
 

 
 

แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
 

วิชาภาษาไทย 
 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. การเขียนสะกดค าจากค าอ่าน 
2. เติมค าท่ีใช้สระ ไ และ ใ 
3. แต่งประโยคจากรูปภาพ 
4. อักษรสูง และอักษรกลาง 

ป.2 
1. ค าท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
2. ค าตรงข้ามกัน 
3. ค าคล้องจองกัน 

ป.3 1. ตัวการันต์ 
2. ค าในภาษาไทยที่ไม่อ่านออกเสียง 

ป.4 1. การอ่านค าท่ีมี ฤ ฤา 
2. ตัวการันต์ 

ป.5 

• หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10  การอ่าน 
- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
- การอ่านจับใจความ 

• หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11  การเขียน 
- การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ , การกรอกแบบรายการ 
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด 

ป.6 

• หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13  การอ่าน 
-     การอ่านจับใจความ 
-     การอ่านออกสียงร้อยกรอง 

• หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14  การเขียน 
- การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- การเขียนย่อความ 

 

 



วิชาคณิตศาสตร ์

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

 

1. การบวกลบจ านวนทีม่ีการกระจาย (มีทด - มียืม) 
2. การเรียงจ านวน 
3. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
4. การชั่งน  าหนัก (เบากว่า - หนักกว่า - เทา่กับ) 

 

ป.2 

 

1. เวลา 
2. เงิน 
3. การบวกและการลบ 

 

ป.3 

 

1. การบวกและการลบจ านวนนับ 
2. การคูณ 
3. การหาร 
4. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู หาร 
5. เงินและการบนัทึกรายรบัรายจ่าย 

 

ป.4 

 

1. การบวกและการลบ 
2. การคูณและการหาร 
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู หาร 
4. การวดั 
5. พื นที่รูปสี่เหลี่ยม 
6. จ านวนเงนิ 

 

ป.5 

 

• สถิตแิละความน่าจะเปน็ 
- การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล 
- แผนภูมแิท่งทีม่ีการย่นระยะของเสน้แสดงจ านวน 
- แผนยภูมแิท่งเปรียบเทียบ 
- ความน่าจะเปน็เบื องตน้ 

• บทประยุกต ์
- ความหมาย 
- การเปรียบเทียบเศษสว่น ทศนิยมและรอ้ยละ 
- ร้อยละของจ านวนนับ 
- โจทย์ปัญหารอ้ยละที่มีผลลพัท์เป็นจ านวนนับ 
- โจทย์ปัญหาการคูณ การหารที่มีผลลัพท์เปน็จ านวนนับ 



ชั้น เน้ือหา 

ป.6 

 

• ทิศและแผนผัง 
- ทิศ 
- มาตราส่วน 
- การอ่านแผนผัง แผนที่  
- การเขียนแผนผัง 

• สี่เหลี่ยม 
-    ชนิดและลกัษณะของรปูสี่เหลี่ยม 
- เส้นทะแยงมมุของรูปสีเ่หลี่ยม 
- การสรา้งรปูสี่เหลี่ยม 
- พื นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
- การหาพื นที่ของรปูสี่เหลี่ยมโดยใช้เสน้ทะแยงมมุ 
- โจทย์ปัญหา 
- การคาดคะเนพื นที่ของรปูสี่เหลี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 
1. เร่ืองเสียงและแหล่งก าเนิดเสียง 
2. ดินและคุณสมบัติของดิน 

ป.2 
1. วัตถุและวัสดุชนิดต่างๆ 
2. แม่เหล็กและคุณสมบัติของแม่เหล็ก 

ป.3 

1. การผลิตกระแสไฟฟ้า 
2. แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า 
3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานต่างๆ 

ป.4 

1. วัตถุ - วัสดุ 
2. ประเภทของวัสดุ 
3. สมบัติของวัสดุ 
4. ประเภทของสาร 
5. การเปลี่ยนสถานะของสาร 

ป.5 

1. แรงลัพท์ 
2. ความดันของของเหลว 
3. ความดันอากาศ 
4. แรงพยุงตัว 
5. แรงเสียดทาน 

ป.6 

1. วงจรไฟฟ้า 
2. แม่เหล็กไฟฟ้า 
3. การเกิดหิน 
4. ประเภทของหิน 
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพของหิน 

 

 

 

 

 



 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. ประชาธิปไตยในครอบครัว 
2. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. สินค้าและบริการ 
4. ทรัพยากรในชวีิตประจ าวนั 

ป.2 

1. หน้าที่พลเมือง 
2. เศรษฐศาสตร์ สนิค้า และบริการ 
3. ปัจจัยการผลติ 
4. สินค้าในครอบครวั , โรงเรียน 
5. อาเซียน  หนว่ยที่  2  

ป.3 

1.  พลเมืองทีด่ีของชาติ บทที่ 1 
- ประเพณีครอบครวั , ท้องถิน่ 
- พฤติกรรมด าเนินชวีติ 
- วันหยุดราชการไทย 
- บุคคลตัวอย่าง 

2.  หลักประชาธิปไตย บทที่ 2 
3.  อาเซียน หน่วยที ่2 

ป.4 

1. วัฒนธรรมทอ้งถิน่ , เศรษฐกจิพอเพียง 
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. เศรษฐศาสตร์  สินคา้ และบริการ 
4. สิทธิผู้บรโิภค , เครื่องหมายสินค้าและบริการ 
5. อาเซียน หนว่ยที ่3 

ป.5 

1.   หน้าที่พลเมืองด ี
- วัฒนธรรมภูมปิัญญา 
- การปกครองท้องถิ่น 

2.   เศรษฐศาสตร ์
- ปจัจัยการผลติ บทที่ 1 
- เศรษฐกจิพอเพียง บทที่ 2  

3.   อาเซียน หนว่ยที ่3 

ป.6 

1. กฎหมายน่ารู ้บทที่ 2 
2. วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 
3. มรรยาทไทย 
4. ข่าวสารเหตกุารณ ์บทที ่4 
5. บทบาทผู้ผลติ และผูบ้ริโภค 
6. อาเซียน หนว่ยที ่3 



 

 

วิชาประวัติศาสตร ์

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. วัน - เดือน - ปี 

2. ความเป็นมาของชาติไทย 

- ธงชาติไทย 

- เพลงชาติไทย 

3. พระมหากษัตริย์ไทย 

ป.2 
1. พระศรีพนมมาศ 

2. ท้าวสุรนารี 

ป.3 

1. วัฒนธรรมของชุมชน 

2. ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 

3. วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 

ป.4 

• การตั งถิ่นฐานในดินแดนไทย 

- สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

- สมัยประวัติศาสตร์ 

ป.5 • บุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี 

ป.6 

• หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 

- เร่ือง ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

- เมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้าน 10 ประเทศ 
 

 

 

 

 



 

 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 
1. Verb to be 

2. Possessive Adjective 

ป.2 
1. Verb to be 

2. Possessive Adjective 

ป.3 

• Pronoun 

- Subject pronouns  

- Object pronouns 

- Possessive adjective 

- Possessive pronouns 

ป.4 

1. Kind of noun 

2. definte articles 

3. indefinte articles 

ป.5 
1. Gerunds 

2. adverb 

ป.6 
1. Gerunds 

2. past participle 

 

 

 

 

 



 

English (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 
• Can Do Student Book  
- UNIT  8 : The School Fair 

ป.2 
• Can Do Student Book  
- UNIT  8 : Amusement Park 

ป.3 

1.   UNIT  6 : Earth  Heroes 
2.   UNIT  7 : City Centre 
3.   UNIT  8 : Ms. Jane was sick 
- Wh Question 
- What / When / Where / Why / How? 

• Doctors Advice 

ป.4 

1. UNIT  7 : Wild Cats 
2. UNIT  8 : What is habitat? 
3. UNIT  9 : Chocolate Brownies 
4. UNIT  10 : Making Pancakes 
5. UNIT  11 : Young Detectives 

ป.5 

1. Reading Comprehension  
- Carly’s Family 
2. Word Suffix (Negative and Positive) 
3. WH Questions – Deriving questions from answers 
4. Spelling Bee 
5. Words and Opposites 

 


