
  

 

แนวข้อสอบเกบ็คะแนน คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

 วชิาภาษาไทย  

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 1. ค  า แม่ ก กา 

2. เขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง 

3. ค  าท่ีตรงกนัขา้ม (ขาว-ด า) 

4. เขียนแจกลูกสะกดค า 

ป.2 1. ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง 

2. ค  าตรงขา้มกนั 

3. ค  าคลอ้งจอง 

ป.3 1.หน่วยการเรียนรู้ท่ี16. การแต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร 

2. หน่วยท่ี17. ค  าคลอ้งจองและค าขวญั 

3. หน่วยการเนียนรู้ท่ี18. ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 

ป.4 1. หน่วยท่ี 12 เร่ืองประโยค 

2. หน่วยท่ี13 บทร้อยกรองและค าขวญั(กลอนส่ี) 

3. หน่วยท่ี14 ค  าขวญั 

4. หน่วยท่ี15. ส านวน(ค าพงัเพยและสุภาษิต 

5. หน่วยท่ี16 ภาษาถ่ิน(ภาษาไทยมาตรฐาน-ภาษาถ่ิน) 

ป.5 1. การกรอกแบบฟอร์มใบช าระเงิน 

2. การเขียนจดหมาย 

3. ค าข้ึนตน้และค าลงทา้ยการเขียนจดหมาย 

4. การเขียน ค าคม ค าขวญั 

5. การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

ป.6 1. การอ่านจบัใจความ 

2. ประเภทของงานเขียนประเภทต่างๆ  

3. การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 

  



 วชิาคณติศาสตร์  

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 1. การเปรียบเทียบจ านวน 

2. เคร่ืองหมาย  > , <  หรือเท่ากบั 

3. การบวกลบจ านวน 

4. รูปเลขาคณิต 

5. โจทยปั์ญหาการบวก-ลบ 

ป.2 1.การหาร 

     1.1 การหาผลหาร 

     1.2 ความสัมพนัธ์การคูณและการหาร 

     1.3 โจทยปั์ญหาการหาร 

ป.3 1. การบวกและการลบท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน100,000 

2. การคูณและการหาร 

3. การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา บวก ลบ คูณและหาร 

ป.4 1. การบวกและการลบจ านวนนบัท่ีเกิน100,00 

2. การคูและการหาร 

3. การวเิคราะห์โจทยปั์ญหาบวก ลบ คูณและหาร 

4. เศษส่วน 

     - การเขียนและการอ่านเศษส่วน 

     - การเปรียบเทียบและการเรียงล าดบัเศษส่วน 

     - โจทยปั์ญหาเศษส่วน 

ป.5 1. การน าเสนอขอ้มูล 
     - การอ่านแผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
     - การอ่านกราฟเส้น 
2. ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
     - การคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
     - ความน่าจะเป็น 
3.การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหารโดยใชบ้ญัญติัไตรยางศ ์

  



ช้ัน เนือ้หา 

ป.6 1.ทิศและแผนผงั 

     - ทิศและการบอกต าแหน่งโดยใชทิ้ศ   

     - มาตราส่วน 

     - การเขียนแผนท่ีแสดงเส้นทางการเดินทาง 

2.รูปส่ีเหล่ียม 

     - ลกัษณะของรูปส่ีเหล่ียมประเภทต่างๆ 

     - การหาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 

     - การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม(จากความยาวของดา้น  เส้นทแยงมุม) 

     - โจทยปั์ญหาการหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมต่างๆ 
 

 วชิาวทิยาศาสตร์  

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 1. คุณสมบติัของวสัดุชนิดต่างๆ 

2. การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง 

3. แหล่งก าเนิดเสียงจากธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน 

ป.2 1. วสัดุชนิดต่างๆ 

2. การดูดซบัน ้าของวสัดุ 

3. การน ้าความร้อนของวสัดุ 

ป.3 1. พลงังานและแหล่งท่ีมาของพลงังาน 

2. การผลิตกระแสไฟฟ้า 

3. รูปแบบของพลงังานและการเป็นเปล่ียนแปลง 

ป.4 1. คุณสมบติัของวสัดุ  

2. สมบติัของสารแต่ละสถานะ 

ป.5 1. วฎัจกัรของน ้า  
2. การเกิดหยาดน ้าฟ้า 
3. การเกิดเมฆและหมอก 

ป.6 1. การแยกสาร  

2. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 

3. แม่เหล็กไฟฟ้า 
  



 วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 1. สินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั. 

2. หลกัการออม 

ป.2 1. สินคา้และบริการ  

2. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ปัจจยัในการผลิต ทรัพยากร 

ป.3 1. การบริหารจดัการทรัพยากร  

2. บญัชีรายรับ รายจ่าย 

ป.4 1. การเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
2. เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 

ป.5 1. การผลิตสินคา้และบริการ 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สหกรณ์ 

ป.6 1. ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

2. การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 

3. ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
 

 วชิาประวตัิศาสตร์  

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 1. สัญญาลกัษณ์ท่ีส าคญัของชาติไทย ธงชาติ 

ป.2 2. บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน ทา้วสุรนารี สุนทรภู่ รัชกาลท่ี5 

ป.3 3. การสถาปนาอาณาจกัไทย สุโขทยั อยธุยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ 

ป.4 1. การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
2. พระมหากษตัริยไ์ทยในสมยัสุโขทยั 
3. พฒันาการดา้นการเมืองการปกครองในสมยัสุโขทยั 

ป.5 1. การสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา 
2. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการ
ปกครองของอยธุยา 
3. พฒันาการดา้นการเมืองการปกครองสมยัอยธุยา 

ป.6 1. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
2. พฒันาการสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ดา้นสังคม วฒันธรรม และดา้น
เศรษฐกิจ 



 วชิาภาษาองักฤษ 

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 1. this /that  

2. these/ those 

3. Verb to be ( is am are ) 

ป.2 1. countable nouns  

2. uncountable nouns 

3. possessive adjective ( my, your, his, her, its, our, their) 

ป.3 1. Can ,cannot  

2. Can, May 

3. Preposition 

ป.4 1. Present continuous Tense 

2. There is, There are 

ป.5 1. Regular verbs and Irregular verbs 

2. Past simple tense 

ป.6 1. Uncountable nouns 

2. Present participle 
 

  English (ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร) 

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 Can Do Unit 5 
               •At School 
               • Days of the week  
               • In , on, under 
               • Opposites 

ป.2  Can Do Unit 6 
             •Always, sometimes, never 
             •Months of the year  
             •Family Members  
             •Using in and on 

  



ช้ัน เนือ้หา 

ป.3 Can Do Student 
 Book and Work Book 

               •Unit 5 
               •Unit 6 

ป.4 Do Student Book  and Work Book  
              • Unit 6  

ป.5  Can Do Student  Book Unit 5 

                •Writing Skill Test  On Holiday 

                •Thinking Skill Test Learning English Language 

                •Suffix " full and less" 

                •Idioms and meanings 

ป.6 Can Do Unit 5 

  •Thinking and writing skill test on Kindness to Animals 

  •Antonyms  

  •Idioms and its Meanings 

 
 Science 

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 Science Notebook   
                •Parts of the Body 
                •Organs and its Functions 

ป.2 Science Notebook  
             • Types of Materials  
             • Properties of  Materials 

ป.3 Science: Science Notebook  
               •Types of Materials  
               •Types of Properties 

ป.4 Science Note Book  
              •Lights and Kinds of Objects  
              ( Luminous / Non-Luminous) 
              •Kinds of Media  ( Opaque,  Transparent, Translucent) 



ช้ัน เนือ้หา 

ป.5 Science Notebook  
             •Animal  
              Reproduction 
             •Chicken Life Cycle  
             •The parts of an egg 

ป.6 Science Notebook  
              •Habitat  
              •Population  
              •Community  
              • Skeletal System 

 

 Mathematics 

ช้ัน เนือ้หา 

ป.1 Math Notebook  
               •Number 1 to 10 spelling 
                •Subtraction 

ป.2 Mathematics : Math Notebook 
             •Multiplication  
             •Multiplying 2-digit.       
              numbers 
             •Multiplying number words 

ป.3 Math Notebook 
                •Writing Numbers in  
                 Multiplication form 
                •Writing Numbers in Addition form 
                •Multiplication ( single and two digit numbers) 

ป.4 Mathematics : Math Notebook  
              •Multiplication 

ป.5 Mathematics : Math Notebook  
             •Decimal Point  
             •Place Value 
             •Writing Numbers will  
              Decimals in words 



ช้ัน เนือ้หา 

ป.6 Mathematics : Math Notebook  
              •Divisible and Indivisible  
              •Factoring Numbers in Multiplication  
              •Factoring Number  in Division 

 


