
 

 

ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารียร์ักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 

รายวิชา/ 
หน่วยการเรียนรู้ 

เน้ือหาท่ีสอบ คะแนนรวม 

ภาษาไทย 
 

ฉบับท่ี 1 หลักภาษา   
- การเขียนค าถูก,ค าผิด 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มี รร (ร หัน) 
- ค าคล้องจอง 
- ประโยคสื่อสาร 
- ภาษาถิ่น 
- ค าที่มีความหมายตรงกันข้าม 
- ค าที่ใช้ บัน,บรร 
ฉบับท่ี 2 การอ่านเนื้อเร่ืองจับใจความส าคัญ    
- ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
ฉบับท่ี 3 การเขียน     
- แต่งประโยคจากภาพ  
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10 
 
5 
 

คณิตศาสตร์ 
หน่วยที ่8-13 

 

ฉบับท่ี 1 ความรู้-ความเข้าใจ  
- การคูณ การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนไม่เกิน1,000 และ 0 
- การวัดน้ าหนัก  
- ปริมาตรและความจุ 
- การน าเสนอขอ้มูล 
-แสดงวิธีท า การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ฉบับท่ี 2 โจทย์ปัญหา  
- โจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัการคูณ การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดน้ าหนัก 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจ ุ
-เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาค าตอบ 
-เขียนสิ่งที่โจทยก์ าหนดให ้สิ่งที่โจทย์ถาม และแสดงวิธที า 

15 
 
 
 
 
 
15 

วิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 

4,5,6 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 วัสดุรอบตัวเรา 
-สมบัติบางประการของวัสด ุ
-การเลือกใช้วสัดุจากสมบัติของวัสด ุ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 แสงในชีวิตประจ าวัน 
-แสงและการมองเห็น 
 
 

30 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
-รู้จักดิน 
-ประโยชน์จากดิน 

สังคมศึกษา 
หน่วยที่ 3,4 

 
 
 

เรื่องที ่1 สินค้าและบริการกบัการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
เรื่องที ่2 การแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ 
 
เรื่องที ่1 สิ่งแวดลอ้มรอบตัว 
เรื่องที ่2 เครือ่งมือทางภูมิศาสตร ์
เรื่องที ่3 ความสมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอิตย์ และดวงจนัทร์ 

 
30 
 

ประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 3 

 

รื่องที่ 1 บุคคลส าคญัในทอ้งถิ่น 
เรื่องที ่2 วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 
30 
 

   สุขศึกษา และ 
พลศึกษา 
หน่วยที่ 

 

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียน X ค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 รักสุขภาพ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ยาและสารเสพติด 
ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนโยงเส้น จับคู่แสดงความสัมพันธ์ของสารอันตรายและสารเสพติด ให้ถูกตอ้ง  
ตอนท่ี 3 ให้นักเรียนน าตัวอกัษร หน้าข้อความทีก่ าหนดให้เติมลงในช่องว่างใหถู้กต้อง  
ตอนท่ี 4 ให้นักเรียนขีด    หน้าขอ้ที่ถกูต้อง และขีด     หน้าขอ้ที่กล่าวไม่ถูก เกี่ยวกับการเล่นเกม  

20 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

หน่วยที่ 

หนูปลูกต้นไม้  หนูท าของเล่นหนู   ประดิษฐของใช้  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
 
   

20 

ศิลปะ 
หน่วยที่ 

 

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียน x ค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (10 ข้อ 5 คะแนน) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ศิลปะพาเพลิน 
     บทที่ 2 งานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษ 
     บทที่ 3 งานทัศนศิลป์ 3 มิติ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ศิลปะกับชีวิต 
     บทที่ 1 งานศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
ตอนท่ี 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่ก าหนด (5 คะแนน) 
   ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ 

10 

ดนตรี นาฎศิลป์ 
หน่วยที่ 

 

ดนตรี 
จังหวะเพลงไทย   หน้า10 
ตีฉ่ิงให้เป็น   หน้า11 
จังหวะเพลงสากล    หน้า12-13 
ดนตรีกับงานโรงเรียน   หน้า28 
บันไดเสียง(Scale) ในสมุด  
นาฏศิลป ์
หน่วยการเรียนรู้ที่๓   พื้นฐานนาฏศิลป์ 
บทที่2  ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ 
บทที่3 การชมการแสดง 

10 



 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
Unit  

 

ฉบับท่ี 1 การใช้ภาษา 
Unit  11  The  Present  Continuous (1) , Telling  the  Time 
Unit  12  The  present  Continuous  (2 ) 
Unit  14  The  Past  Simple  of  be (  was  and  were ;  wasn’t  and  weren’t)  
ฉบับท่ี 2 ความเข้าใจ 
Unit   12 The  present  Continuous  (2 )  (Present  Continuous  Questions) 
Unit  13  Comparative  adjectives  ,  Comparatives  with  than 
Unit  15  Irregular  Plural  Nouns  ,  Plural  Nouns 

20 

Mathematics 
Chapter 

 Chapter 5 : Length 
    -Lengths in metres and in centimetres   
 Chapter 6 : Mass 
    -Measuring and comparing mass 
    - Solving word problems 
Chapter 7 : Capacity and Volume 
   -Comparing capacities and volumes 
   -Measuring and comparing in litres 
Chapter 8: Time  
   - Telling time 
   - Reading a calendar 
Chapter 9 :Pictogram 
  -Reading a pictogram 

30 

Science 
Chapter4-6 

Chapter4 Soil 
-The components of soil 
-Types of soil 
Chapter5 Light  
-The sources of light 
- How to protect our vision 
Chapter6 Materials and recycling 
-Waterproof/ water-absorbent materials 
- Properties of materials 

30 

Social Studies 
Chapter 

Chapter 4  
-Important Days 
-Kruba Srivichai and Thao Suranaree 
 
Chapter 5 
-Natural and man-made environment 
-Natural resources 
-Waste 
-The four’s R 
-Map 
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