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วันสอบ              วิชา                               เนื้อหาท่ีใช้สอบ เวลา จํานวนเวลา (นาที)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทรท่ี์ 
24 

กุมภาพันธ ์
2563 

คณิตศาสตร์ (ฉบับท่ี 1)      ทักษะการคิดคํานวณ (บทท่ี 6 – 11) 09.00-09.50 น. 50 
ภาษาต่างประเทศ      Subject: English (Ajarn Nanthida) 
                             Material: Family and Friends 2 
                             Content Revision (Unit8-15) 

- Grammar 
   Unit 8  What’s the time? ( o’clock, half past, quarter past, quarter 
           to), Answer Wh -questions (what, when, where) 
   Unit 9  Where does she work? :  Present Simple Tense (Yes/No  
           question) 
   Unit 11 What are you wearing?  
               Present Continuous Tense (Affirmative / Interrogative /     
            Negative) 
   Unit 13 Comparative form (bigger than, smaller than…) , 

 Opposite Adjectives : fast – slow, loud-quiet etc. 
   Unit 14  Past simple form of Verb to be (Was/Were) 
   Unit 15  Singular vs Plural Nouns , using  some and any 

  Prepositions of time : in / on / at  
- Vocabulary  

    1) Routine activities (Unit8) 
   2) Places (Unit 9): hospital, school, airport etc. 

    3) Weather (Unit10): raining, windy, sunny, snowing 
    4) Clothes (Unit 11): boots, scarf, sweater, gloves etc. 
    5) Action Verbs (Unit12): watch, eat, drink, talk, dance etc. 
    6) Farm animals (Unit13) 

- Reading Comprehension: one passage about culture 
  (pages 118-122) 

 
 
 
 
 
 
 

10.00-10.50 น. 

 
 
 
 
 
 
 

50 

ศิลปะ       ทัศนศิลป์ : หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 (กิจกรรมที่ 13 และ กิจกรรมที่ 14) 
                                      หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 (หน้า 24 - 30)                            
                 นาฏศิลป์ : หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การละเลน่พ้ืนบ้าน 
                                              หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 การแสดงนาฏศิลป์เบ้ืองต้น 
                                     หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 9 มารยาทในการชมการแสดง 

 
11.00-11.40 น. 

 
40 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาษาไทย (ฉบับท่ี 1)      เน้ือหาในหนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ 7- 12 
                                        เนื้อหาในหนังสือเรียนวรรณคดลีํานํา บทที ่4- 6 

 

12.30-13.30 น. 
 

60 

สุขศึกษาและพลศึกษา   สุขศึกษา : หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ใส่ใจสุขภาพ 
                                                        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ชีวิตปลอดภัย 
                                      พละ :    กีฬาแชร์บอล,  กีฬาว่ายนํ้า                              

 
13.40-14.10 น. 

 
30 

ประวัติศาสตร์       หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
                             หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 5  ภูมิปัญญาไทย                                

 

14.20-15.10 น. 
 

50 
 

 
มีต่อดา้นหลงั  

 
 
 
 
 



หน้าที ่2 
 

วันสอบ              วิชา                               เนื้อหาท่ีใช้สอบ เวลา จํานวนเวลา (นาที)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 
26 

กุมภาพันธ ์
2563 

คณิตศาสตร์ (ฉบับท่ี 2)       ทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ 
                                           ประโยคสัญลักษณ์ (แสดงวิธีทํา) 

 

09.00-09.50 น. 
 

50 

วิทยาศาสตร์                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  วัสดุในชีวิตประจําวัน                 
                                              เรื่อง   คุณสมบัติของวัสดุและการนํากลับมาใช้ใหม่ 
                                        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  แสงในชีวิตประจําวัน  
                                                        เรือ่ง   การเคล่ือนที่ของแสง 
                                                        เรือ่ง   การมองเห็นวัตถุ 
                                        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เรียนรู้เรื่องดิน  
                                                        เรือ่ง   การรู้จักดินในท้องถ่ิน 
                                                        เรือ่ง   การใช้ประโยชน์จากดิน 

 
 
 
 
 

10.00-10.50 น. 

 
 
 
 
 

50 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี       หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 หนูปลูกต้นไม ้
                                                    หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 4 หนูน้อยนักประดิษฐ์ 

 

11.00-11.30 น. 
 

30 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
คณิตศาสตร์เสริม   Unit 1 Time and day 
                                  - Reading time 
                                  - Reading a calendar 
                                  - Word problems 
                           Unit 2 Money 
                                    - Types and values of banknotes and coins 
                                    - Comparing the value of money 
                                    - Breaking money 
                                    - Finding the sum of money 
                                    - Changes 
                                    - Word problems 
                            Unit 4 Volume Measurement 
                                  - Volume measurement 
                                    - Volume measuring tools 
                                    - Standard unit of volume measurement 
                                    - Comparing volumes of objects and capacities  
                                      of containers 
                                    - Word problems 
                            Unit 5 Geometric Shapes 
                                   - Closed shapes 
                                   - Two-dimensional shapes 
                                   - Three-dimensional shapes 
                                   - Patterns 
                            Unit 6 Mixed Addition, Subtraction, Multiplication,     
                                      and Division 
                                   - Addition, subtraction, multiplication, and division 
                                   - Mixed operation 

        - Word problems 

 
 
 
 
 
 

12.30-13.30 น. 

 
 
 
 
 
 

60 

ภาษาไทย (ฉบับท่ี 2)    เน้ือหาแบบฝึกหัดหลกัภาษาไทย   บทที่ 16 – 30 
 

13.40-14.40 น. 
 

60 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์ 
                                           หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
                                             หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
                                                                      ธรรมชาติ 

 

 

14.50-15.30 น. 

 

 

40 

 
 
 


