
 

 

แนวข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 วิชาภาษาไทย 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. การเขียนสะกดค าให้ถูกตอ้ง 
2. การแจกลูกค า 
3. เติมวรรณยกุต ์(                                                ) 
4. แต่งประโยคจากค าท่ีก าหนดให้ 
5. อ่านเน้ือเร่ือง ตอบค าถาม 

ป.2 1. การผนัอกัษร  
    1.1 ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า 
          - ควบแท ้ และ ควบไม่แท ้
    1.2 ค าท่ีมีอกัษรน า 
         - ห น าอกัษรต ่า 
         - อกัษรสูงน าอกัษรต ่า 
         - อกัษรกลางน าอกัษรต ่า 

ป.3 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ค าท่ีมีตวัการนัต ์
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ค าท่ีมีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง 
3. หน่วยการเรียนรูที่ 12 ค าท่ีใช ้ฤ ฤา 
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ค าพอ้ง 

ป.4 1. หน่วยการเรียนรูที่ 12 ประโยค 
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 กลอนส่ี 
3. หน่วยการเรียนรูที่ 14 ค าขวญั 

ป.5 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ส า นวน สุภาษิต และค าพงัเพย  
  - ความหมายของส านวน 
  - ใบความรู้ในสมุดบนัทกึ 

ป.6 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ประโยคความเดยีว ความรวม ความซ้อน 
- การแต่งประโยค  
- ขอ้สังเกตของประโยค 
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 กลอนสุภาพ 
 - ฉันทลกัษณก์ลอนสุภาพ  
 - การสัมผสั 



 วิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. การบวกลบจ านวนไม่เกนิ 100 
2. อ่านเขียน ตวัเลขฮินดูอารบกิ เลขไทย และตวัหนงัสือ 
3. โจทยปั์ญหาการบวกลบ 
4. แผนภูมิรูปภาพ 
5. การชัง่ 

ป.2 1. การหาผลคูณ 
2. การวดัความยาว 
   - หน่วยการวดัความยาว 
   - เคร่ืองมือที่ใชว้ดัความยาว       
  - การวดัความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
3. การเทียบเมตรเป็นเซนติเมตร 
4. การเทียบเซนติเมตรเป็นเมตร 

ป.3 1. จ านวนนบั ไม่เกนิ 100,000 
2. การบวกและการลบจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์ และตวัตั้งไม่เกิน 100,000 
3. การคณูและการหาร 
4. โจทยปั์ญหา 

ป.4 1. จ านวนนบัท่ีมากกว่า 100,000 
2. การบวก และการลบ 
3. การคณู 
4. การหาร 
5. โจทยปั์ญหา 
6. การวดั 

ป.5 1. ค่าประมาณใกลเ้คยีงจ านวนเต็มและทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
2. เศษส่วนอย่างต ่า 
3. การบวก ลบ คูณและหารระคน ของเศษส่วนและโจทยปั์ญหา 
4. การเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม 
5. ตวัประกอบของจ านวนนบั 
6. การอ่านและเขียนทศนิยมไม่เกนิสองต าแหน่ง 
7. การเรียงล าดบัทศนิยม 
8. หลกัและค่าของเลขโดดของทศนิยม 
9. การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยมและโจทยค์  าถาม 



ช้ัน เนื้อหา 

ป.6 1. ค่าประมาณใกลเ้คยีงจ านวนเต็ม 
2. การคณู การหาร เศษส่วน และโจทยปั์ญหา 
3. การบวก ลบ คูณ และหารระคนของเศษส่วนและโจทยปั์ญหา 
4. หลกั ค่าประจ าหลกั ค่าของเลขโดด ของทศนิยม 
5. การเรียงล าดบัทศนิยม 
6. การบวก ลบ คูณ และหารระคนของทศนิยมและโจทยปั์ญหา 
7. การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม 
8. ค.ร.น. ของ ค.ร.ม. ของจ านวนนบั 
9. ค่าประมาณใกลเ้คยีงทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. วสัดุและวตัถุ 
2. การจ าแนกของเล่นของใช ้
3. ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ป.2 1. พืชดอกและส่วนประกอบของดอก 
2. วฏัจกัรของพืชดอก 
3. คุณสมบตัิของดนิร่วน ดินทราย และดินเหนียว 

ป.3 1. ประเภทของทรัพยากร 
2. ทรัพยากรน ้า 
    - การใชน้ ้าอย่างประหยดั 
    - ประโยชนข์องทรัพยากรน ้า 
2. ทรัพยากรอากาศและส่วนประกอบของอากาศ 

ป.4 1. แรงโนม้ถ่วง            
2. ตวักลางของแสง    
3. การหักเหแสง   
4. การสะทอ้นแสง 

ป.5 1. สมบตัิของสาร    
2. ประเภทของสาร   
3. การแยกสาร 

ป.6 1. ระบบนิเวศ      
2. ทรัพยากรธรรมชาต ิ



 ภาษาอังกฤษ 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1.Verb to be 
2.ประโยคค าถาม is, am, are 

ป.2 1.ประโยคปฏิเสธ 
2.This, That, These, Those 

ป.3 1. vocabulary  
2. past simple tense  
3. Wh question  
4.  opposite words 
5. can / can’t 

ป.4 1. vocabulary  
2. present continuous tense  
3. Superlative adjective  
4. have to / has to / had to  
5. can / can’t / could / couldn’t 

ป.5 1. Future simple tense 
2. Uncountable nouns 
3. Modal verb (must, have to, can) 

ป.6 1. Gerund and infinitive with to. 

2. Daily routines 

3. Active voice and Passive voice. 

 

 English 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 Can do unit 4 Lunch with Friends 

ป.2 Can do unit 4 At the Zoo 

ป.3 1. Unit 5 cando 
    - Fruith and vegetables 
    - Countable and Uncountable Nouns 
2. Plural forms (s, es, ies) 



ช้ัน เนื้อหา 

ป.4 1. Unit 4 Can do 
2. Unit 5 Cando 
3. Lat's and Let's not 

ป.5 Test I- Complete the missing words in the story " There was an Old Woman" 
Test II- Parts of speech 
Test III- Phrases meanings. 

ป.6 Test I - Cause and Effect in a sentence. 

Test II- Rearrange the word to complete the sentence. 

Test III- Synonyms of the word. 

 

 Math 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. Numbers 1-10 Spelling 
2. Addition 
3. Subtraction 

ป.2 1.greater than, less than or equal 
2. Ascending/Descending numbers 
3. Addition 
4. Subtraction  

ป.3 1. Word problems (Addition and Subtraction 
2. Mixed Addition and Subtraction 
3. Multiplication (by 3 - 7) 

ป.4 1. Mixed addition and Subtraction 
2. Word problems 
    - addition            - subtraction 

ป.5 Test I- Rounding Numbers  
Test II- Number Patterns 
Test III- Parallel Lines 
Test IV- Angles 

ป.6 Test I- write in words from. 
Test II- Prblem solving for equations. 
Test III- Rounding Numbers 



 Science 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 Animal Life 

ป.2 Human Life 

ป.3 1. Natural resources 
2. Living and Non-living 
3. Carnival, Omnivore, Herbivore 

ป.4 1. Soil Formation 
2. Soil Layer 
3. Type of Soil and their characteristics 

ป.5 TEST I- Properties of Materials 
Test II- Plants Reproduction. 
TEST III- Label the Parts of the Flower. 

ป.6 Test I- Human development Stages. 
TEST II- Human digestive System. 
TEST III- Respiratory System. 
TEST IV- Circulatory System 

 

 ภาษาจีน 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 ความหมายของค าศพัท ์และดูรูปภาพเขียนพนิอิน 

ป.2 ความหมายของค าศพัท ์และเขียนตวัเลขจนั 

ป.3 ความหมายของค าศพัท ์และดูรูปภาพ เลือกตอบเป็นประโยค หรือ วลี 

ป.4 ความหมายของค าศพัท ์ร่างกายของเราและกจิกรรมท่ีท า 

ป.5 ความหมายของค าศพัท ์และเรียงประโยคต าแหน่งของสถานที่ 

ป.6 ความหมายของค าศพัท ์สภาพดนิ ฟ้า อากาศ และเรียงประโยค 
 

 

 

 



 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดขีองครอบครัว และโรงเรียน 
ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ คือ กมัพูชา มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

ป.2 1. การปฏิบตัิตนในครอบครวั, โรงเรีน, สาธารณะ 
2. ประเพณีและวฒันธรรม 
3. ป้ายสัญลกัษณ์ห้ามปฏิบตัิต่าง ๆ 
อาเซียนศึกษา 

ป.3 1. ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
2. ประชาธิปไตยในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
3. อาเซียน ความหมายของสีในธงอาเซียน 

ป.4 1. ประวตัิศาสดาของศาสนาต่าง ๆที่คนไทยนบัถือ 
2. การปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี 
3. ผูน้ าและผูต้าม 
4. สิทธิเด็ก 

ป.5 1. ศาสนพิธีและวนัส าคญัทางศาสนา 
2. สิทธิและหนา้ท่ี 
3. สิทธิเด็ก 

ป.6 1. วนัส าคญัทางศาสนาและศาสนพิธี 
2. ศาสนาต่าง ๆในประเทศไทย 
3. กฎหมานพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 

 

 วิชาประวัติศาสตร์ 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. เวลากบัความเปล่ียนแปลง อดีต - ปัจจุบนั 
2. ประเพณีและวฒันธรรม 

ป.2 1. วิถีของคนในชุมชน จากอดตีถึงปัจจุบนั 
2. การเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ป.3 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพฒันาการของชุมชน 
2. วฒันธรรมในชุมชน 
3. ประเพณี 4 ภาค 

ป.4 1. อาจกัรไทยในดนิแดนต่าง ๆ 



ช้ัน เนื้อหา 

ป.5 1. อิทธิพลอารธรรมต่างชาติ 
2. อาณาจกัรอยุธยา 

ป.6 1. เพื่อนบา้นของไทย 
2. อาเซียน 
3. พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

 การงานอาชีพ 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. งานบา้นและประโยชนข์องงานบา้น 
2. ของเล่นของใช ้
3. เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

ป.2 1. งานบา้น 
2. วสัดุอุปกรณ์ที่ใชท้ าความสะอาดบา้น 
3. วสัดุอุปกรณ์ที่ใชท้ าความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใช ้
4. เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

ป.3 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบา้น 
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ 
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานเกษตร 

ป.4 1. งานบา้น 
    - การดูและรักษาของใชส่้วนตวั 
    - การจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้
    - มารยาทในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น 
    - การใชพ้ลงังานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยดัและคุม้ค่า 
2. งานเกษตร 
    - ประโยชนข์องไมด้อก ไมป้ระดบั 
    - การปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั 

ป.5 1. ประเภทของงานบา้น 
   - งานบริการในบา้น 
   - งานท าความสะอาดบา้น 
   - งานเก็บลา้ง 
   - งานประกอบอาหาร 



ช้ัน เนื้อหา 

ต่อ ป.5    - งานดูแลท าความสะอาดบา้น 
2. สัญลกัษณ์ในการดูแลเส้ือผา้ 
3. ประเภทของพืช 
   - พืชสวน 
   - ไมป้ระดบั 
   - พืชสมุนไพร 
   - ไมด้อก 
   - ผกั 
   - พืชไร่ 

ป.6 1. สมบตัิภายในบา้น 
   - เคร่ืองเรือน 
   - เคร่ืองใชฟ้้า 
2. อาหารและโภชนาการ 
   - คุณค่าของอาหารทั้ง 5 หมู ่
3. การซ่อมแซมเส้ือผา้ 
   - การปะ 
   - การชนุ 

 

 วิชาพลศึกษา 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. การเคล่ือนไหวขั้นพ้ืนฐาน 
2. การเคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวนั 
3. ประโยชนข์องการเคล่ือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ 

ป.2 1. กฎกตกิากีฬากรีฑา 
2. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักรีฑา 
3. การเคล่ือนไหวร่างกายเบ้ืองตน้ 

ป.3 1. กฎกตกิา กีฬาแบดมินตนั 
2. ความรูค้วามเขา้ใจกีฬาแบดมินตนั 
3. การเคล่ือนไหวขั้นพ้ืนฐาน 

ป.4 1. ประวตัิและความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อล 
2. กฎกตกิากีฬาวอลเลยบ์อล 
3. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักีฬาวอลเลยบ์อล 



ช้ัน เนื้อหา 

ป.5 1. ประวตัิและความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
2. กฎกตกิากีฬาเทเบิลเทนนิส 
3. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักีฬาเทเบิลเทนนิส 

ป.6 1. ประวตัิและความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
2. กฎกตกิากีฬาบาสเกตบอล 
3. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักีฬาบาสเกตบอล 

 

 วิชาสุขศึกษา 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. ลกัษณะและหนา้ท่ีของอวยัวะภายนอก 
2. ความรกัความผูกพนัในครอบครัว 
3. เพศและการแสดงออกทางเพศ 
4. จุดเด่น จุดดอ้ย ของตวัเอง 

ป.2 1. หนา้ท่ีอวยัวะภายใน 
2. ธรรมชาติของชีวิตมนุษย ์
3. บทบาทหนา้ท่ีของตนเองและครอบครวั 
4. พฤติกรรมทางเพศ 

ป.3 1. การเจริญเติบโตของมนุษย ์
2. คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน 
3. การล่วงละเมิดทางเพศ 

ป.4 1.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการที่เหมาะสมตามวยั 
2.  หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ระบบอวยัวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของ
ร่างกาย 

3.  หน่วยการเรียนรู้ที ่3 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน 

ป.5 1. หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
2. หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ครอบครวัที่หลากหลาย 
3. หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การเปล่ียนแปลงทางเพศและสุขอนามยัทางเพศ 

ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความส าคญัของระบบการท างานของร่างกาย 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น 

 



 ศิลปะ 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. ทศันธาตุ (เส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง, ขนาด) 
2. พ้ืนฐานการใชอุ้ปกรณ์วาดภาพระบายสี 

ป.2 1. ทศันธาตุ (เส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง, พ้ืนผิว) 
2. แสงเงา 
3. จุดเด่น 

ป.3 1. ทศันธาตุ (เส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง, พ้ืนผิว) 
2. แสงเงา 
3. ค่าน ้าหนกัแสงและเงา 

ป.4 1. ทศันธาตุ (เส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง, ขนาด) 
2. ค่าน ้าหนกัแสงและเงา 
3. ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี 
4. บทบาทของสีที่มีอิทธิพลต่อมนุษย ์

ป.5 1. ทศันธาตุ (เส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง, ขนาด) 
2. จุดเด่น 
3. ความสมดุล 
4. ค่าน ้าหนกัแสงและเงา 
5. ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี 
6. อิทธิพลของภาพวาดที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย ์

ป.6 1. ทศันธาตุ (เส้น, สี, รูปร่าง, รูปทรง, ขนาด) 
2. หลกัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
3. การจดัองคป์ระกอบภาพ 
    - จุดเดน่ 
    - ความสมดุล 
    - ค่าน ้าหนกัแสงและเงา 
    - ขนาด 
    - เอกภาพ 
4. สีคู่ตรงขา้ม 
5. ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี 
6. อิทธิพลของสี 

 

 



 วิชานาฏศิลป์ 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. การเคล่ือนไหว 
2. การแสดงท่าทางเพื่อส่ือความหมายแทนค าพดู ( นาฎยศพัท ์) 
3. การละเล่นของเด็กไทย 

ป.2 1. การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและเคล่ือนที่ 
2. การเคล่ือนไหวที่สะทอ้นอารมณ์เพ่ือส่ือความหมายแทนค าพูด 
3. การใชน้าฎยศพัทแ์ละภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย 
4. มารยาทในการชมการแสดง 

ป.3 1. การแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
2. การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์ส้ันๆ 
3. ร าวงมาตรฐาน 
4. การแสดงภาคใต ้

ป.4 1. การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะพ้ืนเมือง 
2. นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าทาง 
3. นาฏศิลป์ไทย 

ป.5 1. นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
2. องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ 

ป.6 1. นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
2. การแสดงนาฏศิลป์และละคร 

 

 วิชาดนตรีไทย 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1. การก าเนิดของเสียง 
2. ประเภทเคร่ืองดนตรี 
3. ลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความชา้-เร็ว 

ป.2 1. แหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้ิน 
2. ประเภทเคร่ืองดนตรีไทย 
3. เคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้น 4 ภาค 

ป.3 1. ประเภทเคร่ืองดนตรี 
2. ดนตรีในทอ้งถ่ิน 
 



ช้ัน เนื้อหา 

ป.4 1. จ าแนกประเภทเคร่ืองดนตรี 
2. การใชแ้ละการเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี 

ป.5 1. วงดนตรีไทย 
2. องคป์ระกอบของดนตรี 

ป.6 1. องคป์ระกอบของดนตรี 
2. ศพัทสั์งคีต 

 

 Keyboard 

ช้ัน เนื้อหา 

ป.1 1.การก าเนิดเสียง 
2.สัญลกัษณ์แทนเสียง 
   2.1 เสียงท่ี 7 
   2.2 ลกัษณะตวัโนต้  
3.จงัหวะ 

ป.2 ป.2 
1.คุณสมบตัิของเสียง 
2.สัญลกัษณ์แทนเสียง 
3.จงัหวะ 
4.ประเภทเคร่ืองดนตรี 

ป.3 ป.3 
1. สัญลกัษณ์แทนเสียง 
2. คุณสมบตัิของเสียงมนุษย,์ เคร่ืองดนตรี 
3. จงัหวะ 
4. ประเภทเคร่ืองดนตรี 

 

 


