
 สรุปเน้ือหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 (MLP) ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
วิชา บทท่ี / เรื่อง /  เน้ือหา 

ภาษาไทย สระเสียงสั้น ภาษาพาทีบทที่ 4-6 ดรุณศึกษาบทที่ 22,24,29 อ่านเร่ืองตอบค าถามเนื้อหานอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเซ ็นติเมตร และมิลลิเมตร และการชั่งน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
คณิต MLP Numbers to 50 , Addition and Subtraction within 50 , Length , Shapes and Patterns 
วิทยาศาสตร์ หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย, การท างานที่สัมพันธ์กันของร่างกาย, การป้องกันอันตรายของอวัยวะ, ส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ โครงสร้างของ

สัตว์และหน้าที่ 
วิทย์ MLP Sense Organs , How to Keep Our body Clean and healthy , Food 

สังคมศึกษาฯ บทที่ 1 ศาสนาของเรา (ประวัติของศาสนา, หลักธรรมของศาสนา) บทที่ 2 คนดีที่เรารู้จัก (ครอบครัวของเรา, โรงเรียนของเรา) 
ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของสิง่ต่าง ๆ ,  สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  , ของใช ้ในอดีต & ปัจจุบัน 
สังคม MLP People and Natural Environment 
ภาษาอังกฤษ Myself (Name , Age , Greetings ) My family , Classroom objects ( What’s this ? , Yes/No), Classroom Commands 
อังกฤษ MLP Action Words / My body and Five senses / My family / Genders 

ภาษาจีน Danyuanyin , shengdiao , shengmu (1-2) , สระเดี่ยว, วรรณยุกต์ และพยัญชนะกลุ่มที่ 1-2  
สุขศึกษา การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  ครอบครัวของเรา 
พลศึกษา ความรู้ทั่วไปและทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้ า 
ศิลปะ ลายเส้นศิลปะ ทัศนธาตุ วาดภาพระบายสี 

ดนตรีไทย นาฏศิลป์เบื้องต้น / นาฏยศัพท์ / การเป็นผู้ชมที่ดี / ลีลานาฏศิลป์ / การละเล่นเด็กไทย 
ดนตรีสากล จังหวะ , ตัวโน้ต  พ้ืนฐานการใช ้คีย์บอร์ด , เพลงในชีวติประจ าวัน 

การงานอาชีพ บทที่ 1 หนูท าได้  บทที่ 2 จัดเก็บนะหนู ดูงามตา 
Computer Electronic Devices , Know your Computer , About Computer , The Monitor and the System unit , The Mouse and Keybord. 



สรุปเน้ือหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 (MLP) ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา บทท่ี / เรื่อง /  เน้ือหา 
ภาษาไทย ค าที่ใช ้สระ ใ- , ไ- , อักษรน า  การผันอักษร 3 หมู่  มาตราตัวสะกดแม่ กก กด  กบ กน ค าคล้องจอง พาทีบทที่ 4-6 ดรุณบทที่ 25,33 

คณิตศาสตร์ การบวก-ลบ ความหมายของคูณ และโจทย์ปัญหา การวัดความยาว การชั่ง การเปรียบเทียบและโจทย์ปัญหา 
คณิต MLP   Multiplication and Division, Word problems 

วิทยาศาสตร์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์ ช ีวิตเรา สมบัติของวัสดุ 
วิทย์ MLP Plant Life, Habitats, Respiratory System  Progressive System , Circulatory System , Skeletal /My scalar System 

สังคมศึกษาฯ การท าความดี ชุมชนสัมพันธ์  สิทธิของเรา มารยาทไทย 
ประวัติศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกบัชุมชน , การเปลี่ยนแปลงวิถชีีวติคนในชมุชนดา้นต่าง  ๆ  (สาเหตุ ผลกระทบ)  

หน้าท่ีพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พลเมืองดี 
สังคม MLP Unit 3 Traditional Thai Culture.   Unit 4 : Communication. 
ภาษาอังกฤษ Myself This-That-These-Those, Vocabulary, Daily life, Yes No Question, Synonyme – Antonym Present Simple Tense 
อังกฤษ MLP Present Simple Tense, Some/any/much/many Punctuation Marks Vocabulary Reading Comprehend  

ภาษาจีน หน้าที่ 2 ค าศัพท์บทที่ 1-4 (เลือกค าศัพท์ให้ตรงกับภาพ เลือกพินอินใหต้รงกับตัวอักษรจีน เลือกค าแปลไทยใหต้รงกับฟินอิน ข้อเขียนประสมค า 5 ข้อ  
สุขศึกษา ครอบครัวมีสุข  เพ่ือนสนิท  มิตรสหาย  เรียนรู้เร่ืองเพศ 
พลศึกษา ความรู้ทั่วไปและทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้ า การลอยตัว 
ศิลปะ รูปร่าง รูปทรง การวาดภาพ ระบายสี วัสดุอุปกรณ์การท างานศิลปะ 

ดนตรีไทย เคลื่อนไหวแสนสนกุ นาฏลีลา ฟ้อนร า การเป็นผู้ชมที่ดี การละเล่นพ้ืนบ้าน 
ดนตรีสากล จังหวะ  ตัวโน้ต  เพลงและการขับร้องเพลง เพลงท้องถิ่น 

การงานอาชีพ อาหารโภชนาการ :  การเตรียมประกอบอาหาร การประกอบอาหารให้สุกด้วยวิธตี่าง ๆ  ภาชนะในการประกอบอาหาร 
งานเกษตร          : เคร่ืองมือเกษตรเกี่ยวกับงานพืชและงานดนิ การใช้และเก็บรักษาเคร่ืองมือเกษตร 

Computer Data Information, Knowledge Data Communication Transmission mode Internet Operating System TUX Paint (Main Screen) 



สรุปเน้ือหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 (MLP) ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา บทท่ี / เรื่อง /  เน้ือหา 
ภาษาไทย ค าบัน, บรร , อักษรน า , ค า ฤ ฤา , ค าพ้องรูป , พ้องเสียง , วรรณคดีล าน า เด็กเอ๋ยเด็กน้อย , ภาษาพาที เร่ือง ความฝันเป็นจริงได้ ภูมิใจในภาษาไทย

ของเรา , ดรุณศึกษา เร่ือง สร้างโบสถ์ , อย่าหม่ินคนเพียร 
คณิตศาสตร์ การคณู หาร โจทย์ปัญหา + - x  ÷ , การวัดความยาว , โจทย์ปัญหาการวัดความยาว , ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 
คณิต MLP Money , Graphs , Fractions 

วทิยาศาสตร์ วัสดุรอบตัวเรา ,ประโยชน์ของวัสดุ  , การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ , อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยงแปลงวัสดุ 
วิทย์ MLP Living and non-living things, Different types of living things and Materials 

สังคมศึกษาฯ พลเมืองดี (หน่วย 2) , ประชาธิปไตยในชั้นเรียน โรงรียนและชมรม (เร่ือง 2) , วิถีชีวิตของเรา 
ประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชองชุมชน , ความเหมือนและความแตกต่างทางวฒันธรรมของชุมชน  
หน้าท่ีพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ , พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
สังคม MLP Unit 3 : The Social Environment. Unit 4 : The  Population and the Environment. 
ภาษาอังกฤษ Conversation / Reading Comprehension / Signs / Festivals / Describing the pictures 
อังกฤษ MLP Present Simple Tense / Past Simple Tense / Article / Reading Comprehension / Conversation / Edittiing / Describing the pictures. 

ภาษาจีน บทที่ 1-3 ( จับคู่ค าศัพท์กับรูปภาพ  , X ) (เลือกพินอินให้ตรงกบัตัวอกัษรจีน) (เลือกค าแปลให้ตรงกับตัวอักษรจีน) (เลือกค าตอบใหต้รงค าถาม) (เติม
ค าลงในช่องว่าง) (เลือกประโยคให้ตรงกับรูปภาพ) ข้อเขียน 5 ข้อ 

สุขศึกษา ครอบครัวมีสุข , ภัยทางเพศ 
พลศึกษา ความรู้ทั่วไปและทักษะการว่ายน้ าท่าฟรีสไตส์ 
ศิลปะ รูปร่าง รูปทรง และทัศนธาตุ 

ดนตรีไทย บทที่ 1-3 
ดนตรีสากล บทที่ 1-5 

การงานอาชีพ 1.สถานที่แสนสะอาด 2. เสื้อผ้าและของใช้ของฉนั  3. เคร่ืองมือเกษตร  4. พืชผักสวนครัว  
Computer Know Your Computer , Using Windows , MSWLOGO Commands 



สรุปเน้ือหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 (MLP) ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา บทท่ี / เรื่อง /  เน้ือหา 
ภาษาไทย อักษรน า, ค าควบกล้ า, เคร่ืองหมายวรรคตอน,  ค าพ้อง,  ภาษาพาทีบทที่ 6,7, วรรณคดีล าน าบทที่ 4, ดรุณศึกษาบทที่ 32.34, แยกข้อเท็จและข้อคิดเห็น

จากเร่ืองที่อ่าน 
คณิตศาสตร์ การคณู  การหาร มุม  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
คณิต MLP  Fractions. , Decimals. 

วทิยาศาสตร์ สมบัติของสาร 
วิทย์ MLP Scientific Method / Air and Respiratory System / Circulatory System / Transport System in plants.  

สังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองที่ 1-3 
ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทย (สมัยก่อนประวัติศาสตร์), พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
สังคม MLP Way of Living. The People and Environment of Bangkok and Thailand. 
ภาษาอังกฤษ Conversation, Comparison, Artical , Quantifier, Present Simple, Present Continuous, Futrue Simple. Passive Voice 
อังกฤษ MLP Preprosition, Adjective , Reading , Present Simple  

ภาษาจีน บทที่ 7  เร่ืองวันที่ ค าศัพท์น่ารู้   บทที่ 8 ค าศัพท์น่ารู้ เร่ือง การบอกถึงความต้องการ ความอยากและการถามราคา 
สุขศึกษา การดูแลสุขภาพ  ชีวิตปลอดภัย 
พลศึกษา ประวัติและกติกาฟุตบอล 
ศิลปะ วรรณะสี ภาพพิมพ์  การระบายสีให้เกิดมิติ 

ดนตรีไทย บทที่ 1-4 
ดนตรีสากล บทที่ 1-5 

การงานอาชีพ 1.จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ  2.มารยาท   3.เคร่ืองเกษตร  4.ดอกไม้สดสวย 
Computer Keynote App. Popplet lite App. , Sketches School App. And iMovie App. 



สรุปเน้ือหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 (MLP) ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา บทท่ี / เรื่อง /  เน้ือหา 
ภาษาไทย ค าบุพบท  ค าสันธาน  ค าอุทาน  ประโยค  ส่วนประกอบของประโยค  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  การอ่านจับใจความ  วิชาเหมือนสินค้า   พ่อค้าจากเมือง

เมาะตะมะ 
คณิตศาสตร์ สถิติและความน่าจะเป็น เศษส่วนการบวกลบคูณหารเศษส่วน โจทย์ปัญหา การบวกลบคูณหารเศษส่วน  
คณิต MLP  Angles, Triangles , Percentages 

วทิยาศาสตร์ สมบัติของสาร , แรงและการเคลื่อนที่ 
วิทย์ MLP The Solar System. The Basic Units of Life. 

สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย.  หน่วยที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนนิชวีิตในสังคม 
ประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉยีงใต้ 
หน้าท่ีพลเมือง หน่วยที่ 1-5 
สังคม MLP Unit 1 : The Social & Cultural Environment in the Central Region. Unit 4 : Population & the Environment in the Central Region. 
ภาษาอังกฤษ Part of speech, Vocabulary , Reading , Present Simple Tense , Conversation , Question Words.  
อังกฤษ MLP Punctuation , Time Clause , Quantifiers , Conditional Sentences , Vocabulary , Reading , Error 

ภาษาจีน หน่วยที่ 1 ตอนนี้กี่โมง หน่วยที่ 2 พรุ่งนี้อากาศเป็นอย่างไร  หน่วยที่ 3 เขาเรียนท าอาหารจีน เนื้อหาค าศัพท ์ประโยค บทสนทนา ทั้งภาษาจีนและภาษาไทย 
สุขศึกษา ระบบร่างกาย เพศ ครอบครัว 
พลศึกษา เทเบิลเทนนิส 
ศิลปะ แสง –เงา – น้ าหนักสี – งานปั้น - ภาพพิมพ์ – วรรณะสี 

ดนตรีไทย ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย ดีด สี ตี เป่า หน้าที่ของเคร่ืองดนตรีไทย ด าเนินท านอง และประกอบจังหวะ วิธีการปฏิบัติตนในการบรรเลงดนตรีไทย 
ดนตรีสากล ชื่อตัวโน้ต  ค่าของตัวโน้ต   

การงานอาชีพ งานเกษตร ดินและปุ๋ย  งานช่าง ความปลอดภัยในการท างาน 
Computer Typing Thai Chapter 1-12 , English Typing Chapter 1-14  



สรุปเน้ือหาออกข้อสอบ  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (MLP) ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
วิชา บทที่ / เร ื่อง /  เนื้อหา 

ภาษาไทย กทลีตานี ขุนช ้างขุนแผน (ตอนก าเนิดพลายงาม) ค าสุภาพ ค าราชาศัพท์ ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ (จีน,อังกฤษ) กลอนสุภาพ สุภาษิตส านวน ค าไวพจน์   
คณิตศาสตร์ ทศนิยม เปรียบเทียบทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปทศนิยม + - x ÷ ทศนิยมเศษส่วน จ านวนนับ โจทย์ปัญหาระคน + - x ÷ ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า  

ทิศ มาตราส่วน 
คณิต MLP Fraction (Word Problems) , percentage and word problems Speed distance Time and Overage speed 

วทิยาศาสตร์ สมบัติของสาร การจ าแนกสาร การแยกสาร การเลือกใช ้สารในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงสาร การเกิดปฏิกิ ริยาเคมี 
วิทย์ MLP 1.Humans and their environment.  2. Rocks and their classification.  

สังคมศึกษาฯ กฎหมายกับช ีวิต  วัฒนธรรม การปกครองประชาธิปไตย 
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเทศเพ่ือนบ้าน ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
หน้าท่ีพลเมือง รักชาติ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
สังคม MLP Unit 2 : Geography of the Regions.  Unit 3 : Natural Environment in Thailand. Unit 4 : Our Neighbors 
ภาษาอังกฤษ Unseen reading, grammar in use, vocabulary, writing, dialogue 
อังกฤษ MLP Short passage, cloze test, Vocabulary, Grammar, Advertisement / Part 2 : Rewrite sentence , Write 5 sentences about your robot. 

ภาษาจีน บทที่ 1-2 ค าศัพท์  (เลือกค าศัพท์เติมในชอ่งวา่ง จับคู่ค าศัพท์) ประโยค: (ตอบค าถาม วิเคราะห์   X )   เขียนค าศัพท์จีน 
สุขศึกษา เพศศึกษา และเร่ืองสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
พลศึกษา บาสเกตบอล 
ศิลปะ ภาพ 2 มิติ – 3 มิติ การวาดภาพเหมือนจริงจากแสงเงา งานปั้น 

ดนตรีไทย การอ่านเขียนโน้ตไทย  ความรู้เร่ืองเคร่ืองดนตรี  ประเภทวงปี่พาทย์  ประวัติและวิวัฒนาการวงปี่พาทย์ 
ดนตรีสากล ชื่อตัวโน้ต  ช ื่อสญัลักษณ์ต่าง ๆ   

การงานอาชีพ อาหารโภชนาการ (การเลือกซื้ออาหารสด การเลือกอาหารที่ควรบริโภค) – งานเกษตร (การขยายพันธุ์พืช ประเภทของปุ๋ย การคัดเลือกพันธุ์สัตว์) 
Computer Computer Data Storage, Search Engine, Flowchart, Scratch Command 



 


