพืชในทอ้งถ ่น โครงการแกลง้ด น 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๒ หลกัธรรมทางพระพ ทธศาสนา (ศรัทธา4 พ ทธค ณ3 ไตรส กขา เบญจศีล-เบญจธรรม ส จร ต3 ท จร ต3 พรหมว หาร4  ความกตญัํูต่อ-
ประเทศชาต  มงคล 38) พ ทธศาสนส ภาษ ต 
- เศรษฐศาสตร์ ส นคา้และบร การ ปัจจยัท่ีมีอ ทธ พลต่อการเลือกซ้ือส นคา้และบร การ ส ทธ พ้ืนฐานของผูบ้ร โภค เคร่ืองหมายรับรองค ณภาพส นคา้และ-
บร การ หลกัเกณฑใ์นการตดัส นใจเลือกซ้ือส นคา้และบร การ 
- อาเซียนศึกษา กฏบตัรอาเซียน ประชาคมอาเซียน (3 เสาหลกั) การเมืองการปกครอง (ผูน้  า บ คคลส าคญั ตราแผน่ด น) เศรษฐก จ (ส นคา้ขาเขา้ - ขาออก 
สก ลเง น) 

ประวตั ศาสตร์ - การตั้งถิ่นฐานและพฒันาการของมนุษย์ในดนิแดนไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งถ ่นฐานของมน ษย ์การตั้งหลกัแหล่งของมน ษยส์มยัก่อนประวตั ศาสตร์ใน-
ด นแดนไทย อาณาจกัรโบราณสมยัประวตั ศาสตร์ในด นแดนไทย 

ส ขศ กษา - การเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรค ความสมัพนัธ์ระหว่างส ่งแวดลอ้มกบัส ขภาพ การจดัส ่งแวดลอ้มท่ีถูกส ขลกัษณะและเอ้ือต่อส ขภาพ  
สภาวะอารมณ์ ความรู้ส กท่ีมีผลต่อส ขภาพ การว เคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารและผล ตภณัฑส์ ขภาพเพื่อการบร โภค  

พลศ กษา - ทักษะการว่ายน า้พืน้ฐาน  การจบัทา้ยโฟมหม นแขนฟรีสไตลท์างยาวสระเล็ก ทกัษะการวา่ยท่าฟรีสไตล ์
ทศันศ ลป์ - ทฤษฎสีี  สีวรรณะอ ่น  สีวรรณะเยน็ ความรู้ส กเก่ียวกบัสีในเช งจ ตว ทยา 
นาฏศ ลป์ - พืน้ฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์  ภาษาท่าและนาฏยศพัท ์(การใชภ้าษาท่า นาฏยศพัทท่ี์ควรรู้) การใชศ้พัทท์างการละคร 

- นาฏศิลป์น่ารู้ คุณค่านาฏศิลป์ ท่ีมาของช ดการแสดง  การเปรียบเทียบการแสดง ประวตั ความเป็นมาของนาฏศ ลป์  (แหล่งก าเน ดนาฏศ ลป์ และนาฏศ ลป์-
ไทย)  การไหวค้รู  ค ณค่าของนาฏศ ลป์ 

การงานฯ - งานบ้าน  การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั การท าความสะอาดเคร่ืองแต่งกาย ขั้นตอนการซกัผา้ดว้ยมือ การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผา้ ว ธีการเยบ็กระด ม  
การจดัตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊เขียนหนงัสือ และกระเป๋านกัเรียน การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั งานช่างพ้ืนฐาน การซ่อมแซมอ ปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้

Computer - Document Applications for Typing : Name of tools in MS-Word. How to use Tools in MS-Word. The basic operation of computers. 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าสัง่และค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค  าสัง่ 

เช่น Look at the…/here/over there./ Say it  again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t go over there.    etc. ค าขอร้อง เช่น Please take 
a queue./ Take a queue, please./ Can you help me, please?   etc. ค าแนะน า เช่น You should read every day./Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการ-
เล่นเกม  Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./  ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,... Second,… Then,… Finally,...etc. การใช้
พจนาน กรม หลกัการอ่านออกเสียง กล ่มค  า ประโยคเด่ียว สญัลกัษณ์  เคร่ืองหมาย และความหมาย  เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียนส ่งแวดลอ้ม อาหาร-
เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น  ใคร  ท  าอะไร  ท่ีไหน Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…?  Yes,…is/are/can./  
No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?  Yes/No… etc. Wh-Question เช่น   Who is/are…?  He/She is…/They are… What…?/Where…?  It is. … 
/They  are… What...doing? …is/am/are… etc. Or-Question เช่น   Is this/it a/an...or a/an…?  It is a/an… etc. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา 
ขอบค ณ  ขอโทษ เช่น  Hi/Hello/Good morning/Good afternoon/Good evening/I am sorry./How are you?/I’m fine. Thank you. And you?/ Hello.I am… 
Hello,…I am… This is my sister.Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice to see you  too./Goodbye./ Bye./See you soon/later./ Thanks./Thank you. 
/Thank you very much./You’re welcome./It’s O.K.  etc. ค าศพัท ์และประโยคท่ีใชแ้สดงความตอ้งการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น   
I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ Please help me./ Help me! etc. ค าศพัท ์ และประโยคท่ีใชข้อและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ส ่งใกลต้วั 
เพ่ือนและครอบครัว เช่น What’s your name?  My name is…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…Where is the…? It is in/on/under… etc. ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก  ไม่รัก  เช่น  
I/You/We/They like…/He/She likes… I/You/We/They love…/He/She loves…  I/You/We/They don’t like/love/feel… He/She doesn’t like/love/feel… 
I/You/We/They feel…etc.  ค า กล ่มค  าท่ีมีความหมายสมัพนัธ์ของส ่งต่างๆ  ใกลต้วั เช่น การระบ /เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของภาพกบัค า หรือกล ่มค  า  
โดยใชภ้าพ  ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความค ดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ค าศพัทแ์ละขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีว ตความเป็นอยู่
ของเจา้ของภาษา เช่น วนัคร สตม์าส  วนัข ้นปีใหม่  วนัวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เคร่ืองด่ืม ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  และงานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 

ภาษาจีน - งานอดเิรก ค าศพัท ์ตวัสะกดพ นอ น ความหมาย ประโยคจีน ประโยคพ นอ น แปลความหมายประโยคจีน ประโยคพ นอ น ประโยคสนทนา เต มค าใน-
ประโยค แต่งประโยค ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน การเขียนล าดบัขีดอกัษรจีน ค  าสัง่ ค  าขอร้อง ประโยคแสดงความชอบ วนัเก ด 

Math IE - Geometrical Figures : Identifying the types of quadrilaterals and triangles and finding the value of the missing angle in a triangle. 

- Tessellation : Identify the unit shape in a tessellation and recognising shapes that can tessellate. 

- Symmetry : Determining the line(s) of symmetry of a symmetrical figure and identifying symmetrical figures. 

- Multiplication and Division : Multiplying and dividing numbers and Solving word problems on multiplication and division. 

Science IE - Transport System : Transport System in living things and in plants. The components of circulatory system. The characteristics of 

blood, heart, and blood vessels. The types of blood and blood vessels. 

- Matter The characteristic of Matter. Identifying the states of matter. The change of state of matter. 

Social IE - Way of Living :  Your school environment,  Your environment,  Problems in Thailand,  Population,  Making Thailand a good place 

to live. 

- The People and Environment of Bangkok and Thailand : People and the environment, People changed the environment in the 

community, How to make a community a good place to live, Keeping our way of life. 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ค  าบ พบท ค าสนัธาน ค าอ ทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค (หนงัสือภาษาพาทีหนา้ 67-69) ค  าท่ีมาจากต่างประเทศ (4 ภาษา) 
และค าท่ีใชใ้นชีว ตประจ าวนั วรรณคดีล าน าบทท่ี 3, 4 และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณ ตศาสตร์ 
 

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ความหมาย  การอ่าน  และการเขียนเศษส่วนแท ้ เศษเก น จ านวนคละ และทศน ยมไม่เก นสองต าแหน่ง เศษส่วนท่ีเท่ากบัจ านวนนบั  
การเขียนจ านวนนบัในรูปเศษส่วน การเขียนเศษเก นในรูปจ านวนคละและการเขียนจ านวนคละในรูปเศษเก น เศษส่วนท่ีเท่ากนั เศษส่วนอยา่งต ่า การเปรียบเทียบและเรียง- 
ล าดบัเศษส่วนท่ีตวัส่วนตวัหน ่งเป็นพห คูณของตวัส่วนอีกตวัหน ่ง การบวก การลบเศษส่วนท่ีตวัส่วนตวัหน ่งเป็นพห คูณของตวัส่วนอีกตวัหน ่ง การคูณเศษส่วนกบัจ านวนนบั 
การคูณเศษส่วนกบัเศษส่วน การหารเศษส่วนดว้ยจ านวนนบั การหารจ านวนนบัดว้ยเศษส่วน การหารเศษส่วนดว้ยเศษส่วน การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วนโจทยปั์ญหา-
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูล การเขียนแผนภูม แท่งท่ีมีการยน่ระยะ-
ของเสน้แสดงจ านวน การอ่านแผนภูม แท่งเปรียบเทียบ การคาดคะเนเก่ียวกบัการเก ดข ้นของเหต การณ์ต่างๆ 

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบตั ของวสัด ชน ดต่าง ๆ เก่ียวกบัความยดืหย น่ ความแขง็ ความเหนียว การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแน่นการน าวสัด ไป- 
ใชใ้นชีว ตประจ าวนั ค  านวณหรือเขียนเวกเตอร์ การหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรง ซ ่งอยูใ่นแนวเดียวกนัท่ีกระท าต่อวตัถ  ความดนัอากาศ ความดนัของของเหลว แรงพย งของ
ของเหลว การลอยตวั และการจมของวตัถ  แรงเสียดทานและการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์การวางแผนการสงัเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศ กษาคน้ควา้  
และคาดการณ์เร่ืองสาร 

สงัคมฯ - พระรัตนตรัยและหลกัธรรม องคป์ระกอบและความส าคญัของพระไตรป ฎก หลกัธรรม ตามโอวาท3 ไม่ท าชัว่ เบญจศีล อบายม ข4 ท าความดี เบญจธรรม บ ญกร ยาวตัถ 3 
อคต 4  อ ทธ บาท4  การแสดงความกตญัํูต่อพระพ ทธศาสนา พ ทธศาสนส ภาษ ต มงคล 38 (ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การงานไม่อากลู มีความอดทน) 
- ประชาคมอาเซียน  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน โครงสร้าง การบร หารงานอาเซียน ประเทศไทยกบัอาเซียน ความร่วมมืออาเซียน ดา้นการศ กษา ดา้นความมัน่คง  
ดา้นเศรษฐก จ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นส ่งแวดลอ้ม 

  ประวตั ศาสตร์ - การสร้างสรรค์อารยธรรม (อารยธรรรมจีน, อนิเดยีและวฒันธรรมต่างชาต)ิ อ ทธ พลของอารยธรรมอ นเดียและจีน การเขา้มาของอารยธรรมอ นเดียและจีนในด นแดนไทย
และภูม ภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสงัเขป อ ทธ พลของอารยธรรมอ นเดียและจีนท่ีมีต่อไทยและคนในภูม ภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ศาสนาและความเช่ือ ภาษา การแต่ง
กาย อาหาร อ ทธ พลของวฒันธรรมต่างชาต  การเขา้มาของวฒันธรรมต่างชาต ในสงัคมไทย อ ทธ พลท่ีหลากหลายของกระแสวฒันธรรมต่างชาต ท่ีมีต่อสงัคมไทยในปัจจ บนั 

ส ขศ กษา - สุขภาพดมีสุีข การดูแลส ขภาพท่ีดี ส ขบญัญตั แห่งชาต  ข่าวสารเพื่อส ขภาพ อาหารและผล ตภณัฑส์ ขภาพ หลกัการเลือกซ้ืออาหารและผล ตภณัฑ ์ส่ือโฆษณากบัการตดัส นใจ
เลือกซ้ืออาหารและผล ตภณัฑ ์โรคควรรู้ ประเภทของโรค โรคไขห้วดัใหญ่ โรคไขเ้ลือดออก โรคผ วหนงั โรคฟันผ  โรคปร ทนัต ์ ภูม ปัญญาทอ้งถ ่น  พืชสม นไพรรักษาโรคได ้

พลศ กษา - กฬีาแบดมนิตนั 1   ลกัษณะของก จกรรมนนัทนาการ ทกัษะการจบัไม ้การจบัลูก ฟ ตเว ร์คกบัจงัหวะการตีลูก (Footwork) แหล่งท่ีมาของแรงในการตีลูก   
ทกัษะการตีลูกหนา้มือ (Forehand) ลูกหลงัมือ (Backhand) ทกัษะการเส ร์ฟ  ลูกหนา้มือ ลูกหลงัมือ สมรรถภาพทางกาย 

ทศันศ ลป์ - ทฤษฎสีี วงจรสี  สีขั้นท่ี 1-3  สีวรรณะร้อน  สีวรรณะเยน็  สีวรรณะอ ่น 
นาฏศ ลป์ - ลลีานาฏศิลป์ องคป์ระกอบนาฏศ ลป์ การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงและเร่ืองราว ประเภทของนาฏศ ลป์ 

- หลกัการชมการแสดง หลกัการชมการแสดง  ประโยชนข์องการชมการแสดง มารยาทในการชมการแสดง ความสมัพนัธ์นาฏศ ลป์กบัวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ ่น  
ท่ีมาของการแสดงช ดต่างๆ  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารแสดงพื้นเมืองแต่ละทอ้งถ ่นต่างกนั  การแสดงนาฏศ ลป์พื้นเมืองทอ้งถ ่นต่างๆ 

การงานฯ - งานบ้าน การจดัเกบ็เอกสาร บญัชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) การซ่อมแซมเส้ือผา้ (การดน้ถอยหลงั) การซกั การตากผา้ 
Computer - Spreadsheet & Importance of computer เคร่ืองมือและค าสัง่พื้นฐานของโปรแกรม Excel  การใชโ้ปรแกรม Spreadsheet ในการค ดค านวณพื้นฐาน ประโยชนข์อง Search 

engine ประโยชนจ์ากการใชเ้คร่ืองคอมพ วเตอร์ในสถานท่ีต่างๆ 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ค าสัง่และค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค าสัง่ เช่น 

Look at the…/here/over there./ Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under    a/an…/ Don’t go over there. etc. ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, 
please./ Can/Could you help me, please?  etc. ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ 
Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค าบอกล าดบัขั้นตอน  First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. การใชพ้จนาน กรม (เสียงไม่เขา้พวก) กล ่มค า ประโยค-
ผสม ขอ้ความ  สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No…etc. Wh-Question เช่น Who 
is/are…? He/She is…/They are… What…?/Where…?  It is …/They are… What...doing? …is/am/are…etc. Or-Question เช่น   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an… etc. 
บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบค ณ  ขอโทษ ชมเชย เช่น  Hi /Hello/ Good morning /Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you?/ I’m fine. 
Thank you. And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name is… /Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you  too./ Goodbye./ Bye./ See you 
soon/later./ Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K. etc. ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏ เสธการใหค้วามช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/  I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. ค  าศพัท ์ และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั เช่น What do you do? I’m a/an… What is she/he?…is a/an (อาชีพ) How old/tall…? I am… Is/Are/Can…or…?…is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?…is/are going to… etc. ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความส ข เศร้า ห ว รสชาต  เช่น I’m…/He/She/It 
is…/You/We/They are… I/You/We/They like…/He/She likes…because… I/You/We/They love…/He/She loves…because…I/You/We/ 
They don’t like/love/feel…because… He/She doesn’t like/love/feel…because… I/You/We/They feel… because… etc. ค  า กล ่มค า ประโยคท่ีแสดงขอ้มูลและความหมาย
ของเร่ืองต่างๆโดยใชภ้าพ ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีว ตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา  (Passage : Easter) ความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหวา่งการออกเสียงประโยคชน ดต่างๆ (Type of Sentence) การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค (Punctuation/Capital Letter) Asking 
Permission  ค าศพัท/์ประโยคเก่ียวกบั Asian. 

ภาษาจีน - 场所 สถานที ่ล าดบัขีด สะกดพ นอ น บอกความหมายของค าศพัทแ์ละประโยค อ่านและแปลความหมายจากรูปภาพ ตอบค าถาม แต่งประโยค เต มค าศพัท ์ 
และเขียนค าศพัทจ์ากรูปภาพท่ีก าหนดให ้

Math IE - Factors & Multiples : List all the factors of a given whole number, Find the multiples of a given whole number,  Find the prime factors 
of a given whole number, Find the common factors of 2 or more whole numbers, Find the 1st two common multiples of 2 or more whole 
numbers. 
- Fractions : Identify the numerator & denominator of a fraction,  Identify the numerator & denominator of a fraction,  Solve word 
problems on fractions involving addition, subtraction, multiplication and division. 
- Averages : Calculate average, Find the total amount given the average and the number of items, Solve word problems on averages with 
speed and 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 a flower,  Life cycle of a flowering- 
plant. 
- Reproduction in Animals  : Why do living things reproduce?,  Ways of reproduction,  Asexual/sexual reproduction in animals,  
Life cycles of animals. 

Social IE - The Social and Cultural environment in the Central Region : The relationships between the way people live and the natural 
environment, The characteristics of settlement and migration in the Central Region,  Conservation of the socio-cultural environment of the 
Central Region. 
- Population and the Environment in the Central Region : The relationships between the natural environment and human environment 
in the Central Region, The 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, Cooperating in solving problems and improving the condition of the environment in 
the Central Region and in Thailand, Studying and doing research of environment from sources of knowledge about the Central Region. 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อ่านจบัใจความ ภาษาพาทีบทท่ี 4 วรรณคดีล าน าบทท่ี 3  (ตอนก าเน ดพลายงาม) หลกัการใช ้ค  าส ภาพ ค าราชาศพัท ์(กร ยาราชาศพัท,์ พระสงฆ)์ 

ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ (จีน, องักฤษ) กลอนส ภาพ (ฉันทลกัษณ์, เรียงค าประพนัธ์, เลือกค ามาเต ม) ส านวน ค าพงัเพย ส ภาษ ต ค  าไวพจน ์และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณ ตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศน ยมสามต าแหน่ง หลกั ค่าประจ าหลกั และค่าของเลขโดดในแต่ละหลกัของทศน ยมสามต าแหน่ง  

การเขียนทศน ยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่ง การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน การเขียนทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่งในรูป-
เศษส่วน การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น ตวัประกอบของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศน ยม การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนคละ 
การบวก  ลบ คูณ  หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศน ยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของทศน ยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศน ยมไม่เก นสามต าแหน่ง โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน โจทยปั์ญหาการบวก 
การลบ  การคูณ  การหาร และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของทศน ยม ค่าประมาณใกลเ้คียงทศน ยมหน ่งต าแหน่งและสองต าแหน่ง ท ศ การบอกต าแหน่งโดยใชท้ ศ  
มาตราส่วน การอ่านแผนผงั  

ว ทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบตั ของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส การจ าแนกสารเป็นกล ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดเอง ว ธีการแยกสารบางชน ดท่ีผสมกนั 
โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเห ด การระเหยแหง้ การส ารวจและจ าแนกประเภทของสารต่างๆ ท่ีใชใ้นชีว ตประจ าวนัโดยใชส้มบตั และการใชป้ระโยชนข์องสาร-
เป็นเกณฑ ์การเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั สมบตั ของสาร เม่ือสารเก ดการละลายและเปล่ียนสถานะ การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้ก ดสารใหม่และมี-
สมบตั เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้ก ดผลต่อส ่งมีชีว ตและส ่งแวดลอ้ม การตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองสาร การวางแผนการสงัเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศ กษาคน้ควา้คาดการณ์เร่ืองสาร 

สงัคมฯ - หลกัธรรมน าชีวติ (พระพทุธศาสนา 2) พระรัตนตรัย  พ ทธก จ5 (พระพ ทธ) หลกักรรม (พระธรรม) ไตรส กขา ศีล สมาธ  ปัญญา (เช่ือมโยงไปสู่การท าจ ตใจใหบ้ร ส ทธ ์   
การบร หารจ ตเจร ญปัญญา) หลกัธรรมตามโอวาท3 ไม่ท าชัว่ เบญจศีล  อบายม ข6  อก ศลมูล3  ท าความดี เบญจธรรม  ก ศลมูล3 พละ4  คารวะ6  กตญัํูกตเวทีต่อพระมหากษตัร ย ์ 
มงคล38 (มีว นยั การงานไม่มีโทษ ไม่ประมาทในธรรม) พ ทธศาสนส ภาษ ต คนจะไดรั้บเกียรต ดว้ยสจัจะ พดูเช่นไร ท าเช่นนั้น  การบร หารจ ตและเจร ญปัญญา 
- การเมอืงการปกครอง(กจิกรรมประชาธิปไตยในระดบัท้องถิ่นและระดบัชาต)ิ หน้าทีพ่ลเมอืง 2 บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ ่นและรัฐบาล การมีส่วนร่วมใน-
การออกระเบียบ การเลือกตั้ง ก จกรรมส่งเสร มประชาธ ปไตย การใชส้ ทธ ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธ ปไตย 
- ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (สาระเพิม่เตมิ)  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน วตัถ ประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน รู้จกัอาเซียน พนัธม ตรอาเซียน อาเซียน+ 3 อาเซียน+ 6  อาเซียน+8  
อาเซียน +9  บทบาทไทยกบัอาเซียนเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ ดา้นการเมืองและความมัน่คง ดา้นสงัคมและวฒันธรรมดา้นเศรษฐก จ 

  ประวตั ศาสตร์ - ประเทศเพือ่นบ้านในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สภาพสงัคม เศรษฐก จและการเมืองของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจ บนั เป้าหมายของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
ความร่วมมือทางดา้นการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ความสมัพนัธ์ของกล ่มอาเซียน ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐก จอาเซียน 

ส ขศ กษา - การดูแลและรักษาสุขภาพ ส ขภาพกบัส ่งแวดลอ้ม (ความส าคญั ปัญหา การป้องกนัและการแกไ้ขส ่งแวดลอ้มท่ีมีผลต่อส ขภาพ) ความรับผ ดชอบต่อส ขภาพของส่วนรวม  
โรคภยัป้องกนัได ้(ตามท่ีนกัเรียนน าเสนอและในหนงัสือ) สมรรถภาพทางกาย 

พลศ กษา - ทกัษะว่ายน า้ขั้นพืน้ฐาน  กฏ กต กากีฬาวา่ยน ้า  ทกัษะการเล้ียงตวัในน ้า เพื่อการเอาตวัรอดจากก จกรรมและอ บตั ภยัทางน ้า ทกัษะการจบัโฟมเตะขา ท่ากรรเชียง 
ทศันศ ลป์ - ทฤษฎสีี สีวตัถ ธาต  ขั้นท่ี 1-3  สีของแสง  สีคู่ตรงขา้ม สีกบัความรู้ส ก 
ดนตรีสากล - ประเภทเคร่ืองดนตรี จ าแนกประเภทและบทบาทหนา้ท่ีเคร่ืองดนตรี อ่าน เขียนโนต้สากล ท านองง่ายๆ 
ดนตรีไทย - ทกัษะการเป่าขลุ่ยเพลง ลาวครวญ  องคป์ระกอบของขล ่ย  ประวตั ความเป็นมาและองคป์ระกอบของเพลง ลาวครวญ 
การงานฯ - งานบ้าน สมบตั ส่วนตวั ครอบครัวและส่วนรวม  การจดัเกบ็เอกสารการเง น ประเภทของเอกสารทางการเง น ว ธีการจดัเกบ็เอกสารทางการเง น มารยาทในการท างาน   

การท างานร่วมกบัสมาช กในครอบครัวและผูอ่ื้น การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและค ม้ค่า การใชเ้ส้ือผา้ ลกัษณะ ค ณสมบตั และประเภทของผา้ การเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป   
ป้ายสญัลกัษณ์บนเส้ือผา้  การซ่อมแซมเส้ือผา้ 

Computer - Spreadsheet & Hardware / Software เคร่ืองมือและค าสัง่พื้นฐานของโปรแกรม Numbers  การใชโ้ปรแกรม Numbers ในการค ดค านวณพื้นฐาน  Hardware and Software 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าสัง่ ค  าขอร้อง ภาษาท่าทาง  และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม และการประด ษฐ ์ค  าสัง่ เช่น Look at 

the…/here/over there./Say it again./Read and draw./Put a/an…in/on/under a/an…/Don’t go over there. etc. ค าขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a dictionary./Look up 
the meaning in a dictionary, please./Can/Could you help me, please? etc. ค าแนะน า เช่น You should read every day./Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการเล่นเกม 
Start./My turn./Your turn./Roll the dice./Count the number./Finish./ค าบอกล าดบัขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. การใชพ้จนาน กรม (เสียงไม่เขา้-
พวก) ประโยค หรือขอ้ความ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมายและความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส ่งแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง 
เช่น  ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม Yes/No Question เช่น  Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?Yes/No…etc.  
Wh-Question  เช่น Who is/are…? He/She is…/They are…What…?/Where…?  It is …/They are… What...doing?…is/am/are…etc. Or-Question  เช่น Is this/it a/an...or 
a/an…? It is a/an… Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบค ณ ขอโทษ ชมเชย เช่น Hi/ Hello/Good morning/Good afternoon/Good -
evening/I am sorry. /How are you?/I’m fine./Very well./Thank you. And you?/Hello. I am… Hello,…I am…This is my sister. Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice- 
to see you, too./ Goodbye./Bye./ See you soon/later./Great!/Good./Very good. Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./ 
Not at all./ Don’t worry./Never mind./Excuse me./Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc. ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏ เสธการ- 
ใหค้วามช่วยเหลือ เช่น Please…/May…?/ I need…/Help me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc. ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เร่ืองใกลต้วั เช่น What do you do? I’m a/an…What is she/he?…is a/an (อาชีพ) How old/tall…? I am…Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…? …is/are 
going to…  etc. ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้ส ก และการใหเ้หต ผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความส ข เศร้า ห ว รสชาต  สวย น่าเกลียด เสียงดงั ดี ไมดี่ เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… I/You/We/They like…/He/She likes…because… I/You/We/They love…/He/She loves…because… I/You/We/They don’t 
like/love/feel…because… He/She doesn’t like/love/feel…because… I/You/We/They feel…because… etc. ค า กล ่มค า และประโยคท่ีมีความหมายสมัพนัธ์กบัภาพ ประโยคท่ี-
ใชใ้นการแสดงความค ดเห็น ขอ้มูลและความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีว ตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา (Passage : April Fool Day) ความเหมือน/ 
ความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยคชน ดต่างๆ (Type of Sentence) การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค าตามโครงสร้างประโยค (Abbreviation/Capital Letter) 
Asking Permission ประเทศ เช้ือชาต   Asian. 

ภาษาจีน - อาหาร  ค  าศพัทเ์ร่ืองอาหาร การสะกดพ อ น ล าดบัขีด สนทนาถาม-ตอบ หวัขอ้ 你买了什么? 你要去哪儿?  ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านเร่ือง我们去快餐店。 
我喜欢吃的东西。 

Math IE - Speed : Using the correct formula to find the speed, distance and time, changing the units of speed from km/h to m/sec and vice versa and 
solving word problems related to speed. 
- Ratio and Direct Proportion : Writing the ratio and fraction for comparing two quantities, expressing one value as a fraction of another 
given their ratio and vice versa and solving word problems on direct proportion. 

Science IE - The Environment : Identifying the biological and physical components of the environment. Tell the different types of community. 
Identifying the interacting factors within an environment. Identifying the factors that affects the survival of organism. Tell the effect of the 
unfavorable environment. 
- Human and Their Environment : Tell the effects of human activities on the environment Identifying the human interaction with the 
environment influences the development of science and technology. 
- Classification of Materials : Identifying the properties of materials and their uses. Classifying materials and testing their properties. 

Social IE - The Natural Environment in Thailand : Natural Resources,  Influences on the environment of Thailand, Climate Change,   
Human Actions and the way to solution. 
- Our Neighbours : The relationships between physical characteristics and natural phenomena of the neighbouring countries 
(Myanmar,Laos, Cambodia and Malaysia),  The features of society, economy and governments of the neighbouring countries of Thailand 
(Myanmar, Laos, Cambodia and Malaysia). 



 


