
  

 

แนวข้อสอบเกบ็คะแนน คร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 วชิาภาษาไทย  

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. เลือกค ำท่ีถูกตอ้ง (จำกค ำท่ีก  ำหนดให)้ 

2. บอกสระในภำษำไทยจำกค ำท่ีก  ำหนดให ้

3. ตอบค ำถำมจำกเร่ืองท่ีอ่ำน 

4. เรียงค ำเป็นประโยคอยำ่งง่ำย 

ป.2 1. พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์

2. กำรอ่ำนสะกดค ำ, ประสมค ำ 

3. มำตรำตวัสะกด 

    - มำตรำ ก กำ 

    - มำตรำ กง 

    - มำตรำ กม 

ป.3 1. กำรอ่ำนจบัใจควำม ขอ้ควำม เร่ืองสั้นๆ 

2. กำรเขียนสะกดค ำ 

3. บอกควำมหมำยของค ำ 

3. ค  ำขวญั 

4. มำตรำตวัสะกด 

ป.4 

 

 

 

1. มำตรำตวัสะกด 

2. กำรสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ 

3. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์แลว้ตอบค ำถำมจำกเร่ืองท่ีอ่ำน 

4. กำรเขียนสะกดค ำ 

ป.5 

 

 

 

1. ชนิดและหนำ้ท่ีของค ำ 

    1.1 ค  ำบุพบท 

         - ควำมหมำย หนำ้ท่ี และชนิดของค ำบุพบท 

         - กำรจ ำแนกค ำบุพบท 
  



ช้ัน เน้ือหา 

ต่อ  ป.5     1.2 ค  ำกริยำ 

         - ชนิดของค ำกริยำ 

         - กริยำตอ้งกำรกรรม 

         - กริยำไม่ตอ้งกำรกรรม 

    1.3 ค  ำสนัธำน 

         - ชนิดของค ำสนัธำน, กำรใชค้  ำสนัธำน 

    1.4 ค  ำอุทำน 

         - ควำมหมำย และชนิดของค ำอุทำน 

    1.5 ภำษำถ่ิน 

         - จ  ำแนกภำษำถ่ิน 

ป.6 1. ค  ำนำม 

    - กำรจ ำแนกชนิดของค ำนำม 

 2. ค  ำสรรพนำม 

    - กำรใชค้  ำสรรพนำมใหถู้กตอ้ง 

    - กำรบอกหนำ้ท่ีของค ำสรรพนำม 

3. ค  ำกริยำ 

    - กำรระบุชนิดของค ำกริยำ 

4. ค  ำวิเศษณ์ 

    - กำรบอกลกัษณะของค ำวิเศษณ์ 

5. ค  ำสนัธำน 

    - กำรบอกชนิดของค ำสนัธำนใหถู้กตอ้ง 

6. ค  ำอุทำน 

    - กำรบอกชนิดของค ำอุทำน 

7. กำรจ ำแนกหนำ้ท่ีและชนิดของค ำ 

 

  



 วชิาคณติศาสตร์  

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. กำรบวก ลบ จ ำนวน ไม่เกิน 100 

2. อ่ำนเขียนเป็นตวัหนงัสือ 

3. กำรเรียงจ ำนวนจำกนอ้ยไปหำมำก 

4. เคร่ืองหมำย  >, < หรือ = 

ป.2 

 

 

1. กำรหำผลบวก 

2. กำรเขียนแสดงจ ำนวน 

3. หลกั ค่ำ ของเลขโดดในแต่ละหลกั 

4. กำรเปรียบเทียบจ ำนวน 

5. กำรเขียนเลขฮินดูอำรบิก เลขไทย และตวัหนงัสือ 

ป.3 

 

 

 

 

1. จ  ำนวนนบัไม่เกิน 10,000 

    - เขียนตวัเลขไทย อำรบิก แทนขอ้ควำม 

    - กำรเขียนค ำอ่ำนเป็นตวัหนงัสือ 

    - กำรเรียงล ำดบัจ  ำนวน 

2. กำรหำผลบวก และคูณ 

ป.4 1. กำรหำผลบวกและลบ 

2. จ  ำนวนนบัท่ีมำกกว่ำ 100,000 

3. กำรเขียนตวัเลขไทยและอินดูอำรบิกแทนขอ้ควำม 

4. กำรเรียงล ำดบัจ ำนวน 

5. กำรในเขียนในรูปของกำรกระจำย และบอกค่ำของตวัเลข 

ป.5 1. หลกัและค่ำประจ ำหลกั, ค่ำของเลขโดด และกำรเขียนในรูปกระจำย 
2. กำรประมำณค่ำใกลเ้คียงจ ำนวนเต็มสิบ, เต็มร้อย และ เตม็พนั 
3. กำรบวก ลบ คูณ หำร และ กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
4. โจทยปั์ญหำ กำรลบ คูณ หำร และ กำรบวก ลบ คูณ และหำรระคน 
5. แบบรูปของจ ำนวน 
6. ชนิดของมุม 
7. กำรวดัขนำดของมุม (กำรสร้ำงมุม) 

  



ช้ัน เน้ือหา 

ป.6 1. กำรประมำณค่ำใกลเ้คียงจ ำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มลำ้น 

2. กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนและโจทยปั์ญหำ 

3. สมบติักำรสลบัท่ี สมบติักำรเปล่ียนหมู่ และสมบติักำรแจกแจง 

4. แบบรูปของจ ำนวน 

5. ตวัประกอบ 

6. จ  ำนวนเฉพำะ 

7. แยกตวัประกอบ 

8. ค.ร.น/ห.ร.ม. และโจทยปั์ญหำ 

 
 วชิาวทิยาศาสตร์  

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. อวยัวะภำยในและอวยัวะภำยนอก 

2. กำรดูแลรักษำร่ำงกำย 

3. หนำ้ท่ีของอวยัวะต่ำงๆ 

ป.2 1. ส่ิงต่ำงๆรอบตวัเรำ 

2. ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 

3. ปัจจยัในกำรด ำรงชีวิตของพืชและสตัว ์

ป.3 1. กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม 

2. สำเหตุกำรสูญพนัธข์องส่ิงมีชีวิต 

3. กำรปรับตวัของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ป.4 

 

 

1. กำรจ ำแนกส่ิงมีชีวิต 

2. กำรจ ำแนกสตัว ์ 

    - สตัวม์ีกระดูกสนัหลงั และสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

ป.5 1. กำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม 
    - มนุษย ์
    - สตัว ์
    - พืช 

  



ช้ัน เน้ือหา 

ป.6 1. กำรเจริญเติบโตของมนุษย ์

2. สำรอำหำร 

3. พลงังำนจำกสำรอำหำร 

 

 วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. พุทธประวติั 

2. ชำดก 

3. ชำวพุทธตวัอยำ่ง 

4.งำมกำยงำมใจ 

ป.2 

 

1. พุทธประวติั 

2. งำมมำรยำท และงำนน ้ ำใจ 

ป.3 1. พุทธประวติั 

2. ชำดก 

3. พุทธสำวก 

4. ชำวพุทธตวัอยำ่ง 

5. กำรตอ้นรับผูม้ำเยอืน 

ป.4 1.วนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ 
2. พุทธประวติั 
3. ชำดก, พุทธสำวก 
4. ศิล 5 (เบญจศิล) 
5. ค  ำขวญัอำเซียน, อำเซียนบทแรก 
6. หนำ้ท่ีพลเมือง มำรยำทกำรแนะน ำตวั, ผูม้ำเยอืน 

ป.5 1. ควำมส ำคญัทำงพุทธศำสนำ 
2. ศำสนำต่ำงๆ 
3. พุทธสำวก, พุทธชำดก 
4. อำเซียนบทท่ี 1 
5. หนำ้ท่ีพลเมือง บทท่ี 1 

  



ช้ัน เน้ือหา 

ป.6 1. ควำมส ำคญัทำงพุทธศำสนำ 

2. พุทธประวติั 

3. พุทธสำวก 

4. ชำดก 

5. อำเซียนบทท่ี 1 ภูมิภำคอำเซียนประเทศติดต่อ และ 3 เสำหลกัอำเซียน 

6. หนำ้ท่ีพลเมืองบทท่ี 1 

 

 วชิาประวตัศิาสตร์  

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. ช่วงเวลำและกำรศึกษำประวติัศำสตร์ 

ป.2 1.ค ำบอกช่วงเวลำและปฏิทิน 

ป.3 1.เหตุกำรณ์ส ำคญัในโรงเรียนและชุมชน 

ป.4 

ต่อ  ป.4 

1. วิธีกำรทำงประวติัศำสตร์ 

2. หลกัฐำนชั้นตน้ ชั้นรอง 

3. หลกัฐำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ป.5 1. วิธีกำรทำงประวติัศำสตร์ 

2. หลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ 

    2.1 ชั้นตน้ ชั้นรอง 

    2.2 เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3. ยคุสมยัทำงประวติัศำสตร์ ก่อน – หลงั ประวติัศำสตร์ 

ป.6 1. ควำมส ำคญัของวิธีกำรทำงประวติัศำสตร์ 

2. วิธีกำรทำงประวติัศำสตร์ 

3. หลกัฐำนชั้นตน้ ชั้นรอง 

4. หลกัฐำนลำยลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  



 วชิาภาษาองักฤษ 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. Numbers 

2. Nouns (ค  ำนำม) 

ป.2 1. Singular & Plural 

2. Countable Nouns & Uncountable Noun 

ป.3 

 

 

1. Vocabulary 

2. Subject Pronouns 

3. Object Pronouns 

4. Possessive adjectives 

5. Possessive Pronouns 

ป.4 1. Vocabulary 

2. Common nouns / Proper nouns 

3. Concrete nouns / Abstract nouns 

ป.5 1. Uncountable Noun 

2. A , An, Some, Any 

3. How much / How many 

ป.6 1. Gerund 

2. Vocabulary 

3. Infinitive 
 

  English (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร) 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 

 

 

Can Do Student book  
Unit 1:  

- Friends  
- How old are you? 
- In the classroom   

  



ช้ัน เน้ือหา 

ต่อ ป.1 English Notebook: 
- Classroom command 
- What shape is it? 

Introducing oneself 
ป.2 Can Do Student book  

Unit 1:  
- On the Go 
- Time of the Day 
- Clothing 
English Notebook: 
- Introducing oneself  
- School uniform 

ป.3 Can Do Student book  
Unit 1:  

- Colourful days 
Unit 2  

- Friends next door 
- Student book and workbook 

ป.4 Can do student book  
 Unit 1: 

- Fireflies in the summer  
Unit 2 

- Early in the morning 
- Student book and workbook  

ป.5 1. Family tree 

2. There was an old woman “story 

3. The worst day ever 

4. Everyday problem 

5. Pete’s accident  

    -     How to heal a wound 
  



ช้ัน เน้ือหา 

ป.6 
 
 
 

1. Are you a cool commuter? 
2. Family tree vocabulary 
3. There was an old woman “story” 
4. Are you a cool commuter? 
5. Whoever, Whenever, Whichever, Wherever, Whatever 
6. Caused and Effect  

 
 Science 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. Living things 
2. Non - living things 

ป.2 1. Living things 
2. Non - living things 
3. Parts of a seed 
4. Parts of a plant 

ป.3 1. Mothers and Children (Genetic Characteristics) 
2. Life Cycle of a Chicken 
3. The Existence and extinction of living    

ป.4 1. Parts of a plant and their functions 
2. Vascular bundle and stomata 
3. Plant Growth factors 
4. transpiration 

ป.5 1. Which material is harder 
2. Elasticity 

ป.6 1. Human Physical Development 
2. Human Physical Development Graph. 
3. Human Physical Development stages. 
4. Human Digestive System 

  



 Mathematics 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 

 

1. Number 1 – 10 Spelling 
2. Ordering Number 1 - 20 
3. Counting Number 1 - 20 
4. Equal and Not - equal 

ป.2 1. Ascending Numbers 
2. Descending Numbers 
3. Greater than, Less than and Equal 

ป.3 1. Writing numbers and in words (100,000 or less) 
2. Place and vale of digits numbers 
3. Writing numbers in expanded form 

ป.4 1. Writing numbers and in words (greater than 100,000) 
2. Places place values and values of digit in each place 
3. Writing numbers in expanded form 

ป.5 1. Rounding Numbers  
    -    Nearest 10  
    -    Nearest 100  
    -    Nearest 1,000  
2. Number Patterns  
3. Addition  
    -    Subtraction  
    -    Multiplication  
    -    Division 

ป.6 1. Rounding Numbers 
    -    Nearest 1,000 
    -    Nearest 100,000  
    -    Nearest 1,000,000  
2. Addition  
    -    Subtraction  
    -    Multiplication  
    -    Division  
3. Mixed operations 



 


