
 
 

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 

คณติศาสตร์  (ครูอลษิา  พรศรี) 085-4552276 
ตอนที ่1 ปรนยัมี  40  ขอ้ (40  คะแนน) 
ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 – 7 
เน้นหน่วยที่ 8  เร่ืองการบวกจ านวนนับที่มผีลบวกไม่เกนิ  100 

และการลบจ านวนนับทีม่ีตัวตั้งไม่เกนิ  100 
เน้นหน่วยที ่ 9  เร่ืองเรขาคณิต 
- รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- แบบรูปและความสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิต 
เน้นหน่วยที ่ 10เร่ือง  แผนภูมิรูปภาพ 
- การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิรูปภาพและการอ่านแผนภูมิ
รูปภาพ 
ตอนที ่2  อตันยัมีทั้งหมด  8 ขอ้ (20 คะแนน) 
- เติมค าตอบท่ีก าหนดใหล้งในช่องวา่ง6 ขอ้(ขอ้ละ 2 คะแนน) 
- เติมตัวเลขแสดงจ านวน  เคร่ืองหมาย  และหาค าตอบลงใน 
2 ข้อ (ข้อละ  4  คะแนน) 

วทิยาศาสตร์  (ครูสุภาณีย์  ชัยจันทร์)  092-6855199 
หน่วยที ่3 วสัดุและการเกดิเสียง  
- วสัดุและสมบติัของวสัดุ 
- เสียงรอบตวัเรา 
หน่วยที ่4 หินและทอ้งฟ้า 
- หินในธรรมชาติ 
-  ทอ้งฟ้าของเรา 
ภาษาไทย (ครูรัฐพร  ศรีแสน) 089-2786599 
1. มาตราตวัสะกด 
2. ค  าควบกล ้า 
3. การเขียนค าผดิ-ถูก 
4. การเขียนค าอ่าน 
5. การอ่านสะกดค า 
องักฤษเสริม (ครูจีรนันท์  แก้วมณ)ี 098-1579868 
Lesson  8    
- Verb 
Lesson  9   
- Adjective   
- Preposition, Verb to be 
Lesson  10    
- Numbers   
-Verb to have 
Lesson  11     
- Colours  

สุขศึกษาฯ (ครูอลษิา  พนัธ์ุสง่า) 093-2215488 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความปลอดภยัในชีวติ  
บทที ่1 ชีวิตท่ีปลอดภยั  
บทที ่2  ภยัจากการเล่น 

วทิยาการค านวณ (ครูณชิากร  พลไพร่ฟ้า) 083-1401911 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  การใชง้านและการดูแลรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลย ี

ดนตรี (ครูสิทธิโชค  สรรค์นิกร) 085-0035139 
- เพลงในชีวติประจ าวนั 
- การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี คียบ์อร์ด 

 

 



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 

สังคม (ครูวราภรณ์  เดชดอนบม) 086-2307190 
ปรนยั  40  ขอ้  อตันยั  1  ขอ้  รวม 30 คะแนน 

ภูมิศาสตร์ 
-  ส่ิงแวดลอ้ม 
-  ความสัมพนัธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศ และแผนผงั 

 

การงานอาชีพฯ (ครูตะวนัฉาย  จ้อยกระจ่าง) 084-9569066 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  เร่ืองช่างประดิษฐน์อ้ย 
ตอนที ่1  แบบปรนยั      จ  านวน  30  ขอ้ 
- ประโยชน์ของการท าของเล่นดว้ยตนเอง 
- การบ ารุงรักษาของเล่น 
- ประโยชน์ของการบ ารุงรักษาของเล่น 
- วธีิการบ ารุงรักษาของเล่น 
ตอนที ่ 2  แบบอตันยั      จ  านวน   5    ขอ้  
ใหน้กัเรียนเลือกอุปกรณ์งานประดิษฐใ์หเ้หมาะสมกบังาน 

ศิลปะ (ครูไมตรี  เยน็วฒันา) 087-2226645 
- ทศันศิลป์รอบตวั 

ประวตัิฯ  (ครูวราภรณ์  เดชดอนบม) 086-2307190 
ปรนยั  20  ขอ้  อตันยั  2  ขอ้  รวม  30  คะแนน 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

- แหล่งวฒันธรรม 
- ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน 
- สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของชาติไทย 

องักฤษหลกั (ครูยุวดี  ครองทรัพย์ดี) 084-5493451 
ข้อสอบแบบปรนัย 
Unit 10  It’s  May’s  birthday  party 
Unit 11  This  train  and  That  plane 
Unit 12  Who’s  got  a  question? 
ข้อสอบแบบอตันัย 
การเติม  This/That 

 

  



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

คณติศาสตร์ (ครูอรอุมา  สาสุข) 083-4150120 
บทที ่7  เร่ืองเวลา 
บทที ่8  เร่ือง การหาร 
บทที ่9  เร่ือง ปริมาตรและความจุ  
บทที ่10  เร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติ 
บทที ่12  เร่ือง แผนภูมิ 

วทิยาศาสตร์  (ครูสุภาณีย์   ชัยจันทร์) 092-6855199 
หน่วยที ่4 วสัดุในชีวติประจ าวนั  
-  การดูดซบัน ้าและการน าวสัดุมาผสมกนั 
 - สมบติัของวสัดุและการน ากลบัมาใชใ้หม่  
หน่วยที ่5 แสงในชีวติประจ าวนั  
- แสงดว้ยการมองเห็น  
หน่วยที ่6 เรียนรู้เร่ืองดิน  
- รู้จกัดินในทอ้งถ่ิน  
- การใชป้ระโยชน์จากดิน 

สังคมฯ (ครูประกายแก้ว  เขตสุภา) 092-3565414 
สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ 
หน่วยที ่1-2 
หน่วยที ่1 สินคา้และบริการในชีวติประจ าวนั 
หน่วยที ่2 รายได ้รายจ่ายและการออม 
สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 
หน่วยที ่1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
หน่วยที ่2 ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
หน่วยที ่3 ทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
หน่วยที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งโลก ดวงอาทิตยแ์ละดวง
จนัทร์กบัมนุษย ์

วทิยาการค านวณ (ครูณชิากร  พลไพร่ฟ้า) 083-1401911 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4  การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

ประวตัิฯ (ครูประกายแก้ว  เขตสุภา) 092-3565414 
หน่วยที ่4 วฒันธรรมน่ารู้ 

ศิลปะ (ครูไมตรี  เยน็วฒันา) 087-2226645 
- ทศันศิลป์ในชีวติประจ าวนั 
การงานอาชีพฯ ( ครูตะวนัฉาย  จ้อยกระจ่าง)  084-9569066 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3  ช่างประดิษฐ์สร้างสรรค์ 

ตอนที ่1  แบบปรนยั      จ านวน  30  ข้อ 
- ประโยชนข์องงานประดิษฐ ์
- การใชเ้คร่ืองมืออยา่งปลอดภยั 
การประดิษฐข์องเล่น 
การประดิษฐข์องใชส่้วนตวั 
ตอนที ่ 2  แบบอตันัย      จ านวน   5    ข้อ  
ใหน้กัเรียนเขียนช่ือส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุท่ีก าหนดให ้
 

ดนตรี (ครูสิทธิโชค  สรรค์นิกร) 085-0035139 
- บทเพลงสร้างสรรค ์
- กิจกรรมดนตรี 
- การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี คียบ์อร์ด 
องักฤษเสริม (ครูสุนิต  อุยพิตัง) 098-5480644 
ปรนัย  
- การใช ้There is / There are  
อตันัย  
Change into  Interrogative sentence  Question word 

 

 

 



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

ภาษาไทย (ครูวรรณพรรธน์  ช่ืนบุญเพิม่) 061-1313994 
- ประโยค 
- ปริศนาค าทาย 
- ชนิดของประโยค 
- มารยาทการอ่านและการเขียน 
- ภาษาพาท ีโลกร้อน,เด็กดี,ชาติของเรา 
6. วรรณคดีและวรรณกรรม ธรรมชาติแสนงามและ
เมืองไทยเมืองทอง 

องักฤษหลกั(ครูภูชิดามาศ ราชชมภู) 095-1894763 
unit 10 My day 
 - present simple  
- daily routine  
unit 11 Tigers eat meat  
- adjective  
- animals 
 unit 12 Who are you? 
 - How /Where/ What อตันยั 
 -Write yes with true sentences.  
Write no with false sentences.  
(workbook page 69) 10 points  
-What am I? Read and write.  
(workbook pages 76-77) 10 points  

สุขศึกษาฯ (ครูอลษิา  พนัธ์ุสง่า) 093-2215488 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความปลอดภยัในชีวติ  
บทที ่1 อุบติัเหตุจากการเดินทาง  
บทที ่2 การใชย้า  
บทที ่3 สารเสพติดและสารอนัตราย  
บทที ่4 สัญลกัษณ์และป้ายเตือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

คณติศาสตร์ (ครูอจัฉรี  โยธิไกร) 091-8831884 
หน่วยที ่ 9  เวลา 
- การเขียนและการอ่านเวลา 
- ความสัมพนัธ์ของหน่วยชัว่โมงกบันาที 
- การอ่านและเขียนบนัทึกเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
- โจทยปั์ญหาเร่ืองเวลา 
หน่วยที ่10  รูปเรขาคณติและสมบัติบางประการของรูป
เรขาคณติ 
- รูปเรขาคณิต 
- รูปสมมาตร 
หน่วยที ่11 ข้อมูล แผนภูมิและตาราง 
- การรวบรวมขอ้มูล 
- การอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพและตาราง 

วทิยาศาสตร์ (ครูดรุณ ี ชาญเช่ียว) 081-9754815 
ปรนยั 45 ขอ้ อตันยัเติมค า  15  ขอ้  
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 พลงังานบนโลกของเรา  
เร่ืองที ่1  พลงังานน่ารู้ 
เร่ืองที ่2 พลงังานไฟฟ้า 
หน่วยการเรียนที ่7 ดวงอาทิตยก์บัชีวติ 
เร่ืองที ่1  ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตยก์บัชีวติิ 
เร่ืองที ่2 การข้ึนและตกของดวงอาทิตย ์และการก าเนิดทิศ 
เร่ืองที ่3  การเกิด กลางวนั กลางคืน   
การงานอาชีพฯ (ครูตะวนัฉาย  จ้อยกระจ่าง) 084-9569066 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  ช่างคิดประดิษฐ์ส่ิงของ 

 ตอนที ่1  แบบปรนยั      จ านวน  30  ข้อ 
- การบ ารุงรักษาของเล่น 
- ประโยชน์ของการบ ารุงรักษาของเล่น 
- วิธีการบ ารุงรักษาของเล่น 
- ประโยชน์ของการประดิษฐข์องใชใ้นโอกาสต่างๆ 
ตอนที ่ 2  แบบอตันัย      จ านวน   1    ข้อ  
ให้นักเรียนให้นักเรียนวาดภาพส่ิงประดิษฐ์ ที่นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ  ( เลือกเพยีง 1 ชนิด   ) และตอบค าถามให้ถูกต้อง 

วทิยาการค านวณ (ครูณชิากร  พลไพร่ฟ้า) 083-1401911 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5  การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งปลอดภยั 
ศิลปะ (ครูไมตรี  เยน็วฒันา) 087-2226645 
- ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

สุขศึกษาฯ (ครูอลษิา  พนัธ์ุสง่า)  093-2215488 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความปลอดภยัในชีวติ  
บทที ่1 อุบติัเหตุป้องกนัได ้ 
บทที ่2 ปฐมพยาบาล 

สังคมฯ(ครูเจษฎา   ประวรณา) 098-2079008 
เร่ืองภูมิศาสตร์ 
หน่วยการเรียนที ่1 เร่ือง แผนผงั แผนท่ีและภาพถ่ายใน
ชุมชน 
หน่วยการเรียนที ่2 เร่ือง ภูมิประเทศแลภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ
สภาพสังคมในชุมชน 
หน่วยการเรียนที ่3 เร่ือง สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
หน่วยการเรียนที ่4 เร่ือง มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
หน่วยการเรียนที ่5 เร่ือง เมืองและชนบท 

ประวตัิฯ (ครูประกายแก้ว  เขตสุภา) 092-3565414 
หน่วยที ่4 การสถาปนาอาณาจกัรไทย 
หน่วยที ่5 บุคคลส าคญัของไทย 

ดนตรี (ครูสิทธิโชค  สรรค์นิกร) 085-0035139 
- โนต้ดนตรีและการปฏิบติัคียบ์อร์ด 
- ดนตรีในชีวิตประจ าวนั 
- การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี คียบ์อร์ด 

 

 



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

องักฤษเสริม (ครูยุวดี  ครองทรัพย์ดี) 084-5493451 
Lesson  6  My  cat 
- some,  any 
Lesson  7  My  English 
- Question  words 
- Present  Simple  Tense 
Lesson  8   I  have  a  good  life. 
-  Preposition  (in,  on,  at,  under) 
- Numbers  1  -  1,000 
- There  is/  There  are 
- Present  Continuous  Tense 
ข้อสอบแบบอตันัย 
- There  is/  There  are 

 องักฤษหลกั (ครูจีรนนัท ์ แกว้มณี) 098-1579868 
Unit7 Bigger, Taller, Quicker 
- Comparative adjectives 
- Describing things and people 
- Talking about the differences between things and people 
Unit 8 Welcome to Coco Island 
- Comparing things and people  
- Talking about pictures 
Unit 9 Can you come to the party? 
- Asking and answering questions about people and things  
- Talking about weekly schedules and routines 
- Asking and answering question about weekly schedules 
and routines 
- Talking about the frequency of activities 
- Asking and answering questions about the frequency of 
activities 
Unit 10  The picnic by the waterfall 
- Talking about things in containers 
EX :  There is a (bowl) of (rice). 
There are two (cups) of (tea). 
There are some (boxes) of (toys). 
What would you like? 
Which (drink) would you like?  
I would like a (plate) of (sandwiches), please. 
I would like a (glass) of (milk), please. 
I’d like …, please. 

ภาษาไทย (ครูพฒันา  คะศรีทอง)  โทร. ๐๘๖-
๘๗๔๗๔๗๓ 
หลกัการใช้ภาษา 
- การใชป้ระโยคเพื่อการส่ือสาร 
- การใชพ้จนานุกรม 
- ค  าคลอ้งจองและค าขวญั 
- ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาทอ้งถ่ิน 
- มารยาทในการ อ่าน ฟัง พูด  เขียน 
การอ่าน 
- การอ่านจบัใจความส าคญั เน้ือเร่ือง บทความ บทร้อย
กรอง 
- การอ่านแผนภูมิ 
การเขียน 
- การเขียนประโยคเพื่อการส่ือสาร 
- การเขียนจดหมาย 

สังคมฯ(ครูเจษฎา   ประวรณา) 098-2079008 
เร่ือง เศรษฐศาสตร์ 
-สินคา้และบริการในชีวติประจ าวนั 
-การวางแผนการใชจ่้ายเงิน 
-การบริหารจดัการทรัพยากร 
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คณติศาสตร์ (ครูนารี  อินทะชุม) 091-8647585 
หน่วยการเรียนรู้ 9  รูปเรขาคณิตและการวดั 
หน่วยการเรียนรู้ 10  เศษส่วน 
หน่วยการเรียนรู้ 11 ทศนิยม 

ภาษาไทย (ครูเบญญาดา เปศรี) 061-3251919 
- การเขียน 
- การอ่าน 
- การฟัง การดู และการพูด 
- ภาษาถ่ิน 
-ภาษาพาที บทท่ี  13,14,16 
- วรรคดี เร่ืองเงาะป่า  นิราศเดือน 

องักฤษหลกั (ครูธนกร  รุ่งเรืองภาวรรณ) 098-0975287 

Unit 9: Quickly but quietly  
Unit 10 : You must do that 
Unit 11 : What are you talking about การงานฯ (ครูกฤษดากร  บุษปฤกษ์)  086-4065729 

ตอนที ่1  แบบปรนยั      จ านวน  40  ข้อ 
รู้จกัอาชีพ  
1.การจดัเก็บเอกสาร 
2.ความหมายและความส าคญัของอาชีพ 
3. แนวทางในการประกอบอาชีพ หนา้ 160 
ตอนที ่ 2  แบบอตันัย      1 ข้อ 
บอกอาชีพสุจริตและบอกถึงความส าคญัในการท างาน 
บอกถึงช่ือเอกสารพร้อมบอกวธีิการจดัเก็บ       

สุขศึกษาฯ (ครูอลษิา  พนัธ์ุสง่า) 093-2215488 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ชีวติปลอดภยั 
บทที ่1 การใชย้า  
บทที ่2 การปฐมพยาบาล 
บทที ่3 โทษของบุหร่ีและสุรา 
วทิยาการค านวณ (ครูณชิากร  พลไพร่ฟ้า) 083-1401911 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

วทิยาศาสตร์ (ครูดรุณ ี ชาญเช่ียว) 081-9754815 
ปรนยั  50  ขอ้ อตันยั 10 ขอ้  
หน่วยการเรียนรู้ที ่4  วสัดุและสสาร 
เร่ืองที ่1  - ประเภทของวสัดุ 
               -  สมบติัทางกายภาพวสัดุ 
เร่ืองที ่2  สถานะของสาร 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ดวงจนัทร์และระบบสุริยะของเรา 
เร่ืองที ่1   การปรากฏของดวงจนัทร์ 
              - การข้ึน – ตก ดวงจนัทร์ 
              -  การเปล่ียนแปลงรูปร่างของดวงจนัทร์ 
เร่ืองที ่2  ระบบสุริยะของเรา 
              - องคป์ระกอบของระบบสุริยะ 

ศิลปะ (ครูไมตรี  เยน็วฒันา) 087-2226645 

- ทศันศิลป์กบัวฒันธรรม 

ดนตรี (ครูสิทธิโชค  สรรค์นิกร) 085-0035139 
- เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
- การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี คียบ์อร์ด 

องักฤษหลกัเสริม (ครูญาดา  สุวรรณรินทร์) 086-7863168 
บทท่ี 5-8 
 - Present Continuous  
- Preposition  
- time 
 - Should 
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สังคมฯ (ครูวราภรณ์  เดชดอนบม) 086-2307190 
ปรนยั 50 ขอ้  อตันยั 10 ขอ้  รวม 30 คะแนน 

ภูมิศาสตร์ 

1. ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั 

-  ลกัษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 

-  แผนท่ี  และรูปถ่าย 

2. การเปล่ียนแปลง และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประวตัิฯ (ครูเจษฎา   ประวรณา) 098-2079008 
เร่ือง  พฒันาการของมนุษยใ์นดินแดนไทย 
-ยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
-ยคุสมยัประวติัศาสตร์ 
-อาณาจกัรสุโขทยั 
-พฒันาการอาณาจกัรสุโขทยั 
 

 

  



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5 

คณติศาสตร์ (ครูสุดา  สีหะไตร) 085-7430977 
หน่วยที ่2 รูปส่ีเหลีย่ม 
- ชนิดและสมบติัของรูปส่ีเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 
- พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัรูปส่ีเหล่ียม 
หน่วยที ่3 ปริมาตรและความจุ 
- ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การหาปริมาณของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุ 
- หน่วยที ่4  ปริซึม 
- ลกัษณะของปริซึม 
- ชนิดของปริซึม 
หน่วยที ่5  สถิติ 
- การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

วทิยาศาสตร์ (ครูอภิสิทธ์ิ  ศรีจ าพลงั) 080-7076156 
หน่วยที ่5 การเปล่ียนแปลง 
หน่วยที ่6 แหล่งน ้าและลมฟ้าอากาศ 
หน่วยที ่7 การปรากฏของดวงดาว 

วทิยาการค านวณ (ครูณชิากร  พลไพร่ฟ้า) 083-1401911 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4  การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

สังคมฯ (ครูเจษฎา  ประวรณา)  098-2079008 
เร่ืองภูมิศาสตร์ 
หน่วยการเรียนที1่ เร่ือง ภูมิลกัษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาค
ต่างๆ  
หน่วยการเรียนที ่2 เร่ือง การตั้งถ่ินฐานและการยา้ยถ่ินฐาน
ของประชากรในภูมิภาคต่างๆ  
หน่วยการเรียนที ่3 เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ 
สุขศึกษาฯ (ครูอลษิา  พนัธ์ุสง่า) 095-2086461 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความปลอดภยัในชีวติ  
บทที ่1 ยาน่ารู้  
บทที ่2 สารเสพติด  
บทที ่3 ส่ือกบัสุขภาพ 

ภาษาไทย(ครูเพ็ญนิตา มณลีุน) โทร.062-5045684  
1. หนา้ต่างท่ีเปิดกวา้ง 
2. บทอ่านเสริม ขา้วกลอ้งงอก 
3. การตั้งช่ือ การท าบตัรประจ าตวัประชาชน 
4. ประโยชน์ของน ้า 
5. การอ่านบทร้อยกรอง  

 

นาฏศิลป์ (ครูร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์) 089-5705303 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4  เร่ือง องคป์ระกอบนาฏศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เร่ือง ละคร 

ประวตัิฯ (ครูจุฑามาศ  พุทชา) 084-9536201 
- อยธุยาตอนกลาง   ตอนปลาย    
- ประวติัส าคญัๆ พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยใ์น
อยธุยา  ตอนกลางกบัตอนปลาย   
- การกอบกูเ้อกราชคร้ังท่ี1 -2    
- พระมหากษตัริยม์หาราชของไทย 
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 องักฤษหลกั(ครูภูชิดามาศ ราชชมภู) 095-1894763 
unit 10 
 -Let’s..... 
 -Shall.....?  
-How about......?  
unit 11  
-Materials things  
- made of....  
unit 12  
- adjective  
อตันยั  
- Describe about people. (workbook page 79) 10 points  

ศิลปะ (ครูปริญญา  ประณธิาน ) 081-0001427 
ตอนที ่๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ งานภาพพิมพฉ์ลุและ
การศึกษาลวดลายบา้นเชียง 
ตอนที ่๒ ให้นกัเรียนจงวาดรูปแจกนัท่ีมีลวดลายแบบ
บา้นเชียง ๑ ใบ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบักรอบท่ี  
ใหไ้ว ้เติมพื้นหลงัและระบายสีใหส้วยงาม 

การงานฯ (ครูกฤษดากร  บุษปฤกษ์)  086-4065729 
- งานบญัชีครัวเรือน 
- อาชีพในชุมชน 
- แบบฝึกหดัทา้ยเล่มในหนงัสือ 
อตันยั 2 ขอ้ 
-การลงบญัชีครัวเรือนหนา้ 127 
-จ าแนกอาชีพใหถู้กตอ้ง 
 

องักฤษเสริม (ครูธนกร  รุ่งเรืองภาวรรณ) 098-0975287 
Unit 7 : Harry Potter 
 - Future Simple Tense 
 Unit 8 : Vegetarian Festival 
 - Present Continuous Tense 
 - Question words / Wh questions 
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คณติศาสตร์พืน้ฐาน(ครูภคพล  ส าราญ) 092-3544937 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6 รูปหลายเหล่ียม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่7 วงกลม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่8 แผนภูมิวงกลม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 อตัราส่วน มาตราส่วน ร้อยละ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่10 รูปเรขาคณิต 3 มิติ และปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

สุขศึกษาฯ (ครูอลษิา  พนัธ์ุสง่า) 095-2086461 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ความปลอดภยัในชีวติ 
บทที ่1 ภยัธรรมชาติ 
บทที ่2 สารเสพติด 

วทิยาศาสตร์ (ครูชนิญญา  ลีนาราช) 095-1915714 
-หิน วฏัจกัรหิน 
-ประโยชน์ของหิน แร่ 
-ซากดึกด าบรรพ ์
-ลมบก ลมทะเล 
-ภยัธรรมชาติและธรณีพิบติัภยั 
-ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

การงานอาชีพฯ (ครูตะวนัฉาย  จ้อยกระจ่าง) 084-9569066 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6 และ 7 

  ตอนที ่1  แบบปรนยั      จ านวน  40  ข้อ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 งานธุรกิจ 
- ปัจจยัในการประกอบอาชีพ 
- คุณลกัษณะและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
-วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกิจ 
- กระบวนการท าธุรกิจ 
- ประเภทธุรกิจ 
- การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 
- การจดัเก็บเอกสารทางธุรกิจ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่7 อาชีพของฉนั  
- ความหมายและความส าคญัของอาชีพ 
- การเลือกประกอบอาชีพ 
- คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
ตอนที ่ 2  แบบอตันัย      2  ข้อ 

วทิยาการค านวณ (ครูสุนิต อุยพติัง) 0985480644 

 การใช้งานอนิเทอร์เน็ต  
- เทคนิคการคน้หาขอ้มูล 
- ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งปลอดภยั การตั้งค่าความปลอดภยั การใชง้าน
อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 
นาฏศิลป์ (ครูร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์) 089-5705303 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ืองการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง มารยาทในการชมการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 

องักฤษหลกั (ครูมณรัีตน์ จันทร์สูงเนิน ) 094-1459551 
Unit10-12  
- If clause (type0-1) 
- too many,too much,a few,a little 
- will&be going to 
- Landmarks & countries 

 ภาษาไทย (ครูวงเดือน เจริญดี) 089-8430414 
1. เน้ือหาบทเรียนภาษาพาที บทท่ี  14 - 16 
2. วรรณคดีวรรณกรรม บทท่ี 5 - 7  (เล่มแบบฝึกหดั) 
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สังคมศึกษาฯ (ครูจุฑามาศ  พุทชา) 084-9536201 
1. พิกดัภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
2. ภาคต่าง ๆของประเทศไทย    
3. ประเพณีแต่ละภาค 
4. ลกัษณะภูมิอากาศ    พาย ุ   ความเร็วลม  
5. ลกัษณะภูมิประเทศ  เทือกเขา  เกาะ   ดิน  แม่น ้า 
6. อาชีพ    
7. เข่ือนส าคญัๆ 
8. ทางหลวงแผน่ดิน  4  ภาค 
 

ประวตัิฯ (ครูจุฑามาศ  พุทชา) 084-9536201 
- อาณาจกัรไทยสมยัรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 1  
 - รัชกาลท่ี 10  โดยภาพรวม 
ท่ีเก่ียวพระนาม  รางวลัต่างๆ   ผลงานเด่นของ
พระมหากษตัริย ์
ศิลปะ (ครูปริญญา ประณธิาน ) 081-0001427 
ตอนที ่๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖ กระบวนการสร้างช้ินงาน 
PRESENTER เพื่อศึกษางานทศันศิลป์ทอ้งถ่ิน 
และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานทศันศิลป์ทอ้งถ่ินของไทย 
ตอนที ่๒ ให้นกัเรียนวาดภาพประกอบเหตุการณ์ท่ีก าหนด
และระบายสีใหส้วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวข้อสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 

คณติศาสตร์พืน้ฐาน(ครูภคพล  ส าราญ) 092-3544937 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 มิติสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิต 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถิติ 

 ภาษาไทย(ครูเพ็ญนิตา มณลีุน) โทร.062-5045684  
1. กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 
2. โวหารภาพพจน์ 
3. สมิงพระรามอาสา 

การงานฯ (ครูกฤษดากร  บุษปฤกษ์)  086-4065729 
- การดูแลบ ารุงรักษาพืช 
- การเก็บเก่ียวผลผลิต 
- การจดัการผลผลิต 

ศิลปะ (ครูปริญญา ประณธิาน )081-0001427 
ตอนที ่๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ การออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ 
หรืองานกราฟิก 
ตอนที ่๒ จงสร้างผลงานออกแบบตวัอกัษรแบบง่ายๆ ท่ีมีวิธีการ
คิดแบบเดียวกนักบัตวัอยา่ง โดยใช ้“ช่ือเล่น” ของตนเอง ระบาย
สีใหส้วยงาม (ภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 

สังคมฯ (ครูนิภาพร  แก้วนินทร) 065-6946914 

- ทวปีเอเชีย 
- ทวปีออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

องักฤษหลกั (ครูมณรัีตน์ จันทร์สูงเนิน ) 094-1459551 
Module 7-8  
1. Food & containers  
2. a/an,some/any 
3. much/many/a lot of/a little/a few 
4. must/mustn't,have to/don't have to 
5. Linkers (and,but,or) 
6. Mythical creatures 
7. Types of films  
8. Musical instruments  
9. Conversations 
 - Ordering food  
 - Talking about films  
10.Unseen passage 

สุขศึกษาฯ (ครูชัยพงษ์  กองสมบัติ) 087-2292736 
หน่วยที ่ 6  สมรรถภาพทางกาย 
หน่วยที ่ 7  การปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่ง
ปลอดภยั 

หน่วยที ่ 8  มหนัตภ์ยัจากสารเสพติด 

หน่วยที ่ 9  การป้องกนัภยัจากสารเสพติด 

องักฤษหลกัเสริม (ครูญาดา  สุวรรณรินทร์) 086-7863168 
Module 7-8  
1.Food & containers  
2.a/an,some/any  
3.much/many/a lot of/a little/a few  
4.must/mustn't,have to/don't have to  
5.Linkers (and,but,or)  
6.Mythical creatures  
7.Types of films 
 8.Musical instruments  
9.Conversations -Ordering food -Talking about films 
10.Unseen passage 

นาฏศิลป์ (ครูร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์)  089-5705303 
เร่ือง การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 - ระบ าไก่ 
 - ฟ้อนเง้ียว  
- ร าวงมาตรฐาน 

 

 



 
 

แนวข้อสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 

คณติศาสตร์เพิม่เติม (ครูรัตนพร  อุปพงศ์) 062-7583755 
- เอกนาม 
- พหุนาม 
 วทิยาศาสตร์ (ครูทนิกร จันทะผล) 080-9343628 

วทิยาการค านวณ (ครูสุนิต  อุยพติัง) 098-5480644 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภัย  
- ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
- จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- หน่วยของส่ิงมีชีวติ 

- การด ารงชีวติของพืช ประวตัิฯ (ครูนิภาพร  แก้วนินทร) 065-6946914 

- อาณาจกัรสุโขทยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวข้อสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 

คณติศาสตร์พืน้ฐาน(ครูภคพล  ส าราญ) 092-3544937 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สถิติ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ความเท่ากนัทุกประการ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เส้นขนาน 

องักฤษเพิม่เติม (ครูธนกร  รุ่งเรืองภาวรรณ) 098-
0975287 
Unit 4 : Great inventions - Thomas Edison 
สังคมฯ (ครูนิภาพร  แก้วนินทร) 065-6946914   
- ทวปียโุรป 
- ทวปีแอฟริกา 

องักฤษหลกั (ครูญาดา  สุวรรณรินทร์) 086-7863168 
บทท่ี 5,6  
- ค  าศพัท ์
 - Comparison of Adjective 
- will , going to 
 - Everyday English 

วทิยาการค านวณ ครูสุนิต อุยพติัง 098-5480644 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภัย  
- การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
- ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 - โทษจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาไทย(ครูเพ็ญนิตา มณลีุน) โทร.062-5045684  

1. โคลงสุภาษติโสฬสไตรยางค ์
2. โคลงสุภาษตินฤทุมนาการ 
3. กลอนดอกสรอ้ย ร าพงึในป่าชา้ 

ศิลปะ (ครูปริญญา ประณธิาน )081-0001427 
ตอนท่ี ๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖  ERGONOMICS DESIGH 
ตอนท่ี ๒ จงเปรียบเทียบผลิตภณัฑท์ั้ง ๒ ช้ิน ตามหลกั 
ERGONOMICS DESIGN ใหถู้กตอ้ง 
ตอนท่ี ๓ ให้นกัเรียนออกแบบไมก้วาดหรือกาน ้าให้
พฒันาข้ึนตามหลกั ERGONOMICS DESIGN  
อยา่งเหมาะสมถูกตอ้งและระบายสีใหส้วยงาม (SKD) 

ประวตัิฯ(ครูนิภาพร  แก้วนินทร) 065-6946914   
- กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  
- กรุงธนบุรี 

วทิยาศาสตร์ (ครูทนิกร จันทะผล) 080-9343628 
- โลกและการเปล่ียนแปลง 
- การแยกสาร 

สุขศึกษาฯ (ครูชัยพงษ์  กองสมบัติ) 087-2292736 
หน่วยที ่6  อารมณ์และความเครียด 
หน่วยที ่7  การเลือกใชบ้ริการสุขภาพในชีวติประจ าวนั 
หน่วยที ่8  เทคโนโลยทีางสุขภาพและความเจริญกา้วหนา้
ทางการแพทย ์
หน่วยที ่9 การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 
หน่วยที ่10  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์
เส่ียงต่ออนัตราย 

คณติศาสตร์เพิม่เติม (ครูรัตนพร  อุปพงศ์) 062-7583755 
การแปลงทางเรขาคณิต 
1. การเล่ือนขนาน 
2. การสะทอ้น 
3. การหมุน 

การงานฯ (ครูกฤษดากร  บุษปฤกษ์)  086-4065729 
- ไฟฟ้า  
-  เคร่ืองมือ 
-  วงจรต่างๆ 
-  หลอดไฟชนิดต่างๆ 

นาฏศิลป์ (ครูร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์)  089-5705303 
หน่วยที ่8   เร่ือง ความรู้พื้นฐานดา้นนาฏศิลป์ไทย  
หน่วยที ่14  เร่ือง ยคุสมยัของละคร 
 

 



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

คณติศาสตร์พืน้ฐาน(ครูภคพล  ส าราญ) 092-3544937 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ความน่าจะเป็น 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 สถิติ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

วทิยาศาสตร์ (ครูทนิกร จันทะผล) 080-9343628 
หน่วย คล่ืนและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
- การเกิดคล่ืน ส่วนประกอบของคล่ืน ปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง 
- คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
หน่วย ดาราศาสตร์และอวกาศ 
- การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย ์
- ฤดู 
- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโลก ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์
- เทคโนโลยอีวกาศ 

นาฏศิลป์ (ครูร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์)  089-5705303 
หน่วยที ่12  เร่ือง การประดิษฐท์่าร า 
หน่วยที ่14  เร่ือง สร้างสรรคง์านแสดง 
คณติศาสตร์เพิม่เติม (ครูรัตนพร  อุปพงศ์) 062-7583755 
- การใชเ้หตุผลทางเรขาคณิต การงานฯ (ครูกฤษดากร  บุษปฤกษ์)  086-4065729 

- การจดัการกบัผลงานประดิษฐ ์

- เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐข์องใชแ้ละของตกแต่ง 
- การประดิษฐข์องเล่น 

สุขศึกษาฯ (ครูชัยพงษ์  กองสมบัติ) 087-2292736 

หน่วยที ่6  โรคและการป้องกนั 
หน่วยที ่7  การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
หน่วยที ่8  การพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
หน่วยที ่9  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
หน่วยที ่ 10  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

องักฤษหลกัเสริม (ครูญาดา  สุวรรณรินทร์) 086-7863168 

Video Clip Give thanks to our school 

วทิยาศาสตร์เพิม่เติม (ครูอภิสิทธ์ิ  ศรีจ าพลงั) 080-7076156 
- สถานการณ์พลงังานของโลกและประเทศไทย 
- พลงังานทดแทนเพื่อการคมนาคม 

สังคมฯ (ครูนิภาพร  แก้วนินทร)  065-6946914 
- ทวปีอเมริกาเหนือ 
- ทวปีอเมริกาใต ้ศิลปะ (ครูปริญญา ประณธิาน ) 081-0001427 

ตอนที ่๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
ตอนที ่๒ ให้นกัเรียนวาดภาพลายเส้นหวัเสาโรมนัมาอยา่ง
นอ้ย ๒ เสา พร้อมระบุช่ือให้ถูกตอ้ง 
ตอนที ่๓ จงออกแบบบรรจุภณัฑ ์(วาดใหเ้ป็น ๓ มิติ) จาก
รูปคล่ีท่ีก าหนดให ้โดยใชผ้ลิตภณัฑข์องโรงเรียนท่ีเลือกไว้
แลว้ท่ีหอ้งเรียน และระบายสีใหส้วยงาม 

ประวตัิฯ(ครูนิภาพร  แก้วนินทร) 065-6946914   
- พฒันาการของชาติไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของชาติไทยในสมยัประชาธิปไตย 

วทิยาการค านวณ ครูสุนิต อุยพติัง 098-5480644 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- กฎหมายคอมพิวเตอร์ 
 - ลิขสิทธ์ิ 

 



 
 
 

แนวข้อสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

องักฤษหลกั (ครูมณรัีตน์ จันทร์สูงเนิน ) 094-1459551 
 Module 7-8 
 1.Vocabularies 
- TV programme,films 
- Places  
- City life&Country life 
 - Compass points  
2.Grammar  
- The passive  
- The causative (have sth done)  
- Reflexive pronouns 
 -a/an - the 
 -relatives  
-modals  
-to-infinitive/infinitive without to/-ing form 
 -had better / would rather  
-linkers of contrast  
-question tags  
3.Conversations 
-Talking about TV programmes 
-Talking about the place you live 
 

ภาษาไทย(ครูเพ็ญนิตา มณลีุน) โทร.062-5045684  
1. โคลงสีสุ่ภาพ 
2. การอ่านบทรอ้ยแก ้และการอ่านบทรอ้ยกรอง 
3.การเขยีน 
4.บทพากยเ์อราวณั 

 


