
 

 

 สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (MLP) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชา บทที่ / เรื่อง /  เนื้อหา 

ภาษาไทย ภาษาพาทีบทที่ 10-12 มาตราตัวสะกดตรงมาตรา (ค้าควบกล ้าแท้ ร ล ว) ค้าคล้องจอง ไตรยางค์ อักษรกลาง ดรุณศึกษาบทท่ี 51 , 58 อ่านเรื่อง
ตอบค้าถาม 

คณิตศาสตร ์ การบวกลบระคน  รูปเรขาคณิต  การนับเพิ่ม นับลด 
คณิตศาสตร์ MLP  Time  , Money  , Graphs 

วิทยาศาสตร์ เรื่องดิน  ท้องฟ้า 
วิทยาศาสตร์ MLP Seasons ,  The solar system , Sun , Moon , Earth 

สังคมศึกษาฯ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
ประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ของชาติไทย แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
หน้าที่พลเมือง ความมีวินัยในตนเอง 

สังคมศึกษา MLP Resources for Daily Life 
ภาษาอังกฤษ Myself , School things , Food and Drink , Prepositions , Reading  

ภาษาอังกฤษ MLP Reading Comprehension , Animals (baby , sound , habitat) 
ภาษาจีน พยัญชนะกลุ่มท่ี 4-7 ค้าศัพท์  การประสมค้า  พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
สุขศึกษา สุขบัญญัติ 10 ประการ  อาการเจ็บป่วยที่ควรรู้ 
พลศึกษา การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ เกมนันทนาการ 
ศิลปะ ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน 

ดนตรีไทย เคลื่อนไหวพาสนุก นาฏศิลป์เบื องต้น การเป็นผู้ชมที่ดี  ลีลานาฏศิลป์ การละเล่นเด็กไทย 
ดนตรีสากล ตัวโน้ต  สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางดนตรี   การขับร้องเพลงต่าง ๆ  

การงานอาชีพ งานเกษตร / งานประดิษฐ์ 
Computer Electronic  Devices P.13-16 , MS Paint P.79-80 



 

 

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (MLP) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชา บทที่ / เรื่อง /  เนื้อหา 
ภาษาไทย ค้าบัน บรร  , ตัวการันต์  ค้าควบกล ้า  พาทีบทที่ 10-12 , ดรุณบทที่ 51 และ 57 อ่านจบัใจความ 

คณิตศาสตร ์ โจทย์ระคน โจทยป์ัญหาระคน – บอกปริมาตรความจุ การเปรยีบเทียบโจทย์ปญัหาการตวง-รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต แสดงวิธีทา้ โจทยป์ัญหาระคน
(จ้าแนกรูปสองมิติ,รูปสามมติิ)  

คณิตศาสตร์ MLP  Picture graph , Geometry (2-3 D Shapes) , Lines , Curves and Surfaces , Patterns. 
วิทยาศาสตร ์ สมบัติ  ประโยชน์ และประเภทของดิน โลกกับดวงอาทิตย์ 

วิทยาศาสตร์ MLP Materials , Lights and Shadow , Sound Chart 
สังคมศึกษาฯ บทที่ 3 การผลติ , เศรษฐกิจ  บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ โลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ์ ประเพณีในชุมชน  ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
หน้าที่พลเมือง บทที่ 3 พลเมืองดี  บทที่ 4 ความปรองดอง  สมานฉนัท์  บทที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง 

สังคมศึกษา MLP Budgeting & Buying Choices, Resource Production & Renewable and Non-Renewable (Unit 3-4) 
ภาษาอังกฤษ Myself , My daily life , Vocabulary , Yes/No Question , Verb , Present Simple tense , Preposition 

ภาษาอังกฤษ MLP Punctuations(เครื่องหมายวรรคตอน), Errors(แก้ข้อผิด),Vocabulary(บทสนทนา) Homophones,Antonyms,Comprehension ,cloze test (เติมค้า) 
ภาษาจีน บทที่ 5-7  ค้าศัพท์ (พินอิน ตัวอักษรจีน และแปลความหมาย) และทบทวนบทที่ 1-4 ว่ามีสระผสมอะไรบา้ง 
สุขศึกษา การใช้ยา สารเสพติด อัคคีภัย อุบัติเหตุจากการเดินทาง 
พลศึกษา เคลื่อนไหวอยู่กับที่  เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ 
ศิลปะ ภาพจากประสบการณ์  ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน 

ดนตรีไทย เคลื่อนไหวแสนสนุก  นาฏลีลา  การฟ้อนร้า  การเป็นผูช้มที่ดี  การละเล่นพื นบา้น 
ดนตรีสากล ตัวโน้ต สัญลักษณ์ตา่ง ๆ ทางดนตรี การขับร้องเพลง เพลงในทอ้งถิ่น 

การงานอาชีพ (งานช่าง) การใช้เคร่ืองมือเกี่ยวกับงานช่าง  (งานประดิษฐ)์ การออกแบบงานประดิษฐ์ / วสัดุ/อุปกรณ์/ กระบวนการงานประดิษฐ์ ความคิดสรา้งสรรค์ใน
การท้างานประดิษฐ ์

Computer Information technology , WordPad , Finger placement on keyboard. 



 

 

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (MLP) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชา บทที่ / เรื่อง /  เนื้อหา 

ภาษาไทย ประโยคเพื่อการสื่อสาร-ค้าราชาศัพท์ (หมวดร่างกาย)–เครื่องหมายวรรคตอน-อักษรย่อ-ค้านาม-ค้าสรรพนาม-ค้ากริยา-ล้าน้าบทที่ 6 ภาษาพาที
บทที่ 13-14 ดรุณศึกษา บทที่ 43 และบทที่ 55 

คณิตศาสตร ์ เรขาคณิต เส้น บวก ลบ คูณ หารระคน 
คณิตศาสตร์ MLP  Angles / lines / Geometry / Area and Perimeter 

วิทยาศาสตร์ น ้า  (สถานะของน ้า ,ประโยชน์ของน ้า) , อากาศ (ส่วนประกอบของอากาศ ,ความส้าคัญของอากาศ) ปรากฏการณ์ของโลก-ดวงอาทิตย์ 
วิทยาศาสตร์ MLP Life cycles of plants and animals , The human body. 

สังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (สิ่งแวดล้อมของชุมชน) 
ประวัติศาสตร์ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
หน้าที่พลเมือง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-5 

สังคมศึกษา MLP Benefits and Valves of Goods and services / Relationship between  Buyers and Sellers 
ภาษาอังกฤษ Read the passages / Conversation / Grammar / Vocabulary / Writing from the picture / sign 

ภาษาอังกฤษ MLP Read the passages / Conversation / Vocabulary (No.71-120) / Writing (Charlie and the Chocolate Factory) 
ภาษาจีน บทที่ 5 ค้าศัพท์  บทสนทนา และแบบฝึกหัดหน้า 115-121 
สุขศึกษา การแปรงฟัน อุบัติเหตุ ปฐมพยาบาล 
พลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ กิจกรรมออกก้าลังกายด้วยเกม 
ศิลปะ การวาดภาพระบายสี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปะท้องถิ่น 

ดนตรีไทย บทที่ 1-5 
ดนตรีสากล บทที่ 1-5 

การงานอาชีพ งานช่าง  งานประดิษฐ์  เทคโนโลยีสะอาด 
Computer Data , Data sources , Kinds of Data , Information Technology , MSKODU Program  



 

 

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (MLP) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชา บทที่ / เรื่อง /  เนื้อหา 
ภาษาไทย ค้านาม-สรรพนาม-กริยา/ภาษาพาทีบทที่ 14-15 / วรรณคดีล้าน้าบทที่ 7 /ดรุณศึกษาบทที่ 53,58/เนื อหานอกบทเรียน 

คณิตศาสตร ์ เศษส่วน/ทฺศนิยม/การบวก ลบ คูณ หารระคน 
คณิตศาสตร์ MLP  Perimeter and Area 

วิทยาศาสตร ์ แสง 
วิทยาศาสตร์ MLP Matter  , Energy  

สังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ภูมิศาสตร์น่ารู้) 
ประวัติศาสตร ์ ประวัติบุคคลส้าคัญในสมัยสโุขทัย ภูมิปัญญาไทยในสมัยสโุขทยั 
หน้าที่พลเมือง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-5 

สังคมศึกษา MLP Quality Trademark.  , Certication and Consumer Behaviour  
ภาษาอังกฤษ Punctuation , This , That / These , Those , Complete sentence. 

ภาษาอังกฤษ MLP Comprehension ,conversation ,comparative , some/any , much/many , Present Simple Tense ,Past Simple Tense , Present 
Continuous Tense , Future Simple Tense 

ภาษาจีน บทที่ 10 ฉันสามารถนั่งตรงนี ไดไ้หม  ค้าศัพท์  บทสนทนา การตอบค้าถาม เติมค้าในประโยค 
สุขศึกษา การใช้ยา  การปฐมพยาบาล  โทษของบุหรี่ และสุรา 
พลศึกษา ว่ายน า้ 
ศิลปะ ศิลปะงานภาพพิมพ์  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การท้าภาพพิมพ์ 

ดนตรีไทย หน่วยที่ 1-5 
ดนตรีสากล หน่วยที่ 1-5 

การงานอาชีพ งานช่าง  งานประดิษฐ์  อาชีพที่สนใจ 
Computer MS. Publisher , Step in applying Border Art  , Commands Button. 



 

 

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (MLP) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชา บทที่ / เรื่อง /  เนื้อหา 
ภาษาไทย อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน กาพย์ยานี 11 วรรณคดีเร่ือง โคลงโลกนิติ เหตุการณ์ในบ้านฉัน 

เพลงชาตไิทย 
คณิตศาสตร ์ บทประยุกต์  บัญญัตไิตรยางค์ โจทย์ปัญหาก้าไร ขาดทุน ร้อยละเปอร์เซ็นต์ รูปเรขาคณิต 3 มิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

คณิตศาสตร์ MLP  Quadrilaterals and Volume 
วิทยาศาสตร ์ บรรยากาศ  ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

วิทยาศาสตร์ MLP Reproduction in animals , Heredity , The web of life and the life cycle of animals. 
สังคมศึกษาฯ แผนที่  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สิ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร ์ พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี  ภูมิปัญญาไทยในสมัยธนบุรี 
หน้าที่พลเมือง ความปรองดองสมานฉันท์ ความเป็นผู้มีวนิัยในตนเอง 

สังคมศึกษา MLP Unit 1 Factors of Production , Unit 2 Technology & Other Factors in Production. Unit 3   Manufacturer 
ภาษาอังกฤษ Conversation ,Passage ,Punctuation ,Dialogue ,Unseen , Reading , Asian / ข้อเขียน : Write sentences about hobby my favorite sport. 

ภาษาอังกฤษ MLP Part of Speech , Passive Voice ,  Reported Speech , Conversation , Reading , Write a paragraph 
ภาษาจีน ค้าศัพท์ ประโยค บทสนทนา ถาม-ตอบ เต็มค้า นบัจ้านวนขีดตวัอักษรจีน ของเร่ือง เธอซื อเสื อผ้าเยอะมาก และฉนัมาที่นี่โดยเคร่ืองบิน/ข้อเขียน จับคู่

ประโยคกับรูปภาพ จบัคู่บทสนทนา 
สุขศึกษา เพศ สุขบัญญัติแห่งชาติ โรค ฉลากอาหาร ยาเสพตดิ สื่อในชีวติประจ้าวนั 
พลศึกษา ว่ายน า้ 
ศิลปะ ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม) 

ดนตรีไทย ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย  หน้าที่ของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท วิธีปฏิบัติตวัต่อการเล่นดนตรีไทย 
ดนตรีสากล เรียนรู้ชื่อ ระดับเสียงของตัวโน้ต และปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามท่ีตนเองปฏิบติ 

การงานอาชีพ งานธุรกิจ  การท้าบัญชีครัวเรือน  การจัดเก็บเอกสาร  อาชีพในชุมชน  ความแตกต่างอาชีพ  ข้อควรค้านึงอาชีพ 
Computer Typing English Chapter 1-14 , Data & Information , Microsoft word 



 

 

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (MLP) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชา บทที่ / เรื่อง /  เนื้อหา 

ภาษาไทย ภาษาพาที  เรื่อง ช้อนกลาง สร้างสุขภาพ / วรรณคดีล้าน้า เรื่องศึกสายเลือด / โวหาร 5 ประเภท ค้าวิเศษณ์ ค้าบุพบท ค้าสันธาน ค้าอุทาน 
โวหาร ประโยคสามัญ ความรวม ความซ้อน   

คณิตศาสตร ์ ร้อยละ ก้าไร ขาดทุน ลดราคา ดอกเบี ย ราคาทุน และโจทย์ปัญหา กราฟ แผนภูมิ ความน่าจะเป็น การคาดคะเนของเหตุการณ์ต่าง ๆ  (บทที่ 4-5) 
คณิตศาสตร์ MLP  Area of circle Angles , Pie Charts Volume 

วิทยาศาสตร์ หิน และการเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภัย ข้างขึ นข้างแรม อุปราคา ฤดูกาล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 
วิทยาศาสตร์ MLP Light & Growth and Development of the Human body. 

สังคมศึกษาฯ แผนที่ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์  , บุคคลส้าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ , กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
หน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและสังคม , วัฒนธรรมไทย 

สังคมศึกษา MLP Earning , Saving and investing , Sufficiency Economy  
ภาษาอังกฤษ Unseen reading , Dialogue , Short passage , Grammar (Type of sentence) Writing  : Past Simple , How to save the Earth 

ภาษาอังกฤษ MLP 1.Reading Comprehension  2.Cloze Filling  3.Vocabulary  4.Words in context  5.Synonym + Antonym  6.Error detection  
ภาษาจีน เนื อหาบทท่ี 3-4 (ค้าศัพท์  ประโยค ตอบค้าถาม  ล้าดับขีด)  
สุขศึกษา สารเสพตดิ 
พลศึกษา ว่ายน ้า 
ศิลปะ การสร้างงานทัศนศิลป์ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

ดนตรีไทย ประวัติวงปี่พาทย์ การอ่าน-เขียนโน้ตดนตรีไทย  สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
ดนตรีสากล เรียนรู้เรื่องอัตราจังหวะ  ค่าของตัวโน้ต และปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามท่ีตนเองถนัด 

การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ รายรับรายจ่าย 
Computer Robo –Circle Introduction , Command block’s summary of Logo Blocks Competitions (all of sensors) 



 

 

 


