
 

แนวข้อสอบเกบ็คะแนน คร้ังที ่2 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 

 วชิาภาษาไทย 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. เขียนเป็นค ำใหถู้กตอ้ง 
2. เติมค ำ / เรียงค ำให้เป็นประโยค 
3. อ่ำนจบัใจควำมและตอบค ำถำม 
4. กำรแจกรูปสะกดค ำ 

ป.2 1. มำตรำตวัสะกด 
- มำตรำเกอว 
- มำตรำเกย 
- มำตรำกด 
- มำตรำกน 
- มำตรำกบ 

ป.3 1. ค ำคบกล ้ำ ค  ำท่ีมี ร ล ว   
2. อกัษรน ำ ( อ ห น ำ ) 
3. ค ำท่ีใช ้บนั บรร  
4. ตวักำรันต,์ ค ำท่ีมีตวักำรันต ์

ป.4 1. ค ำพอ้ง 
2. ชนิดของค ำ (ค ำนำม, สรรพนำม, กริยำ, วเิศษณ์) 
3. กำรใชพ้จนำนุกรม (พจนำนุกรม) 

ป.5 1. หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 6 ค  ำรำชำศพัท ์
       - ค ำรำชำศพัทท่ี์ใชก้บักษตัริย ์
       - ค ำรำชำศพัทท่ี์ใชก้บัพระสงฆ ์
       - ค ำสุภำพ 
2. หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 7 ค  ำยมืภำษำต่ำงประเทศ 
       - ค ำยมืภำษำองักฤษ 
       - ค ำยมืภำษำจีน 
       - ค ำยมืภำษำเขมร 
       - ค ำยมืภำษำบำลี – สันสกฤต 



ช้ัน เน้ือหา 

ต่อ ป.5 3. หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 8 กำพยย์ำนี 11 
       - ฉนัทลกัษณ์กำรแต่งกำพยย์ำนี 11 
       - ค ำท่ีสัมผสัในต ำแหน่งต่ำงๆ 

ป.6 1. หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 8 วฒันธรรมทำงภำษำ 
       - ระดบัทำงภำษำ  ภำษำทำงกำร  ภำษำก่ึงทำงกำร  ภำษำปำก 
       - ค ำรำชำศพัท ์ค ำนำมรำชำศพัท ์ กริยำรำชำศพัท ์ ค  ำสรรพนำม  
         ค  ำรำชำศพัทห์มวดพระสงฆ ์ 
       - ภำษำถ่ิน 
2. หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 9 ค  ำยมืภำษำต่ำงประเทศ 
       - ภำษำบำลี 
       - สันสกฤต 
       - ภำษำเขมร 
       - ภำษำจีน 
       - ภำษำองักฤษ 
3. หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 10 กลุ่มค ำ วลีและประโยค 
       - ค ำวลี 
       - กำรแต่งประโยค 

 

 วชิาคณติศาสตร์ 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. กำรบวกลบจ ำนวนไม่เกิน 100 
2. จ  ำนวนเพิ่มข้ึน ลดลง 
3. ค่ำของเลขโดด (ร้อย-สิบ-หน่วย) 
4. โจทยปั์ญหำกำรบวกลบ 

ป.2 1. กำรเรียงล ำดบัจ ำนวน 
2. กำรหำผลบวกโดยกำรตั้งบวกไม่มีกำรกระจำย 
3. กำรหำผลลบโดยกำรตั้งลบไม่มีกำรกระจำย 
4. โจทยปั์ญหำกำรบวก 



ช้ัน เน้ือหา 

ป.3 1. จ ำนวนนบั กำรบวก ลบและคูณ 
2. แผนภูมิ 
3. กำรวดัควำมยำว 
4. โจทยปั์ญหำ 

ป.4 1. จ ำนวนนบั กำรบวก ลบ คูณและหำร 
2. โจทยปั์ญหำ 
3. กำรวดัควำมยำว 

ป.5 1. เศษส่วน 
       - เศษส่วนและประเภทของเศษส่วน 
       - กำรเรียงล ำดบัเศษส่วน 
       - กำรเท่ำกนัของเศษส่วน 
       - เศษส่วนอยำ่งต ่ำ 
       - กำรบวก ลบ คูณและหำรเศษส่วน 
       - กำรบวก ลบ คูณและหำรระคนของเศษส่วน 
       - โจทยปั์ญหำเศษส่วน (กำรบวก ลบ คูณและหำร ระคน) 

ป.6 1. สมกำร 
- ควำมหมำย ประเภทของสมกำร 
- สมบติักำรเท่ำกนัของกำรบวก ลบ คูณและหำร 
- กำรแกส้มกำร 
- โจทยส์มกำร 

2. เศษส่วน 
- กำรเรียงล ำดบัเศษส่วน 
- เศษส่วนเท่ำกนั 
- กำรบวก ลบ เศษส่วน 

 

 

 

 

 



 ภาษาองักฤษ 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. Singular  and plural 
2.Pronoun  
3. This is/ that is 

ป.2 1. Article “The” ( a, an and the) 
2. Object pronoun  
3.Verb to be 
4.Is, am and are ( verb to be) 

ป.3 1. Vocabulary  
2. Comparative and superlative 
3. Regular verb, and irregular verb 
4. Can  and can’t 

ป.4 1. Vocabulary 
2. Present simple tense  
3. Transitive verb and intransitive verb  
4. Adding s, and es 

ป.5 1. Used to 
2. Modal verb (can, should and must) 
3. Conjunction ( and, but and or) 

ป.6 1. Irregular verb 
2. Present perfect tense 
3. Present simple tense 
4. Vocabulary 

 

 

 

 

 



 English 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. Can Do Student Book 
Unit 2 
       - Colours 
       - Shapes  
Unit 3 
       - Can/ can’t 
       - Parts of the body 

ป.2 1. Can Do Student Book 
Unit 2 
       - Prepositions in, on, under 
       - Numbers 11-20 
Unit 3 
       - On the farm 
       - There is/ There are 

ป.3 1. Can Do Student Book and Workbook 
Unit 3 
       - We’re from England 
Unit 4 
       - Computer world 

ป.4 1. Can Do Student Book 
Unit 3 
       - A Motorboat Ride  
       - Types of house 
       - Feeling words 
Unit 4  
        - The flower seller and Mr. Todd 
        - Suffix er and r 
        - Possessive pronouns 
        - Noun and Verb 

  



ช้ัน เน้ือหา 

ป.5 1. Student Book and Workbook 
Unit 3 
       - Back to England  
       - Odd word 
       - Brave new world 
       - Self-evaluation 
       - Write a sentence of the given words.  
       - Imagine, title, novel, joke, future 
       - Write a message/ letter for the parents 

ป.6 1. Workbook  
- Activity 1 
- Activity 2 
- Activity 3  
- Reading book  
- Self-evaluation  
- Write a message/ letter for your parents 

 

 วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. พระรัตนตรัย, เบญจธรรม, อตัถจริยำ 
2. กำรบริหำรจิต 
3. ศำสนำต่ำงๆ 

ป.2 1. เบญจธรรม, กำรเคำรพพระรัตนตรัย 
2. ปิยะวำจำ 
3. ประเทศอำเซียน 

ป.3 1. ฆรำวำส 4, พุทธภำษิต, พระรัตนตรัย 
2. เมืองหลวงประเทศอำเซียน 

ป.4 1. หน่วย 3  
       -  หลกัธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
2. หน่วย 4  
       -  หนำ้ท่ีชำวพุทธและมรรยำทชำวพุทธ 
 



ช้ัน เน้ือหา 

ต่อ ป.4 3. หน่วย 5  
       -  กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ 
4. หน่วย 6  
       -  ศำสนพิธี 

ป.5 1. หน่วย 4  
       -  หลกัธรรมทำงพระพุทธศำสนำและหลกัค ำสอนของศำสนำต่ำง ๆ 
2. หน่วย 5 
       -   หนำ้ท่ีและมรรยำทชำวพุทธ 
3. หน่วย 6  
       -   กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ 

ป.6 1. หน่วย 3   
       -  หลกัธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
2. หน่วย 4   
       -  หนำ้ท่ีและมรรยำทชำวพุทธ 
3. หน่วย 5   
       -  กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ 
4. หน่วย 6   
       -  วนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำและศำสนพิธี 

 

 วชิาประวตัิศาสตร์ 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. ช่วงเวลำอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 
2. กำรดูปฏิทิน 

ป.2 1. ช่วงเวลำ อดีต ปัจจุบนั และอนำคต 
2. กำรศึกษำขอ้มูลตนเองและครอบครัว 
3. กำรดูปฏิทิน 

ป.3 1. กำรหำ พ.ศ. และ ค.ศ 
2. กำรหำขอ้มูลตนเอง และโรงเรียน 

ป.4 1. กำรนบั ทศวรรษ ศตวรรษ สหสัวรรษ 
2. ยคุสมยัก่อนประวติัศำสตร์และยคุสมยัทำงประวติัศำสตร์ 

  



ช้ัน เน้ือหา 

ป.5 1. อิทธิพลของอำรยธรรมจีน       -  
2. อิทธิพลของอำรยธรรมอินเดีย 

ป.6 1. ประวติัประเทศเพื่อนบำ้น 
2. ประวติัประเทศต่ำง ๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

 วชิาวทิยาศาสตร์ 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. โครงสร้ำงพืชและสัตว ์
2. หนำ้ท่ีของส่วนต่ำงๆของพืชและสัตว ์
3. พืชใบเล้ียงคู่และใบเล้ียงเด่ียว 

ป.2 1. ปัจจยัในกำรด ำรงชีวิตของพืช 
2. ประโยชน์ของพืชและสัตว ์
3. กำรตอบสนองต่อส่ิงเร้ำ 

ป.3 1. ควำมสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติ 
2. ควำมสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3. ทรัพยำกรธรรมชำติประเภทต่ำงๆ 
4. ทรัพยำกรน ้ำและกำรใชป้ระโยชน์ 

ป.4 1. กำรจ ำแนกพืช 
2. ใบเล้ียงคู่-ใบเล้ียงเด่ียว 
3. พืชดอก 
4. ส่วนประกอบของพืชดอก 
5.กำรสืบพนัธ์ของพืชดอก 

ป.5 1. แรงลพัธ์ 
2. แรงเสียดทำน 
3. เสียง 

ป.6 1. ระบบต่ำงๆของร่ำงกำย 
2. ควำมสัมพนธ์ของระบบต่ำงๆของร่ำงกำย 

 

 

 



 Math 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. Mathematics notebook  
       - Numbers 1-10 spelling 
       - Addition 

ป.2 1. Mathematics notebook 
       - Odd and even numbers  
       - Spelling numbers 11-20 
       - Place and value 

ป.3 1. Comparing numbers ( less than, greater than and equal) 
2. Arranging numbers ( ascending and  descending order) 
3. Patterns 
4. Addition ( word problems) 

ป.4 1. Comparing numbers ( less than, greater than and equal) 
2. ( ascending and  descending order) 
3. Patterns 
4. Addition and subtraction 

ป.5 1. Mathematical signs ( +, -, x, ÷) 
2. Mixed operations of addition, subtraction, division and multiplication 

ป.6 1. Solving equations 
2. Write the following equations in words 

 

 Science 

ช้ัน เน้ือหา 

ป.1 1. Science notebook 
       - Living and non-living things 
       - Parts of a plant 
       - Different types of plants 

ป.2 1. Science notebook 
       - Animal life 
       - Food function 
       - Classification of animals 



ช้ัน เน้ือหา 

ป.3 1. Living and non-living things 
2. Carnivore, omnivore, and herbivore 
3. Relationship between living things and other living things ( Symbiosis) 

ป.4 1. Animals responses 
2. Soil layers ( topsoil, subsoil, and bedrock) 

ป.5 1. Properties  of materials in daily life 
2. Parts of a flower 
3. Factors causing pollination 

ป.6 1. Respiration and exercise 
2. Respiratory system 

 


