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ภาษาไทย - เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ตอบค าถามจากเน้ือเรื่อง ค าศัพท์ ความหมายของค าศัพท์ การสะกดค า การแจกลูกค า มาตราตัวสะกด ตรงและไมํตรง
มาตราแมํกด เขียนค าอักษรกลาง ตอบค าถามจากหนังสือดรุณศึกษา บทท่ี 41 เรื่องลิงทโมนกับสหาย 
- พูดเพราะ ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง การสะกดค า ความหมายของค าศัพท์ การแจกลูกค า มาตราตัวสะกดตรงมาตราแมํกก เครื่องหมายไม๎ยมก 
และค าอักษรสูง 
- เกือบไป ตอบค าถามจากเน้ือเรื่อง ความหมายของค าศัพท์ การสะกดค า มาตราตัวสะกดตรงและไมํตรงมาตราแมํกบ และแมํกน ค าอักษรต่ า 
การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง และตอบค าถามจากหนังสือดรุณศึกษา บทท่ี 45 เรื่อง นายสุข  

คณิตศาสตร์ - แผนภูมิรูปภาพ การอํานแผนภูมิรูปภาพ รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 
- จ านวนนับ 21 ถึง 100 การนับจ านวนนับ การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับ หลัก และคําของเลขโดดในแตํละหลัก  
การเขียนจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช๎เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงล าดับจ านวนตั้งแตํ 3 ถึง 5 จ านวน 
การบอกต าแหนํง และอันดับท่ีของสิ่งตํางๆ แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 1 และทีละ 10 
แบบรูปซ้ าของจ านวน 2 จ านวน 
- รูปเรขาคณิต ลักษณะรูปสามเหล่ียม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย การเขียนรูป
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี แบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 

วิทยาศาสตร์ - หิน ลักษณะภายนอกของหิน สี รูปรําง เนื้อหิน ลวดลาย ประเภทของหินตามลักษณะการเกิด หินอัคนี หินตะกอน หินแปร 
- เสียง 1 การเกิดเสียง แหลํงก าเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหลํงก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร๎างขึ้น ทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียง 

สังคมฯ - ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระพุทธศาสนา 3) แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากคริสต์ศาสนิกชนตัวอยําง (นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง- 
เดอ มงฟอร์ต) พุทธสาวก (สามเณรบัณฑิต) ชาดก [สุวัณณสามชาดก วัณณุปถชาดก(นายกองเกวียน)] พุทธศาสนิกชนตัวอยําง  
[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจ๎าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร๎อม)] 
- มนุษย์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งตํางๆ รอบตัวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ รอบตัว ต าแหนํง 
ท่ีตั้ง ท่ีอยูํ ระยะ ทิศ ทิศหลัก การแสดงต าแหนํงของสิ่งตํางๆ แผนผังห๎องเรียน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน 

ประวัติศาสตร์ - ชาติไทย ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) การเคารพธงชาติ การร๎องเพลงชาติ 
และเพลงสรรเสริญพระบารมี การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน พระมหากษัตริย์และพระราชินี  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เอกลักษณ์
อื่นๆ เชํน แผนท่ี ประเพณีไทย อาหารไทย และการมีสํวนรํวมท่ีจะอนุรักษ์ความเป็นไทย 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งท่ีท าให๎เกิดอันตรายที่บ๎านหรือโรงเรียน สาเหตุและการปูองกันอันตรายท่ีเกิดจากการเลํน การขอความชํวยเหลือ 
เมื่อเกิดเหตุร๎าย การแสดงค าพูด/ทําทางในการขอความชํวยเหลือ 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 2 ทักษะการด าน้ าและการเตะขา ทักษะการจับหัวโฟมเตะขาและการลอยตัว 
ทัศนศิลป์ - การสร้างสรรค์งานศิลปะ (การปั้น)  ลักษณะรูปทรงของงานปั้น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานตํางๆ การปั้นรูปแบบเรขาคณิต  

การปั้นรูปแบบอิสระ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การปั้น 
ดนตรีสากล - บทเพลงกับชีวิต บทเพลงท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํน เพลงส าคัญ (เพลงชาติไทย  เพลงสรรเสริญพระ-

บารมี) ท่ีมาของเพลงในท๎องถิ่น ความนําสนใจในดนตรีท๎องถิ่น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ไทยน่าชื่นชม  มารยาทการเป็นผู๎ชมท่ีดี สิ่งท่ีประทับใจจากการดูหรือรํวมการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทของการร า 

ระบ า ฟูอน เชํน ร าพลายชุมพล  ร ามโนราห์  ร าประเลง  ร าเดี่ยว  ร าคํู เป็นต๎น การฟูอนของทางภาคเหนือและภาคอีสาน เชํน ฟูอนเล็บ  
ฟูอนเทียน และฟูอนภูไท 

การงานฯ - งานประดิษฐ์ ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเลํน ของใช๎) วัสดุในการท างานประดิษฐ์ ความแตกตํางของวัสดุ 
กับเศษวัสดุ ประเภทของวัสดุในการท างานประดิษฐ์ เชํน กระดาษ พลาสติก ไม๎ ผ๎า โลหะ เป็นต๎น การจัดเก็บวัสดุประเภทตํางๆ การดูแลรักษา
ของเลํนและของใช๎จากวัสดุประเภทตํางๆ อุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์ เชํน กาว กรรไกร 

Computer IE - Basic CODE การล าดับความคิดในโปรแกรม CODE การใช๎งานและค าสั่งในโปรแกรม CODE เชํน Forword, Repeat, Back, Left, Right, 
Start, Run, Continue, Step, Replay เป็นต๎น การเขียนค าสั่ง CODE เบื้องต๎น เชํน ขั้นท่ี 1 ใช๎ค าสั่ง When run ขั้นท่ี 2 ใช๎ค าสั่ง => เป็นต๎น 

ภาษาอังกฤษ - My School : Places in school, Classroom objects, Subjects, Wh-Question, There is / There are, Prepositions of place (Where)  

Asking for permission: ( May I …. ? ). 

- It's Festival Time : Vocabulary ; Halloween, Christmas Day,  Loy Krathong, New Year, Valentine Day. 7 days / 12 months  

Greeting / Blessing. 
ภาษาจีน - เสื้อผ้าของฉัน เนื้อหาบทท่ี 5, 6 ค าศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกาย ประเทศ (ไทย จีน ญี่ปุุน เกาหลี) ประโยคถามอายุ (เธออายุกี่ขวบ  

เธออายุกี่ปี) ประโยค ค าศัพท์ และค าสั่งท่ีใช๎ในห๎องเรียนบํอยๆ 
Math IE - Picture graph : Read and interpret a picture graph, Solve problem using information presented in a picture graph. 

- Number up to 100 : Read and write the numbers,  Number and operations(Place value, Comparing, Arrange the numbers). 

- Shapes and patterns : Identify and name the following plane shapes(rectangle, triangle, square and circle),  Identify and name the 

following solid shapes(cube, cuboid, sphere, cylinder and cone). 

- Time : Telling the time in o'clock and half past,  Tell the periods of time(morning, afternoon, evening and night),  The days of the 

week and month of the year. 

Science IE - Food : State the groups of food,  State that different animals eat different food. 

- Seasons : Name the four seasons (winter, spring, summer, autumn),  Describe the main changes taking place during each season. 

Social IE - geographical tools : Types of geographical tools, Uses of geographical tools. 

- Natural Environment : Living things and non-living things, Uses of natural resources. 
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ภาษาไทย - นักคิดสมองใส เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ บทท่ี ๗ สระ เอะ แอะ (มีตัวสะกด) ปริศนาค าทาย และการเขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์ 
- โลกร้อน เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ บทท่ี ๘ สระอัว สระออ สระเออ (มีตัวสะกด) ค าท่ีมีพยัญชนะ และสระท่ีไมํออกเสียง 
- รักพ่อ รักแม่ เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ บทท่ี ๙ ค าท่ีมี ฤ ฤๅ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู เรื่องเลํา 
สารคดี นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการส าหรับเด็ก ขําวเหตุการณ์ประจ าวัน การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การพูดขอร๎องในโอกาสตํางๆ
การเลําประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที การอํานปฏิทินเดือน อันดับท่ีของเดือน และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
- เงิน ชนิดและคําของเงินเหรียญและธนบัตร การเปรียบเทียบคําของเงินเหรียญและธนบัตร การบอกจ านวนเงิน (บาท สตางค์) โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน 
- การหาร ความหมายของการหาร การใช๎เครื่องหมาย ÷ การหารลงตัวและการหารไมํลงตัว โจทย์ปัญหาการหาร 

วิทยาศาสตร์ - แม่เหล็กและไฟฟ้า แรงแมํเหล็กและสมบัติของแมํเหล็ก การน าแมํเหล็กมาใช๎ประโยชน์ แรงไฟฟูาท่ีเกิดจากการถูวัตถุบางชนิด พลังงานไฟฟูา
จากเซลล์ไฟฟูาหรือแบตเตอรี่ เครื่องใช๎ไฟฟูาท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานอื่นๆ 

สังคมฯ - ชาดกและชาวพุทธตัวอย่าง (พระพุทธศาสนา 3) นิทานชาดกเรื่องวรุณชาดก และวานรินทชาดก ประวัติสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกํเถื่อน)
และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พุทธศาสนสุภาษิตเรื่องความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี และมารดา บิดาเป็นพรหมของบุตร 
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทรัพยากรท่ีใช๎ในการผลิตสินค๎าและบริการ การใช๎ทรัพยากรท่ีหลากหลาย รายรับ-รายจํายของตนเองและครอบครัว
การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ ผู๎ซ้ือและผู๎ขายท่ีด ีบทบาทของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค การบันทึกรายรับ-รายจํายของตนเอง และการวาง
แผนการใช๎จํายเงินของตนเองอยํางเหมาะสม 

ประวัติศาสตร์ - บุคคลส าคัญ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลท่ี ๙) สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลท่ี ๙
และพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต อุบัติเหตุจากการเดินทาง ยาสามัญประจ าบ๎าน ยาเสพติดให๎โทษ สัญญาณอันตราย อัคคีภัย 
พลศึกษา - เกมน าทักษะไปสู่กีฬา วิธีการเลํนเกมน าทักษะไปสูํกีฬา กฎ กติกา ข๎อตกลง ประโยชน์หรือสิ่งท่ีได๎รับจากการเลํนเกมน าทักษะไปสํูกีฬา  

ทักษะท่ีใช๎ในการเลํนเกม เชํน การสํงบอลแบบสองมือระดับอก การสํงบอลแบบสองมือเหนือศีรษะ การโยนบอลลงตะกร๎า การรับบอล เป็นต๎น 
ทัศนศิลป์ - การสร้างสรรค์งานศิลปะ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ การเก็บรักษาในการสร๎างสรรค์งานศิลปะ วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ  

เศษวัสดุสังเคราะห์ รูปแบบการสร๎างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติ 
ดนตรีสากล - ร้องและบรรเลง ความหมาย ความส าคัญ และการน าไปใช๎ของเพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ 
นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม มารยาทการปฏิบัติตนเป็นผู๎ชมท่ีดีในการชมการแสดง การมีสํวนรํวมในการแสดง ประโยชน์ท่ีได๎รับจากการชมการแสดง 
การงานฯ - งานประดิษฐ์ ประโยชน์ท่ีได๎รับจากการท างานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเลํน ของใช๎ ของตกแตํง) วัสดุและอุปกรณ์ ประเภท

ของวัสดุในการท างานประดิษฐ์ (วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์) ประเภทของอุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์ (อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการตัด อุปกรณ์ท่ีใช๎
ในการติด และอุปกรณ์ตกแตํง) กระบวนการออกแบบ (ความหมายและความส าคัญของการออกแบบงานประดิษฐ์ ขั้นตอนในการออกแบบงาน
ประดิษฐ์ 4 ขั้นตอน) 

Computer IE - Block Programming : Graph Paper Programming and Block Commands: Move Forward , Move Backward , Move Up , Move 

Down, Repeat Loops. 

ภาษาอังกฤษ - Daily Routine : Daily Routine :- Telling Time,  Present Simple Tense. 

- Food and Drinks : Food and Drinks:- Capitlaisation, Punctuation (comma, full stop, question mark). 

ภาษาจีน - 颜色 สี  บทท่ี 5 颜色 และบทท่ี 6 我喜欢红色 ค าศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค พินอิน ชื่อเส๎น  
จ านวนล าดับขีด การเชิญ และเทศกาล 

Math IE - Division : Division and multiplication are related, Long division with and without remainder, Solving the ploblems. 

- Money : Conversion baht to satang and stang to baht, Changing money to get the same value, Addition and subtraction money, 

Solving the words problems. 

- Time : Read and writing time, Using a.m. and p.m. 

Science IE - Habitats : State what is a habitat, Naming the different land habitats, Identify the plants and animals in different land habitats, 

Naming the different water habitats, Identify the plants and animals in different water habitats. 

- Magnets : Identify the characteristics of magnets, Differentiate between magnets and non-magnets. 

Social IE - Wants and Needs : Needs and wants, Four basic needs. 

- Budgeting and Buying Choices : Income and spending money, High and Low Quality. 

- Resources for Producers : Renewable and non-renewable resources, The resources for producers. 
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ภาษาไทย - คิดไปรู้ไป ค าท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต เลําเรื่องจากการฟังหรือการอําน ค านาม การพูดและการเขียนบรรยาย 
- ส่งข่าวเล่าเรื่อง ค าสรรพนาม การเขียนจดหมาย(ลาปุาย ลากิจ) 
- ประชาธิปไตยใบเล็ก ค ากริยา ค าท่ีใช๎ - ำ, -  ัม, ใ- , ไ- , ไ-ย, -  ัย 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกเวลา(นาฬิกา นาที) การเขียนบอกเวลาโดยใช๎จุด การอํานและการเขียน วัน เดือน ปี จากปฏิทิน การอํานและการเขียนบันทึก
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา ความสัมพันธ์ของหนํวยเวลา โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลา 
- การชั่ง การตวง การชั่งและการอํานน้ าหนักจากเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การเลือกเครื่องชั่งและหนํวยการชั่ง ความสัมพันธ์ระหวําง
หนํวยการชั่ง การเปรียบเทียบและการคาดคะเนน้ าหนัก โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับการชั่ง การตวงโดยใช๎เครื่องตวง  
การเลือกเครื่องตวงและหนํวยการตวง ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยการตวง การเปรียบเทียบปริมาตรและการคาดคะเนปริมาตร โจทย์ปัญหา 
การบวก การลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของภาชนะ 
- เงิน ชนิดและลักษณะของเงิน จ านวนเงิน การอํานและการเขียนจ านวนเงินโดยใช๎จุด โจทย์ปัญหาการบวก การลบจ านวนเงิน การอําน  
การเขียน บันทึกรายรับ-รายจําย 

วิทยาศาสตร์ - ไฟฟ้าในบ้าน แหลํงพลังงานไฟฟูา ประเภทของโรงไฟฟูา การใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางถูกวิธี การใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย  
การค านวณคําไฟฟูา 
- ภัยธรรมชาติ(แผ่นดินไหว) แหลํงก าเนิด สาเหตุ ขนาดและความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ผลกระทบและการปูองกันความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติ 

สังคมฯ - พุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ประโยชน์จากการฝึกสติ  
สามเณรสังกิจจะ อารามทูสกชาดก  มหาวาณิชชาดก 
- เศรษฐศาสตร์ การจ าแนกความต๎องการและความจ าเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ วิเคราะห์การใช๎จํายของตนเอง(แนวเศรษฐกิจพอเพียง)  
ความจ ากัดของทรัพยากรมีผลตํอการผลิตและบริโภค สินค๎าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให๎บริการแกํประชาชน ภาษี การแขํงขันทางการค๎า 

ประวัติศาสตร์ - กษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรไทย พํอขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ๎าอูํทอง)  สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ - 
บดินทรเทพยวรางกูร 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต อุบัติเหตุ การขอความชํวยเหลือ การปฐมพยาบาล 
พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน ทักษะการด าน้ าหมุนแขนฟรีสไตล์ ทักษะการหมุนแขนฟรีสไตล์และบิดหน๎าหายใจ 
ทัศนศิลป์ - พื้นฐานงานศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช๎ในการปั้น เทคนิควิธีการปั้นผลงานนูนต่ า นูนสูงและลอยตัว วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพิมพ์ภาพ  

วิธีการสร๎างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพ 
ดนตรีสากล - ฟังเพื่อรู้ ความส าคัญ บทบาทหน๎าท่ีของเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประจ าโรงเรียน  การน าดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน

หรือโอกาสตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
นาฏศิลป์ - สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวในสถานการณ์สั้นๆ และสถานการณ์ท่ีก าหนดให๎ การแสดงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน  

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล๎รุํง” 
การงานฯ - กินดีอยู่ดี การถนอมอาหาร การเก็บรักษาอาหารแห๎ง อาหารสด สุขอนามัยในการประกอบอาหาร 
Computer IE - Scratch Beginner : Components of Scratch:- Sprite, Stage, Menu Bar, Scripts, Blocks, Script Area, Tool Box, Start and Stop, 

New Sprite, New Backdrop. 

ภาษาอังกฤษ - My Routines : Daily Routines, Telling the time (British Time), Word Collocations (make/take), Simple Present Tense(เหตุการณ์ 
ท่ีเกิดเป็นประจ า สม ่าเสมอ), Simple Past Tense(เหตุกาณ์ท่ีเกิดในอดีต). 

- My Community : Places in my community,  Prepositions of place (things in the room/ places in the map),  Giving directions 

(reading maps),   Traffic Signs. 

ภาษาจีน - วัน เวลา ค าศัพท์บทท่ี 5 และ 6 แปลความหมายศัพท์ วันเวลา สัปดาห์ เดือน แตํงประโยคจากค าศัพท์ท่ีก าหนดให๎ ค าศัพท์พินอินและตัวจีน 
ล าดับขีด และบทสนทนา 

Math IE - Money : Writing money using decimal notation, Conversion of Baht and Satang, Adding and subtracting involving money, 

Solving word problem involving money. 

- Time : Telling Time, Conversion of time, Addition and subtraction of time, Solving word problem of time. 

- Mass : Tell and Write Unit of Mass, Conversion of unit of mass, Addition and Subtraction of mass, Solving word problem 

involving mass. 

Science IE - Life cycle of plants and animals : Understand that different organisms have different life cycle, Compare the life cycles 

(butterfly, cockroach and chicken),  Show an awareness that offspring take the characteristics of their parents, therefore adult living 

things closely resemble their parents. 

- The human body : Describe about the organs in human digestive system and relate them to their functions,  Recognise the 

interaction between the human skeletal and muscular systems in enabling movement. 

Social IE - Necessary Goods, Goods and Services : The four basic needs(Needs, Wants, Goods and Services). 

- Benefits and Values of Goods and Services : Goods and Services, Benefits of Goods and Services and Principles of Buying. 
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ภาษาไทย - สนุกสนานกับการเล่น ค าศัพท์จากเรื่อง สนุกสนานกับการเลํน ประโยคสามัญ สํวนประกอบของประโยค (ประโยค ๒ สํวน ประโยค ๓ สํวน)  
การเขียนจดหมายถึงเพื่อน มารยาทการเขียนจดหมาย 
- ภูมิใจมรดกโลก ค าศัพท์จากเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก การบันทึกความรู๎จากการอําน การฟัง และการพูด การเขียนยํอความ ดรุณศึกษาเรื่อง 
เจ๎าจิ้งจอกหลอกอีกา 
- น้ าผึ้งหยดเดียว ค าศัพท์จากเรื่อง น้ าผึ้งหยดเดียว การโฆษณา ค าขวัญ อักษรยํอ ดรุณศึกษาเรื่อง นิยายยายกับตา 

คณิตศาสตร์ - เศษส่วน ความหมาย การอํานและการเขียนเศษสํวนแท๎ เศษเกิน และจ านวนคละ การหาเศษสํวนท่ีเทํากัน เศษสํวนอยํางต่ า และเศษสํวน 
ท่ีเทํากับจ านวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษสํวนและจ านวนคละ 
- การบวก ลบเศษส่วน การบวก การลบเศษสํวนและจ านวนคละ โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษสํวน และจ านวนคละ 
- เวลา การบอกระยะเวลา (เป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน และปี) การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช๎ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยเวลา 
การอํานตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

วิทยาศาสตร์ - แรงและการเคลื่อนที่ ผลของแรงโน๎มถํวงท่ีมีผลตํอวัตถุ การวัดน้ าหนักของวัตถุโดยใช๎เครื่องชั่งสปริง มวลของวัตถุท่ีมีผลตํอการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุ 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๓ หน๎าท่ีชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอยําง มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตํอพระสงฆ์ 
- เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเศรษฐกิจ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  
การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ หน๎าท่ีเบื้องต๎นของเงิน ประเภทของเงิน สกุลเงินท่ีใช๎ในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหวํางประเทศ 

ประวัติศาสตร์ - อาณาจักรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการด๎านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 
บุคคลส าคัญของอาณาจักรสุโขทัย ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย 

สุขศึกษา - การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรม สิ่งแวดล๎อมกับสุขภาพ อารมณ์ และความรู๎สึก 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวันและสมรรถภาพทางกาย 

พลศึกษา - กรีฑา ทักษะการวิ่งผลัด ทักษะกรีฑาประเภทลาน 
ทัศนศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพิมพ์ภาพ วิธีการสร๎างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการวาดภาพระบายสี  

เทคนิควิธีการวาดภาพโดยเน๎นเรื่อง การจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก แสงเงาในภาพ 
ดนตรีสากล - ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ประเภทของเครื่องดนตรีสากล การใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัย การอําน-เขียนโน๎ต

ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยประเภทตํางๆ โครงสร๎างโน๎ตเพลง  โครงสร๎างบทเพลง รูปแบบท านองจังหวะเพลงไทย ความสัมพันธ์ของ 

วิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี 
การงานฯ - งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ ความส าคัญของอาชีพ ประเภทของอาชีพ วัสดุ-อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทงานประดิษฐ์ 
Computer IE - Programming with Scratch Program : Parts of Scratch Program, เครื่องมือที่ใช๎ในการสร๎างชิ้นงานในโปรแกรม Scratch  

Scratch Program for Design, การใช๎งานโปรแกรม, ประโยชน์ของโปรแกรม, การเข๎าโปรแกรมผํานระบบอินเตอร์เน็ต, shortcut key  
ของโปรแกรม, ขั้นตอนการสร๎างสคริปและค าสั่งในโปรแกรม เชํน go to xy, Repeat, Move, steps, next costume, wait, say เป็นต๎น 

ภาษาอังกฤษ - Feelings and Emotion : Syllables, Word Stress, Feelings and Emotion, Health Problems, Symptoms, Giving Advice, Halloween. 

- Environment : Weather and Seasons, Adjectives, Comparative and Superlative adjectives, Christmas, Loy Krathong Festival. 
ภาษาจีน - ความสามารถ ค าศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ความหมาย ประโยคจีน ประโยคพินอิน ความหมายประโยค บทสนทนา ชื่อเส๎นขีด การเขียนล าดับขีด 

ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง 
Math IE - Rectangle & Square : Name/state and use the properties of a rectangle and a square, Find the missing angle involving a rectangle 

and a square. 

- Perimeter & Area : Find the dimension of a rectangle given the other dimension and its area or perimeter, Find the dimension of a 

rectangle given the other dimension and its area or perimeter, Find the perimeter and area of a composite figures made up of 

rectangles and squares, Solve word problems involving perimeter and area of rectangles and squares. 

- Solid Figures : Identify cubes and cuboids from the models, State the number of unit cube 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 : Forces and Energy, 4 Forms of energy and their Uses, Sources of energy (Renewable and Non-renewable), How do 

living things obtain energy? 

Social IE - Customer Satisfaction : What customer satisfaction is? The factors that determine customer satisfaction,The customer’s rights, 

The three rules for choosing items. 

- Consumer Behavior : What a Consumer is? Consumer Behavior. 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ เนื้อเรื่องดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ ค าศัพท์ ค าราชาศัพท์ การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร การพูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิเคราะห์ การเขียนเรียงความ 
- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เนื้อเรื่อง ตนเป็นท่ีพึ่งแหํงตน ค าศัพท์ การพูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา การเขียนจด
หมายถึงพํอแมํ ญาติผู๎ใหญํและผู๎ปกครอง ค าขวัญ 
- คบพาล พาลไปหาผิด เนื้อเรื่องคบพาล พาลไปหาผิด ค าศัพท์ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย พจนานุกรม โครงงาน การเขียนบันทึกจากการอําน 

คณิตศาสตร์ - รูปสี่เหล่ียม สี่เหล่ียมจัตุรัส สี่เหล่ียมผืนผ้า สี่เหล่ียมขนมเปียกปูน สี่เหล่ียมด้านขนาน สี่เหล่ียมคางหมู และสี่เหลี่ยมรูปว่าว ลักษณะของ
รูปสี่เหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม
มุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
- รูปสามเหลี่ยม สามเหล่ียมด้านเท่า สามเหล่ียมด้านไม่เท่า สามเหล่ียมหน้าจั่ว สามเหล่ียมมุมฉาก สามเหล่ียมมุมแหลม และสามเหล่ียม
มุมป้าน สํวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม มุมภายใน ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม การหาพื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยม 
- ทศนิยม ความหมาย การอําน การเขียนทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง คําประจ าหลักของทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง การเขียนทศนิยมในรูป
กระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง 
- การบวกลบ และการคูณทศนิยม การบวกลบทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํง การคูณทศนิยมไมํเกินสองต าแหนํงกับจ านวนนับ การคูณทศนิยม 
หน่ึงต าแหนํงกับทศนิยมหน่ึงต าแหนํง การบวกลบ คูณ ระคนของทศนิยม โจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ ทศนิยม 

วิทยาศาสตร์ - พลังงาน (เสียง) การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงคํอย อันตรายจากการฟังเสียงดัง 
สังคมฯ - พุทธศาสนา 3 (หน้าที่ชาวพุทธ) การจัดพิธีกรรม การมีสํวนรํวมในการจัดเตรียมสถานท่ีประกอบศาสนพิธี มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติ

ตํอพระสงฆ์ พิธีกรรมทางศาสนา ระเบียบพิธีและประโยชน์ของการเข๎ารํวมการท าบุญงานมงคล ชาวพุทธตัวอยําง (สมเด็จพระสังฆราช (สา)  
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ) การกราบพระรัตนตรัย การไหว๎บิดามารดา การกราบศพพระสงฆ์/บุคคลท่ัวไป 
- เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต- 
สินค๎าและบริการ พฤติกรรมของผู๎บริโภค ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมตํางๆ ตัวอยํางการผลิตสินค๎าและบริการในชุมชน สหกรณ์ หลักการและประโยชน์ของ
สหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป สหกรณ์ในโรงเรียน การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
- สถาบันการเงินและธนาคาร ธนาคาร บทบาทหน๎าท่ีเบื้องต๎นของธนาคาร การกู๎ยืมเงิน ผลดีและผลเสียของการกู๎ยืมเงินท้ังนอกระบบ 
และในระบบ 

ประวัติศาสตร์ - พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา (อยุธยาตอนต๎น อยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลาย)  
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี ปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา  

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต สื่อเกี่ยวกับสุขภาพ (สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อโฆษณา รายการโทรทัศน์) การปูองกันอันตรายจากการเลํนกีฬา ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติด ผลกระทบของการใช๎สารเสพติด การหลีกเลี่ยงสารเสพติด อันตรายจากการใช๎ยา ข๎อควรระวังในการใช๎ยาและ
ผลกระทบของการใช๎ยา 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน 10 ทักษะการวํายน้ าทําฟรีสไตล์  
ทัศนศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประติมากรรม (งานปั้น) วัสดุและอุปกรณ์ งานประติมากรรม (ประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรม

ลอยตัว) ภาพพิมพ์ (แมํพิมพ์จากธรรมชาติ แมํพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์) 
ดนตรีสากล - ประเภทวงดนตรี ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตํางๆ ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช๎ในวงดนตรีประเภทตํางๆ ลักษณะเดํนของวงดนตรี 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะของเสียงนักร๎องกลุํมตํางๆ เสียงของวงดนตรีประเภทตํางๆ การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด๎วยองค์ประกอบดนตรี  

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรีไทย การสร๎างสรรค์เสียงประกอบการเลําเรื่อง การสร๎างสรรค์ประโยคเพลงถามตอบ ดนตรีกับงานประเพณี
และคุณคําของดนตรีจากแหลํงวัฒนธรรม 

การงานฯ - อาหารและโภชนาการ อาหารและสารอาหาร การเลือกซ้ืออาหาร การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร 5 หมูํ การท าบัญชีครัวเรือน 
Computer IE - Getting started with micro controller : อุปกรณ์ สํวนประกอบ ขั้วไฟฟูา และค าศัพท์พื้นฐานในการตํอวงจรไฟฟูา, สํวนประกอบและ

การท างานพื้นฐานของโปรแกรม Arduino IDE, สํวนประกอบตํางๆ และหลักการเบื้องต๎นในการใช๎งาน Arduino board (Micro controller), 
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน (Block programming)(blink project with LEDs) 

ภาษาอังกฤษ - Stories for mine and yours : Fish Stick, A crab in the class, My favorite things, Present Simple Tense, Present Continuous Tense, 
Past simple Tense, Present Perfect Tense. 

- Can you explain things for me : Bonsai, The Olympic, Describing a picture, Future Simple Tense, Present Simple Passive. 
ภาษาจีน - 日常生活 กิจวัตรประจ าวัน ล าดับขีด ค าศัพท์ปฏิบัติตามค าสั่งในห๎องเรียน พินอิน ความหมายของค าศัพท์และประโยค บทสนทนา 

วิเคราะห์เน้ือเรื่องท่ีอําน และตอบค าถาม 
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. 

- Triangles : Classify the different kinds of triangles,  Identify the exterior angle of a triangle,  Find the unknown marked angle in a 

triangle,  Calculate the area of a triangle. 

- Quadrilaterals : Classify the different types of quadrilaterals,  Recognize the sum of angles in a quadrilateral,  Find the unknown 

marked angle in a quadrilateral. 

Science IE - Electricity : Where does electricity come from?  Electric circuit, Circuit Diagram, Factors affecting the amount of current flowing 

in a circuit, Electrical Conductors and Insulators, Proper use of electricity, Conserving electricity. 

- Force and Simple Machines : What is a force?  Simple Machines, Levers, Pulleys, Inclined Planes, Screw, Wheel and Axle, 

Gears. 

Social IE - Factors of production : The factors of production, The reasonable of factor behind of each factor of production, The factors of 

production. 

- Technology and other factors in production : The other factors in production, How the other factors affect to production & 

prices?  Managing of resources, How using technology can benefit and hurt people? 
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วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย 

 

- ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน อํานจับใจความและตอบค าถามจากเน้ือเรื่องนอกบทเรียน ประโยคเปรียบเทียบ โวหาร การอํานงานเขียนเชิงอธิบาย  
การอํานค าสั่ง 
- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ อํานจับใจความและตอบค าถามจากเน้ือเรื่องนอกบทเรียน การเขียนยํอความ เครื่องหมายวรรคตอน อักษรยํอ  
การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดโต๎แย๎ง การพูดปฏิเสธ 
- สวยร้ายสายลับ อํานจับใจความและตอบค าถามจากเน้ือเรื่องนอกบทเรียน การอํานแผนท่ี/แผนผัง การโต๎วาที การโฆษณา แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนผังความคิด 

คณิตศาสตร์ 
 

- รูปสี่เหล่ียม  ลักษณะและชนิดของรูปสี่เหล่ียมชนิดตํางๆ เส๎นทแยงมุมของรูปสี่เหล่ียม การสร๎างรูปส่ีเหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด๎าน 
ขนาดของมุม และความยาวของเส๎นทแยงมุม การหาพ้ืนท่ีและความยาวรอบรูปของงรูปส่ีเหลี่ยม โจทย์ปัญหา พื้นท่ีและความยาวรอบรูป
สี่เหล่ียม 
- รูปวงกลม สํวนตําง ๆ ของรูปวงกลม การหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม โจทย์ปัญหาการหาความยาวรอบรูป และพื้นท่ีของรูป
วงกลม 
- เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลักษณะและชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริมาตรและ
ความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหล่ียมุมฉาก 

วิทยาศาสตร์ - พลังงานไฟฟ้า สํวนประกอบวงจรไฟฟูาอยํางงําย การวาดภาพวงจรไฟฟูาโดยใช๎สัญลักษณ์แทน ตัวน าและฉนวนไฟฟูา การตํอเซลล์ไฟฟูาแบบ
อนุกรม การตํอหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบขนาน หลักการแมํเหล็กไฟฟูา ประโยชน์ของการใช๎แมํเหล็กไฟฟูา 

สังคมฯ - การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี (พุทธศาสนา 3) การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี  ความรู๎เบื้องต๎นและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีตํางๆ 
ภายในวัด  พิธีทอดผ๎าปุา พิธีทอดกฐิน ระเบียบพิธีการในการท าบุญงานอวมงคล การปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องในศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนา 
เชํน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต๎น ประโยชน์ของการเข๎ารํวมศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนา การอาราธนาศีล อาราธนาธรรมและ
อาราธนาพระปริตร การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชาวพุทธตัวอยําง (พํอขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส) มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตํอพระสงฆ์  การถวายของแดํพระภิกษุ การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม  การปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พุทธศาสนิกชน 
- เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง บทบาทผู๎ผลิตและผู๎บริโภค บทบาทผู๎ผลิตท่ีมีคุณภาพและความรับผิดชอบ ทัศนคติในการใช๎ทรัพยากรอยําง
มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพ คุณสมบัติและบทบาทของผู๎บริโภคท่ีดี พฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ีบกพรํอง คุณคําและ
ประโยชน์ของผู๎บริโภคท่ีรู๎เทําทัน การใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน หลักการ วิธีใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน การวางแผนการใช๎ทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎บริโภค ความสัมพันธ์
ระหวํางหนํวยเศรษฐกิจ และการรวมกลุํมกันทางเศรษฐกิจ การรวมกลุํมเชิงเศรษฐกิจภายในท๎องถิ่น แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหนํวย
เศรษฐกิจ ภาษี 

ประวัติศาสตร์ - พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ การสถาปนากรุงรัตน์โกสินทร์ ปัจจัยท่ีสํงเสริมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พัฒนาการสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต๎น การปฏิรูปสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลท่ี 7 พัฒนาการสมัยประชาธิปไตย ผลงานบุคคลส าคัญ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 5 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในชีวิต ลักษณะของภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาต ิ
อนัตรายจากการใช๎สารเสพติด สาเหตุของการติดสารเสพติดและการปูองกันการติดสารเสพติด 

พลศึกษา - กีฬาบาสเกตบอล 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการและประโยชน์ของการออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวเบื้องต๎นส าหรับการยิงประตู  
ทักษะการยิงประตูกีฬาบาสเกตบอล (การยืนยิงประตู การกระโดดยิงประตู การวิ่งกระโดดยิงประตู) การแขํงขัน กติกากีฬาบาสเกตบอล
เบื้องต๎น 

ทัศนศิลป์ - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประเภทของงานประติมากรรม (ประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรมลอยตัว) ความแตกตํางระหวําง
ศิลปะไทยและศิลปะสากล หมวดหมูํของงานจิตรกรรมไทย แผนผัง 

ดนตรีสากล - เพลงน่าฟัง การบรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตํอบทเพลง หลักการวิเคราะห์บทเพลง ความหมายและความส าคัญของ
องค์ประกอบดนตรี คุณภาพเสียงในบทเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

นาฏศิลป์ - นาฏศิลป์สร้างสรรค์  การออกแบบเครื่องแตํงกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง การประดิษฐ์ทําประกอบเพลง การแสดงนาฏศิลป์ระบ า ร า 
ฟูอน  ละครสร๎างสรรค์ 

การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเตรียมอาหารสด อาหารแห๎ง และเครื่องปรุง การเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหาร การประกอบอาหารวิธีตํางๆ  
การจัดอาหารให๎นํารับประทาน การเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป การเลือกซ้ืออาหารกระป๋อง สารปนเปื้อนในอาหาร การถนอมอาหาร วิธีการ
ถนอมอาหารและประโยชน์ของการถนอมอาหาร 

Computer IE - Basic scratch programming : สํวนประกอบ ค าสั่ง และเครื่องมือพื้นฐานในการใช๎โปรแกรม Scratch  การเขียนโปรแกรมสร๎างรูป
เรขาคณิต 2D ผํานโปรแกรม Scratch 

ภาษาอังกฤษ - Festivals : Understanding Vocabulary From Context (Halloween, Loy Krathong),  Expository Writing: Compare and Contrast 
(Songkran, Holi). 

- Communications : Graphic Stimulus Comprehension, Story Writing(Greeting Culture),Online Search (Greeting Culture). 
ภาษาจีน - 大自然 ธรรมชาติ ประโยคค าสั่ง ค าขอร๎อง, ค าศัพท์ พินอิน บทสนทนา ล าดับขีด อํานเนื้อเรื่องตอบค าถาม, รูปประโยค或者/还是, 

รูปประโยค又..,又.. การซ้ าค าคุณศัพท์ 
Math IE - Solid Figures and Nets : Identifying 3-dimensional shapes;  Identifying faces, edges and vertices of solid figures and Matching 

nets to their respective geometric solids. 

- Circle : Finding the circumference of a circle, Finding the area of a circle and finding the perimeter and area of a semicircle, 

Quadrant and 4-sided figures. 

- Volume : Volume of cubes/cuboids and Volume of liquid in cuboids. 

Science IE - Energy : Sources of Energy (Renewable energy and Non-renewable energy), Forms of energy, Conversion of energy. 

- Forces :  Effects of forces, Different Types of Forces, Ways to overcome friction , Methods of increasing friction. 

Social IE - Consumers : What the Consumer is? Roles and Responsibilities of a consumer, Consumer expense report, Identifying Good and 

Bad Consumers, Advantages of being a wise consumer. 

- Economic System and Economic Relationship : Economic Units, The Economic relationships present in an economic system. 

 


