
 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่   1 

ชื่อ.............................................................นามสกุล................................................................ชั้นป.1/................. 

วิชา/ฉบับ บทที่/เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมายเ

หต ุ

คณิตศาสตร ์ บทที่  1 – 2 นับภาพเติมตัวเลขแสดงจํานวน 1 – 10 และ 0 (6ข้อ),เขียนเลขไทย ตัวหนังสือ 

และตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจํานวน 1 – 10 (6ข้อ),เปรียบเทียบจํานวน มากกว่า น้อยกว่า 

เท่ากับ 1 – 10 (4ข้อ),การเรียงลําดับจํานวน 1 – 10 (4ข้อ) 

20  

ภาษาไทย ภาษาพาที  บทที่  1 – 3 ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (6ข้อ) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยที่ 1 – 6 บอกและเขียนพยัญชนะ วรรณยุกต์และเลขไทย 

(4ข้อ),ความหมายของคํา (4ข้อ),อ่านสะกดคํา (3ข้อ),เขียนประสมคํา (3ข้อ) 

20  

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา 

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5ข้อ) 

บทที่ 2 พืชและสัตว์น่ารู้ โครงสร้างภายนอกของพืช (5ข้อ),โครงสร้างภายนอกของสัตว์ 

(5ข้อ),การจําแนกพืชและสัตว์ (5ข้อ) 

20  

สังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พุทธประวัติ (8ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธสาวก 

สามเณรบัณฑิต (4 ข้อ),ชาดก วัณณุปกชาดก : พ่อค้าผู้พยายาม  สุวรรณสามชาดก : 

สุวรรณสามยอดกตัญญู 

20  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

Express 

Preview  The  alphabet  อักษร  A – Z , a - z  

Unit  1  You  and  me  การทักทาย  การถาม – ตอบ  บทสนทนา (5ข้อ) 

Unit  2  Numbers  จํานวนเลข  1 – 10 , การถาม – ตอบ  เกี่ยวกับจํานวนเลข (5ข้อ) 

English  Guide 

Lesson  1,6  การใช้  Article  A / An (5ข้อ)  

Lesson  3,5  This / That  การใช้  This / That  การบอกสิ่งที่อยู่ใกล้ / ไกล (5ข้อ) 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

วิชา/ฉบับ บทที่ /เนื้อหา จํานวนข้อ หมายเหตุ 

ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน วัน 

เดือน ปี (12ข้อ),ช่วงเวลาในชีวิตประจําวัน 

20  



(4ข้อ),เรียงลําดับเหตุการณ์ประจําวัน (4ข้อ) 

ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เริ่มเรียนทัศนศิลป์ 

วาดภาพธรรมชาติที่ชอบในพื้นที่ว่างหรือกระดาษวาดเขียน  

 ปฏิบัต ิ

ดนตรี - นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสียงและการกําเนิดเสียง วาดภาพสัตว์และเสียงสัตว ์  ปฏิบัต ิ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจับแก้วน้ํา  

 

 ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 

ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการใช้เมาส์ Click , 

Double  Click และการบอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 ปฏิบัต ิ

สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะภายนอก 

ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก 

(10ข้อ),การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกอย่างถูกวิธี (10ข้อ) 

20  

พลศึกษา การว่ายน้ํา การดําน้ําเก็บของ (เหรียญ)  ปฏิบัต ิ
 

ตารางสอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ จํานวนข้อ เวลา (นาที) หมายเหตุ 
วันจันทรท์ี่  

 24  กรกฎาคม  

2560 

8.10  - 9.10 

9.10 - 10.00 

10.00 -10.50 

10.50 -11.30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

20 
20 
20 
20 

60 
50 

50 
50 

 

11.30 -12.30 พักกลางวัน 
12.30 -13.20 

13.20 -14.10 

14.10 -15.00 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

20 
20 
20 

50 
50 
40 

 

 
 

 

 
 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ.............................................................นามสกุล...............................................................ชั้นป.2/................ 

วิชา/ฉบับ บทที่/เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมาย

เหตุ 

คณิตศาสตร ์ ทักษะ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 (8ข้อ) 

ความเข้าใจ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จํานวนนับไม่เกิน 1,000 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 

(2ข้อ),การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย (2ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 

แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้น (2ขอ้),แบบรูปของจํานวนที่ลดลง (2ข้อ) 

20  



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การวัดความยาว (2ข้อ) 

โจทย์ปัญหา   การบวกลบจากโจทย์ที่กําหนดให ้(2ข้อ) 

ภาษาไทย ภาษาพาที บทที่ 1-3  ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องในบทเรียน(6ข้อ) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 ตัวอักษรไทย (2ข้อ),มาตรา ก กา  

(2ข้อ),มาตรา กง (2ข้อ),มาตรา กม (2ข้อ),มาตรา เกย (2ข้อ),เขียนคําจากภาพที่กําหนดให(้4ข้อ) 

20  

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ 

บทที่ 1 การดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ (5ข้อ)  

บทที่ 2  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ (10ขอ้) 

บทที่ 3  ประโยชน์ของพืชและสัตว์ (5จ้อ) 

20  

สังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัต ิ(3ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (2ข้อ) 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจําวัน (3ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาทไทย (2ข้อ) 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน (5ข้อ) 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (5ข้อ) 

20  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

Express   Unit 1  You  and  me การทักทาย การถาม – ตอบ  บทสนทนา (5ข้อ) 

Unit 2 My family คําศัพท์,การถาม-ตอบเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว (5ข้อ) 

English  Guide 

Lesson  1  A / An  การใช ้ Article  A / An (5ข้อ)  

Lesson  3 – 7   This / That , Is  this / that …? , What  is  this / that ?  การใช้  This / That , 

การถาม – ตอบประโยคที่ใช้ This / That (5ข้อ) 

20  

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 

วิชา/ฉบับ บทที่ /เนื้อหา จํานวนข้อ หมายเหตุ 

ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ช่วงเวลาและการเรียงลําดับเหตุการณ ์(20 ข้อ) 

20  

ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานปั้น นักเรียนปั้นดินน้ํามัน 

ประเภทงานปั้นลอยตัว ปั้นสัตว์ป่าที่นักเรียนชอบ 

 ปฏิบัต ิ

ดนตรี - นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จังหวะดนตรี ตีฉิ่งประกอบจังหวะ 3 จังหวะ 

(รายบุคคล) 

 ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การล้างแก้วน้ํา 

 

 ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 

ทักษะการใช้โปรแกรม Paint วาดภาพระบายสี 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และบอกชื่อส่วนประกอบนั้นๆได้ 

ด้วยโปรแกรม Paint 

 ปฏิบัต ิ

สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญ 

อวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญ 

(12ข้อ),ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย (8ข้อ) 

20  

พลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกาย การเดิน  การวิ่ง  ปฏิบัต ิ



อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  

 

ตารางสอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ จํานวนข้อ เวลา (นาที) หมายเหตุ 

วันอังคารที่  
 25  กรกฎาคม  

2560 

8.10  - 9.10 

9.10 - 10.00 

10.00 -10.50 

10.50 -11.30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

20 
20 
20 
20 

60 
50 

50 
50 

 

11.30 -12.30 พักกลางวัน 
12.30 -13.20 

13.20 -14.10 

14.10 -15.00 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

20 
20 
20 

50 
50 
40 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อ.............................................................นามสกุล..............................................................ชั้นป.3/................ 

วิชา/ฉบับ บทที่/เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมาย

เหต ุ

คณิตศาสตร ์ ทักษะ  บทที่ 2 การบวก การลบ จํานวนนับไม่เกิน 100,000 (6ข้อ) 

ความเข้าใจ 

บทที่ 1  จํานวนนับไม่เกิน 100,000 อ่านเขียนตัวหนังสือแทนจํานวน (2ข้อ),ค่าประจําหลัก 

(2ข้อ),เปรียบเทียบและเรียงลําดับ (2ข้อ),นับเพิ่ม  นับลด (1ข้อ) 

บทที่ 3  แผนภูม ิการอ่านแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง (5ข้อ),โจทย์ปัญหาบวกลบ (2ข้อ) 

โจทย์ปัญหา บทที่ 2 การบวกลบจํานวนไม่เกิน 100,000 

แสดงวิธีทําโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ (2ข้อ) 

22  

ภาษาไทย ภาษาพาที บทที่ 1 – 4 ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง (8ข้อ),ความหมายของคํา 

(5ข้อ),การเขียนสะกดคํา (5ข้อ) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทที่ 1 – 4  สระเต็มรูป สระลดรูป (3ข้อ),มาตรา  ก  กา (3ข้อ),มาตรา 

กง  กม  เกย  เกอว (3ข้อ),มาตรา กก  กด กน  กบ (3ข้อ) 

30  

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์  

บทที่ 1  การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต ลักษณะภายนอกสิ่งมีชีวิตคล้ายคลึงพ่อแม่ 

(5ข้อ),การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูก (5ข้อ) 

บทที่ 2  ชีวิตที่รอดมาได้ สิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่และสูญพันธ์ไปแล้ว 

(5ข้อ),การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (5ข้อ) 

บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

30  



(5ข้อ),ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (5ข้อ) 

สังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ (5ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก  ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (3ข้อ) 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเพณีและวัฒนธรรม (3ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วันสําคัญของไทย (3ข้อ) 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน (3ข้อ) 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนผัง แผนที่และภาพถ่ายในชุมชน (3ข้อ) 

20  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

English  Guide   Lesson  1  Letters  อักษร A – Z , a – z (8ข้อ) 

Lesson  2  Greeting  การทักทาย (7ข้อ) 

Lesson  3  A / An  การใช้  Article  A / An (8ข้อ) 

Express   Unit  1  Friends  เพื่อนในประเทศต่างๆ (7ข้อ)    

30  

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

วิชา/ฉบับ บทที่ /เนื้อหา จํานวนข้อ หมายเหตุ 

ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล 

(10ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชน (10ข้อ) 

20  

ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาดทุกสิ่งใกล้ตัว ให้นักเรียนวาดหุ่นนิ่ง  

โดยวาดมือของนักเรียน 

 ปฏิบัต ิ

ดนตร ี- นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักในการขับร้องและการบรรเลง 

ร้องเพลงเขมรกําปอ 

 ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเนา  ปฏิบัต ิ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 

ทักษะการใช้งานโปรแกรม Paint วาดภาพระบายสี 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และบอกชื่อ – หน้าที่ของอุปกรณ์นั้นได้ 

ด้วยโปรแกรม Paint 

 ปฏิบัต ิ

สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตของมนุษย ์

ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย (8ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน 

ความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัว (6ข้อ) , 

วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (6ข้อ) 

20  

พลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนไหวร่างกาย การวิ่งซิกแซกและการกระโดด 

ตามจุดที่กําหนดให้  

 ปฏิบัต ิ

 

ตารางสอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ จํานวนข้อ เวลา (นาที) หมายเหตุ 



วันจันทรท์ี่  
 24  กรกฎาคม  

2560 

8.10  - 9.10 

9.10 - 10.00 

10.00 -10.50 

10.50 -11.30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

22 

30 

20 

30 

60 
50 

50 
50 

 

11.30 -12.30 พักกลางวัน 

12.30 -13.20 

13.20 -14.10 

14.10 -15.00 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

30 

20 

20 

50 
50 
40 

 

 
 

 
 

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อ.............................................................นามสกุล................................................................ชั้นป.4/................ 

วิชา/ฉบับ บทที่/เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมาย

เหตุ 

คณิตศาสตร์ ทักษะ , ความเข้าใจ   บทที่ 1  จํานวนนับที่มากกว่า 100,000 การเขียน-อ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ (1ข้อ),บอกค่าประจําหลักของเลขโดด (1ข้อ),การเขียนในรูปการกระจาย 

(2ข้อ),การเปรียบเทียบจํานวนนับ (1ข้อ),การเรียงลําดับจํานวนนับ (2ข้อ)  

บทที่ 2 การบวก  การลบ การบวกจํานวนหลายหลัก (2ข้อ),การลบจํานวนหลายหลัก (2ข้อ) 

บทที่ 3 เรขาคณิต บอกชนิดของมุม (2ข้อ),การเขียนชื่อสัญลักษณ์แทนมุม 

(1ข้อ),การเขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง เส้นรังสี (2ข้อ),รูปวงกลม 

แกนสมมาตร (2ข้อ),บอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีเหลี่ยมผืนผ้า (2ข้อ) 

โจทย์ปัญหา  แสดงวิธีทําโจทย์ปัญหาการบวก การลบ (2ข้อ) 

22  

ภาษาไทย ชุดภาษาพาที บทที่ 1 - 4 ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง (4ข้อ) 

ชุดกิจกรรม พว.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 มาตรา ก กา (3ข้อ),มาตราตัวสะกด 

(3ข้อ),ไตรยางศ์(3ข้อ),มารยาทในการอ่าน การเขียน (4ข้อ),การเขียนสะกดคํา (3ข้อ),การเขียนคําอ่าน 

(3ข้อ),หาความหมายของคําศัพท ์(4ข้อ),ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน (อ่านจับใจความ) (3ข้อ) 

30  

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของพืช   

บทที่ 1 โครงสร้างของพืช ราก  ลําต้น  ใบ การคายน้ํา (10ข้อ) 

บทที่ 2 การเจริญเติบโต ปัจจัยทีจ่ําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (10ข้อ)       

บทที่ 3 การสร้างอาหารของพืช ปัจจัยที่จําเป็นต่อการสังเคราะหด์้วยแสงของพืช (5ข้อ) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืช ทักษะประสบการณ์ (5ข้อ) 

30  

สังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ (8ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก  ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ( 7ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพุทธศาสนา (8ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธ (7ข้อ) 

30  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

Express   Unit 1  I  can  do  it  ถาม-ตอบเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล (5ข้อ) 

Can / What  can ___ ?,Can / Can’t การใช้ Can ประโยคคําถามและปฏิเสธ (5ข้อ) 

30  



A / An , Singular / Plural  nouns  คํานามเอกพจน์,พหูพจน์,การใช ้a / an , 

การเปลีย่นคํานามเอกพจน์และพหูพจน์ (5ข้อ) 

Unit  2  My  Body  Parts  of  body  คําศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย,การถาม-

ตอบเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย (5ข้อ) 

Adjectives  คําคุณศัพท์ , คําตรงกันข้าม (5ข้อ) 

Instruction / Request  ประโยคคําสั่งและประโยคขอร้อง (5ข้อ) 
 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชา/ฉบับ บทที่ /เนื้อหา จํานวนข้อ หมายเหตุ 

ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ (15ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย  

บทที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ ยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย (15ข้อ) 

30  

ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สีอุ่น สีเย็น ให้นักเรียนผสมสีขั้นที่ 1 เป็นสีขั้นที่ 2   ปฏิบัต ิ
ดนตร ี- นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการขับร้อง  ร้องเพลงใกล้รุ่ง  ปฏบิัต ิ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสอย  ปฏิบัต ิ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 

ทักษะการใช้โปรแกรม MS - Power  Point 2007  วาดภาพระบายสี 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และบอกชื่อส่วนประกอบนั้นๆได้ 

ด้วยโปรแกรม MS - Power  Point 2007   

 ปฏิบัต ิ

สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย,พัฒนาการทางด้านด้านจิตใจและอารมณ์ 

(10ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  

ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย 

ระบบกล้ามเนื้อ,ระบบกระดูกและข้อต่อ (10ข้อ) 

20  

พลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกาย  จับโฟมเตะเท้า   ปฏิบัต ิ
 

ตารางสอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ จํานวนข้อ เวลา (นาที) หมายเหตุ 
วันอังคารที่  

 25  กรกฎาคม  

2560 

8.20  - 9.20 

9.20 - 10.10 

10.10 -11.00 

11.00 -11.50 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

22 
30 
30 
30 

60 
50 

50 
50 

 

11.50 -12.50 พักกลางวัน 
12.50 -13.40 

13.40 -14.30 

14.30 -15.10 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

30 
30 
20 

50 
50 
40 

 

 



 

 

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อ.............................................................นามสกุล..........................................ชั้น ป.5/..................... 

วิชา/ฉบับ บทที่/เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมาย

เหตุ 

คณิตศาสตร ์ ทักษะ  บทที่ 1 จํานวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร การบวก ลบ คูณ และหาร (4ข้อ) 

ความเข้าใจ  บทที่ 1 จํานวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ (1ข้อ),การเรียงลําดับจํานวน (1ข้อ),การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย 

(1ข้อ),ค่าประจําหลักของเลขโดด (1ข้อ),ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน (2ข้อ) 

บทที่ 2  มุม ชนิดของมุม (1ข้อ) ,การเรียกชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แทนมุม (1ข้อ) 

บทที่ 3  เส้นขนาน (2ข้อ) 

บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็น (2ข้อ) 

โจทย์ปัญหา บทที่ 1 จํานวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 

(4ข้อ) , วิเคราะหโ์จทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร (2ข้อ) 

22  

ภาษาไทย ภาษาพาที บทที่ 1-4 

ตอบคําถามจากบทเรียน(6ข้อ),ตอบคําถามจากข้อความที่กําหนดให้(4ข้อ),เขียนคํา - 

คําอ่าน(6ข้อ),จับคู่คํากับความหมายในบทเรียน(4ข้อ),เครื่องหมายวรรคตอน (4ข้อ) 

ชุดกิจกรรม พว.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3  บุพบท...นําหน้าคําสื่อสัมพันธ ์

(2ข้อ),คําเชื่อม...นําหน้าคําสื่อสัมพันธ ์ (2ข้อ),คําอุทาน..สื่อสารอารมณ ์(2ข้อ)                   

30  

วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (10ข้อ) 

บทที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช พืชดอก  การสืบพันธ์ของพืชดอก การขยายพันธุพ์ืช วัฏจักรชีวิตของพืช 

(10ข้อ) 

บทที่ 3  เรียนรู้ชีวิตสัตว์ การสืบพันธุ์ของสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว ์วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (10ข้อ) 

30  

สังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

หน่วยที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ (10ข้อ) 

หน่วยที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (10ข้อ) 

หน่วยที่ 3 พระไตรปิฏก เกี่ยวกับพระไตรปิฎก (5ข้อ)     

หน่วยที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับหลักธรรมในการนําไปปฏิบัต ิ(5ข้อ) 

30  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

English  Guide 

บทที่ 1  Nouns  คํานามเอกพจน์  (Singular  Nouns),คํานามพหูพจน ์(Plural  Nouns) (5ข้อ) 

บทที่ 5  Days / Months  คําศัพท์เกี่ยวกับวัน,เดือน,ปี,ฤดูกาล (5ข้อ) 

บทที่ 7  V.  to  be  การใช้  is , am , are (5ข้อ) 

บทที่ 8  V.  to  have , V.  to  do  การใช้  has / have (5ข้อ),การใช้  do / does (5ข้อ) 

บทที่ 9  Present  Simple  Tense  การใช้กริยากับรูปประโยค (5ข้อ) 

30  

 

 

 

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

วิชา/ฉบับ บทที่ /เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมายเ

หต ุ



ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความเป็นมาของท้องถิ่น  การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 

(10ข้อ),การตั้งคําถามและการตอบ (2ข้อ),ความจริงกับข้อเท็จจริง 

(10ข้อ),ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนของเรา (8ข้อ) 

30  

ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ให้นักเรียนวาดภาพในหัวข้อเรื่อง เสียสละ  ปฏิบัต ิ
ดนตร ี- 

นาฏศิลป์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  หลักการขับร้อง  ร้องเพลงลาวเสี่ยงเทียน  ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพแล

ะเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การด้นถอยหลัง   ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพแล

ะเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 

ทักษะการใช้โปรแกรม MS - Power  Point 2007  วาดภาพระบายสี 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และบอกชื่อ – หน้าที่ของอุปกรณ์นั้นๆได้ ด้วยโปรแกรม MS - 

Power  Point 2007 

  ปฏิบัต ิ

สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ  

ความสําคัญของระบบย่อยอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ 

(7ข้อ),ความสําคัญของระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ (7ข้อ) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย (6ข้อ) 

20  

พลศึกษา การเคลื่อนไหวร่างกาย  การออกกําลังกาย  นั่งงอเข่าม้วนหน้า,กายบริหารประกอบดนตร ี  ปฏบิัต ิ
 

ตารางสอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ จํานวนข้อ เวลา (นาที) หมายเหตุ 
วันจันทรท์ี่  

 24  กรกฎาคม  

2560 

8.20  - 9.20 

9.20 - 10.10 

10.10 -11.00 

11.00 -11.50 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

22 
30 
30 
30 

60 
50 

50 
50 

 

11.50 -12.50 พักกลางวัน 
12.50 -13.40 

13.40 -14.30 

14.30 -15.10 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

30 
30 
20 

50 
50 
40 

 

 
 
 

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ.............................................................นามสกุล..........................................ชั้น ป.6/........... 

วิชา/ฉบับ บทที่/เนื้อหา 
จํานวน

ข้อ 

หมาย

เหตุ 

คณิตศาสตร ์ ทักษะ บทที่ 1 จํานวนนับ ค่าประมาณใกล้เคียง (1ข้อ),การบวก ลบ คูณ หาร 

(4ข้อ),โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 

(3ข้อ),การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวกหรือการลบ (2ข้อ) 

22  



ความเข้าใจ   บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ ความหมายของสมการ 

(1ข้อ),การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณ การหาร การบวก การลบ 

(2ข้อ),การแก้โจทย์ปัญหาสมการ (1ข้อ) 

บทที่ 3 ตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ (1 

ข้อ),การแยกตัวประกอบ (1ข้อ),การหา ห.ร.ม. / ค.ร.น. (2ข้อ) 

บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง ชนิดของมุม (1 ข้อ),ขนาดของมุม (1ข้อ) 

โจทย์ปัญหา  แสดงวิธีทํา โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร (1ข้อ), ห.ร.ม. / ค.ร.น. (1ข้อ) 

ภาษาไทย ภาษาพาที  บทที่ 1-4,ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย พว.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 , 

วรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ตอบคําถามจากบทเรียน(8ข้อ),ตอบคําถามจากข้อความที่กําหนดให้ (4ข้อ),พยางค์  คํา , วลี  

ประโยค , คําเป็น  คําตาย , คํานาม สรรพนาม กริยา , การผันวรรณยุกต ์

(8ข้อ),การเขียนคําและการเขียนคําอ่าน (8ข้อ),จับคู่คํากับความหมาย (4ข้อ), เติมบทอาขยาน 

“เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” (4ข้อ),เขียนเรื่องจากภาพ (1 เรื่อง) 

36  

วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา    

บทที่ 1  การเจริญเติบโต สารอาหาร (10ข้อ),ประเภทของสารอาหารและประโยชน์ (5ข้อ)          

บทที่ 2  ระบบอวัยวะ ระบบย่อยอาหาร (5ข้อ),ระบบหมุนเวียนเลือด (5ข้อ),ระบบหายใจ 

(5ข้อ),ระบบขับถ่าย (5ข้อ),ความสัมพันธ์ของระบบ (5ข้อ) 

40  

สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ (6ข้อ) 

หน่วยที่ 2 พทุธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (12ข้อ) 

หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (6ข้อ) 
หน่วยที่ 7 ศาสนาต่างๆในประเทศไทย (6ข้อ) 

30  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

Vocabulary คําศัพท์ชุดที่ 1 สมาชิกในครอบครัว,ห้องต่างๆภายในบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน 

(7ข้อ)   คําศัพท์ชุดที่ 2 อุปกรณ์ในบ้านและห้องสมุด (7ข้อ) 

English  Guide   Greeting การทักทาย (4ข้อ) 

Nouns  (นามนับได้ เอกพจน์,พหูพจน์และนามนับไม่ได้) (7ข้อ) 

Numbers (จํานวนนับ  Cardinal / Ordinal) (6ข้อ) 

Parts  of  the  body ส่วนต่างๆของร่างกาย (4ข้อ) 

Occupations  (อาชีพต่างๆ) (5ข้อ) 

40  

 

สรุปเนื้อหาข้อสอบระหว่างภาค   ภาคเรียนที่   1/2560 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา/ฉบับ บทที่ /เนื้อหา จํานวนข้อ หมายเหตุ 

ประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

หน่วยที่ 1  การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

(15ข้อ),ประวัติศาสตร์สมุทรปราการ (15ข้อ)  

30  

ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ปั้นแต่งเพิ่มลด  ปั้นดินน้ํามัน รูปลอยตัว  ปฏิบัต ิ
ดนตรี -นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการร้องเพลง  ร้องเพลงลาวดวงเดือน  ปฏิบัต ิ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หมอนเข็ม  ปฏิบัต ิ
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(คอมพิวเตอร์) 

ทักษะการใช้โปรแกรม Flip  Album  Pro 6  สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-book) “คอมพิวเตอรข์องฉัน” ด้วยโปรแกรม Flip  Album  Pro 6  ได้  
 ปฏิบัต ิ

สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสําคัญของระบบการทํางานในร่างกาย 

ระบบสืบพันธุ์,ระบบหายใจ,ระบบไหลเวียนโลหิต (20ข้อ)  

20  



พลศึกษา การเคลื่อนไหวร่างกาย  การออกกําลังกาย  

ทักษะการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน,การม้วนหน้าขาแยก,การม้วนหลังขาแยก  

 ปฏิบัต ิ

 
ตารางสอบระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ จํานวนข้อ เวลา (นาที) หมายเหตุ 

วันอังคารที่  
 25  กรกฎาคม  

2560 

8.20  - 9.20 

9.20 - 10.10 

10.10 -11.00 

11.00 -11.50 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

22 
36 
30 
40 

60 
50 

50 
50 

 

11.50 -12.50 พักกลางวัน 
12.50 -13.40 

13.40 -14.30 

14.30 -15.10 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 

40 
30 
20 

50 
50 
40 

 

 


