
 

 

ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารียร์ักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 

รายวิชา/ 
หน่วยการเรียนรู้ 

เน้ือหาท่ีสอบ คะแนนรวม 

ภาษาไทย 
หน่วยที่ 

 

ฉบับท่ี 1 หลักภาษา   
- ค าศัพท์ในบทเรียน 
- การเขียนย่อความ 
- การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน 
- ประโยคและส่วนประกอบประโยค 
- การใช้พจนานุกรม 
- ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น 
- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
- ค าราชาศัพท์ 
- กลอนสี ่

 
ฉบับท่ี 2 การอ่านเนื้อเร่ืองจับใจความส าคัญ    

- อ่านข้อความทีก่ าหนดและตอบค าถาม (ปรนัยและอัตนัย) 

ฉบับท่ี 3 การเขียน     
- การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน 
- การเขียนย่อความตามรูปแบบ 
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10 
 
 
5 

คณิตศาสตร์ 
หน่วยที ่ 

 

ฉบับท่ี 1 ความรู้-ความเข้าใจ  
บทท่ี 8 เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน จ านวนคละ/การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
บทท่ี 9 การบวกและการลบเศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน 
บทท่ี 10 ทศนิยม 
- ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง/การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม/หลกั ค่าประจ าหลัก/การเขียนใน
รูปกระจาย 
บทท่ี 10 การบวกและการลบทศนิยม 
- การบวกและการลบทศนิยม 
บทท่ี 12 ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และตารางสองทาง 
บทท่ี 14 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน/ค่าเฉลี่ย 
ฉบับท่ี 2 โจทย์ปัญหา  

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 



บทท่ี 9 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 
บทท่ี 10 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม 
บทท่ี 13 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
บทท่ี 14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

วิทยาศาสตร์ 
หน่วยที ่3 - 4 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วัสดุและสสาร 
- ประเภทของวัสด ุ
- สมบัติทางกายภาพของวสัดุแต่ละชนิด 
- สถานะของสสาร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์ 
- ระบบสุริยะ และองคป์ระกอบของระบบสุริยะ 
- การขึ้นและตกของดวงอาทิตย ์และดวงจันทร ์
- ข้างขึ้น ข้างแรม 

30 

สังคมศึกษา 
หน่วยที่ 

 
 

หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
   -การบริโภคสินค้าและบริการ 
     -เงินทองของมีค่า 
     -เศรษฐกิจชุมชน 
หน่วยที่ 4 ภูมิศาสตร์น่ารู้ 
     -การใช้แผนที่และรูปถ่าย 
     -จังหวัดของเรา 
     -สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

30 

ประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 

 
 

 

หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทย 
     -พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 
     -บุคคลส าคญัของสมัยสุโขทัย 
     -ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 
 

30 

   สุขศึกษา และ 
พลศึกษา 
หน่วยที่ 

 

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียน x ค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เรือ่ง ดูแลสขุภาพ  
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เรือ่ง ชีวิตปลอดภัย 
ตอนท่ี 2  ให้นักเรียนน าตัวอักษรหน้าข้อความท่ีก าหนดให้ เติมลงใน            ให้สัมพันธ์กันกับข้อความ   
ตอนท่ี 3  ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม   
 

20 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

หน่วยที่ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์  จากประดิษฐ์จากกระดาษ  อาชีพในฝัน  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
 
      

20 

ศิลปะ 
หน่วยที่ 

 

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียน x ค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (10 ข้อ 5 คะแนน) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ศิลปะท้องถิ่น 
     บทที่ 1 ศิลปะกบัวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     บทที่ 2 ท้องถิ่นไทย ศิลปะไทย 
ตอนท่ี 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่ก าหนด (5 คะแนน) 

10 



ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ 

ดนตรี นาฎศิลป์ 
หน่วยที่ 

 

ดนตรี 
บทที่๓ โน้ตดนตรีสากลและโน้ตดนตรีไทย หน้า20-24 
ช่ือภาษาอังกฤษโน้ตสากลในสมุด  
นาฏศิลป ์
บทที่1  นาฏศิลป์น่ารู ้
บทที่2  คุณค่านาฏศิลป์ไทย 

 

10 

 
ภาษาอังกฤษ 

Unit  
 

ฉบับท่ี 1 การใช้ภาษา 
Unit 10  The  present  perfect (1) ประโยคบอกเล่า , ประโยคปฏิเสธ  Unit  13 Object  Pronouns , 
Relative  Pronouns ; Who  and  which  Unit 14  The  past  continuous , ประโยคบอกเล่า , 
ประโยคปฏิเสธ , ประโยคค าถาม  Unit  15  The  past  Simple  and  Continuous 
 
ฉบับท่ี 2 ความเข้าใจ 
Unit  9  Hoe  often ……?  And  adverbs  of  time   Unit  10  The  Present  Perfect (1)  ประโยค
ค าถาม  Unit  12   Should  and  Shouldn’t  /  Could  and  Couldn’t 
-Read  the  story  and  answer  the  questions 

20 

Mathematics 
Chapter8,9 and 

11 

 Chapter 8: Fractions 
- Proper fraction, improper fraction and mixed numbers 
- Draw diagrams of fraction and write fraction in words 
- Comparing and arranging fraction in order (increasing and decreasing order) 
- Adding and subtracting fraction and mixed numbers 

Chapter 9: Decimals 
- Decimals with 1 decimal place 
- Comparing and arranging decimals in order (increasing and decreasing order) 
- Adding and subtracting 1 decimal place 

Chapter 11: Data and handling and presentation 
- Reading bar charts 

 

30 

Science 
Chapter5-7 

Chapter5 Gravity   
-Mass and weight (page 62-69) 
Chapter6 The moon 
-the moon (page 74-79) 
Chapter7 The solar system 
The components of the solar system (page 85-95) 
 

30 

Social Studies 
Chapter 

Chapter 4 
-Classification of historical periods 

30 



- Historic age (The kingdoms in Thailand) 
-Sukhothai periods 
 
Chapter 5 
-Types of Maps 
-Symbols on the map 
-Natural preservation 

 


