
 

 

ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารียร์ักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 

รายวิชา/ 
หน่วยการเรียนรู้ 

เน้ือหาท่ีสอบ คะแนนรวม 

ภาษาไทย 
หน่วยที ่9-16 

 

ฉบับท่ี 1 หลักภาษา   ค าที่มีตัวการันต์/เครือ่งหมายวรรคตอน/ค านาม/ค าสรรพนาม/ค ากริยา 
ประโยคชนิดต่างๆ/การใช้พจนานุกรม/ส านวนไทย/ภาษาถิ่น 
ฉบับท่ี 2 การอ่านเนื้อเร่ืองจับใจความส าคัญ 
จับใจความส าคญัของเนื้อเรือ่งและตอบค าถาม เลือกตอบ และเขียนตอบ 
ฉบับท่ี 3 การเขียน 
การแต่งเรื่องเพ่ิมเติม จากข้อความที่ก าหนด  

15 
 
10 
 
5 

คณิตศาสตร์ 
หน่วยที ่ 

 

ฉบับท่ี 1 ความรู้-ความเข้าใจ  
- การบอก อ่าน และเขียนเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษสว่นที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
- การวัดน้ าหนัก 
- การวัดปริมาตรและความจ ุ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาท ีและการบอกระยะเวลา 
- เงิน 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ฉบับท่ี 2 โจทย์ปัญหา  
- โจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัเศษส่วน 
- โจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัการวัดน้ าหนกั 
- โจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัการวัดปริมาตรและความจุ 
- โจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัเวลา 
- โจทย์ปญัหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

15 
 
 
15 

วิทยาศาสตร์ 
หน่วยที ่5 - 7 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 อากาศบนโลก 
- อากาศรอบตวัและมลพิษทางอากาศ 
- การเกิดลม  
- ลมประจ าเวลา  ลมประจ าฤด ู

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 พลังงานบนโลกของเรา 
- การเปลี่ยนรปูพลังงาน 
- พลังงานไฟฟ้า 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 ดวงอาทิตย์กับชีวิต 
- ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนโลก 
- ทิศและการขึ้นตกของดวงอาทิตย ์

30 

สังคมศึกษา หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 30 



หน่วยที่ 
 

 

     -สินค้าและบริการ 
     -การวางแผนการใช้จ่าย 
     -การผลิตและการแข่งขันทางการค้า 
หน่วยที่ 4 ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
     -เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
     -ชุมชนของเรา 
     -สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 

 
 

 

หน่วยที่ 3 บุคคลส าคญัของชาติไทย 
     -พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
     -ร่มเกล้าชาวไทย 
     -บรรพบุรุษไทย 
 

30 

   สุขศึกษา และ 
พลศึกษา 
หน่วยที3่-4 

 

   หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 
   - อาหารกับสุขภาพ 
   - การดูแลฟันของเรา       
   หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต 
   - ความปลอดภัยจากอุบัติเหต ุ
   - การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล          

20 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

หน่วยที่ 

หนูเรียนรู้งานช่างพ้ืนฐาน  , หนูสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ , การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

20 

ศิลปะ 
หน่วยที่ 

 

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียน x ค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (10 ข้อ 5 คะแนน) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ศิลปะท้องถิ่นไทย 
     บทที่ 1 เรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น 
ตอนท่ี 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่ก าหนด (5 คะแนน) 
   ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ 

10 

ดนตรี นาฎศิลป์ 
หน่วยที่ 

 

ดนตรี 
สัญลักษณ์ทางดนตรี หน้า7-11 
บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หน้า13-16 
นาฏศิลป ์
หน่วยการเรียนรู้ที่   นาฏศิลป์ไทยน่ารู้ 
บทที่1  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 
บทที่2  นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย 
 

 

10 

ภาษาอังกฤษ 
Unit 9-15 

 

ฉบับท่ี 1   Unit 9 Comparative and superlative adjectives 
                 Unit 11 There was, There were  
                 Unit 12 – 13 The past Simple / and , but  
                 Unit 15 Be going to 

10 
 
 

 



ฉบับท่ี 2   Unit 9 Comparative and superlative adjectives 
                 Unit 10 Must, mustn’t 
                 Unit 11 There was, There were  
                 Unit 14 The Past Simple (What, Where, When) 
                 Unit 15 Be going to 

10 

Mathematics 
Chapter 

Chapter 7: Lengths 
   - Measuring lengths in metres, centimetres and millimetres 
   -Comparing lengths 
 Chapter 8: Mass 
   -Measuring mass in kilograms and grams 
   -Comparing masses 
Chapter 9: Volume and Capacity 
   -Measuring volume and capacity in litres and milliliters 
   -Comparing volume and capacities 
Chapter 10: Time  
   -Reading and writing time to the minute 
Chapter 11: Money 
   -Reading and writing time to the minute 
Chapter 12: Data and Pictograms 

30 

Science 
 

Science Primary 3 
Chapter 5 Energy (Page 61-67) 

- Example of appliance , change electrical energy into heat energy (Page69-70) 

Chapter 6 Electricity (Page78-83) 
Chapter 7 Air  

- Components of air (Page 91) 
- Air pollution (Page92-93) 

Chapter 8 Wind  
- The benefits of wind (Page105-105) 

- The harmful of wind (Page107) 

Chapter 9 The sun  
- Sun set and sun rise 

- The position (Page116-119) 

 
 

30 

Social Studies 
Chapter 

 
Chapter3 Economics Activities Around Us 

30 



1.Goods and Services  
2.Tax 
Chapter 4 History 
1. Calendar 
2. Community Settlement 
3.Our Kings 
Chapter 5 Our Environment 
1.Our Community ( Urban-Rural) 
2.Geographical Information 
3. Our Environment and Natural Resources ( Past-Present) 
 
 

 


