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  Part 1 Grammar

Unit 1  Noun ค�านาม 148  
  		 แบบที่ 1 : แบ่งตำมควำมชี้เฉพำะของค�ำนำม 148  
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  	 กำรแยกออก ประกอบใหม่ 113 
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เรื่องที่  5  วิทยาการค�านวณ 138 
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Unit 3  Verb (ค�ากริยา) 160
  	 แบบที่ 1 : แบ่งประเภทโดยดูจำกรูปแบบของค�ำกริยำ 160
  	 แบบที่ 2 : แบ่งประเภทโดยดูจำกหน้ำที่ของค�ำกริยำ 162 
  Exercise 3 165
Unit 4  Preposition (ค�าบุพบท) 167 
  	1. Preposition of place (ค�ำบุพบทบอกสถำนที่)  167 
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Unit 5  Adjective (ค�าคุณศัพท์) 172 
  Exercise 5 175
Unit 6  Wh- Questions 177 
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Unit 7  Basic Tenses 182 
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Unit 8  Basic Sentence Structure (โครงสร้างประโยคเบื้องต้น) 190 
  	1. โครงสร้ำงประโยคแบบไม่มีกรรม 190 
  	2. โครงสร้ำงประโยคแบบมีกรรมมำรองรับ 191 
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 Part 2 : Vocabulary and Conversation 

Unit 1  Greeting (การทักทาย) 193  
  Exercise 1 196
Unit 2  Making and answering a phone call (การโทรและรับโทรศัพท์) 198		
	 	Exercise 2 200
Unit 3  Asking for help (การขอความช่วยเหลือ) 203
  Exercise 3 206
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Unit 5  Shopping clothes (การซื้อเสื้อผ้า) 214  
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เรื่องที่ ๑ มาตราตัวสะกด 238 
 	 ๑. มำตรำ ก กำ 238 
 		๒. มำตรำตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียว 239 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Unit 7  Weather (สภาพอากาศ) 226 
  Exercise 7 229
Unit 8  Occupation (อาชีพ) 231 
  Exercise 8 235
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เรื่องที่ ๖ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 271 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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 		ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 298 
 		 ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 300 
 		 วันส�ำคัญของไทย 301
 		บุคคลส�ำคัญในท้องถิ่น 302 
 		 กำรออกเสียงโดยตรงและกำรเลือกตัวแทนออกเสียง 303 
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 2 304
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 	กำรนับศักรำชแบบตำ่ง ๆ 320
	 	ปัจจัยกำรตั้งถิ่นฐำนและพัฒนำกำรของชุมชน 321	
	 	วัฒนธรรมในชุมชน 322 
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เรื่องที่ 1 งานบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 348 
 	กระบวนกำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 348 
 	กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง 349 
 	กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 349
 	กำรท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 350 
 	กำรเลือกสวมใส่เสื้อผ้ำให้เหมำะสม 352 
 	กำรซ่อมแซมเสื้อผ้ำ 354 
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 1 356
เรื่องที่ 2 งานเกษตร 360 
 	ผักสวนครัว 360
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 2 364
เรื่องที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ ์ 367 
 	กำรบ�ำรุงรักษำและซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช ้ 367 
 	งำนประดิษฐ์ 368 
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 3 371

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 	ร่มเกล้ำชำวไทย 325 
 	บุคคลส�ำคัญของชำติไทย : บุคคลอื่น ๆ 328 
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 4 329
เรื่องที่ 5 ภูมิศาสตร์ 335 
 	แผนผัง แผนที่ และรูปถ่ำย 335
 	ควำมสัมพันธ์ของต�ำแหน่งที่ตั้ง ระยะ และทิศ 336
	 	สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำต ิ 337
 	ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศกับกำรด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชน 339 
 	กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 341 
 	ลักษณะของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 342 
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 5 343

เรื่องที่ 1 ชีวิตและครอบครัว 376 
 	ช่วงวัยของมนุษย์ 376	
	 	ควำมส�ำคัญของครอบครัว 378 
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เรื่องที่ 1 ศิลปะ  419 
 		ทัศนธำตุ 419
 	กำรวำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึก 421
 	งำนปั้น 422
 	ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 424
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 1 427
เรื่องที่ 2 ดนตร ี 430 
 	เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสำกล 430
 	โน้ตดนตรี 434 
 	ประเภทของเพลง 436 
 	ทักษะกำรขับร้องและกำรบรรเลง 438 
 	ดนตรีพื้นบ้ำน 4 ภำค 440
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 2 442

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

 	กำรสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัว 379 
 	กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 380 
 แนวข้อสอบเรื่องที่ 1 382
เรื่องที่ 2 การเคลื่อนไหว การออกก�าลังกาย และการเล่นเกม 386 
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คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

boy 
(เด็กผู้ชาย) 

dog 
(สุนัข)

table 
(โต๊ะ)

school 
(โรงเรียน)

girl 
(เด็กผู้หญิง)

lion 
(สิงโต)

candle 
(เทียน)

hospital 
(โรงพยาบาล)

Noun (คำานาม) คือ คำาที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ฯลฯ  
คำานามสามารถแบ่งได้หลายประเภท สำาหรับน้อง ๆ ช้ัน ป.3 สามารถเรียนรู้ประเภทของ 
คำานามได้ ดังนี้

1. Common Noun (คำานามทั่วไป) คือ คำาที่ใช้แทนคน สัตว์ ส่ิงของ สถานที่ 

ทั่วไป ไม่เป็นการเจาะจง เช่น

แบบที่ 1 : แบ่งตามความชี้เฉพาะของคำานาม

PART 1 : GRAMMAR

2. Proper Noun (คำานามชี้เฉพาะ) คือ คำานามเรียกเฉพาะเจาะจงท่ีมีเพียง 

หนึ่งเดียว เช่น ชื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่ือคน ชื่อสถานที่ ฯลฯ คำานามประเภทน้ี จะข้ึนต้น
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใดของประโยคก็ตาม

Noun คำานาม1
Unit

ตัวอย่างชื่อคน Lisa, Adam, Tom

ตัวอย่างชื่อสถานที่ Bangkok (จังหวัดกรุงเทพมหานคร), Tokyo (กรุงโตเกียว), 
 Africa (ทวีปแอฟริกา)
 Big Ben (หอนาฬิกาบิกเบน), Statue of Liberty (เทพีเสรีภาพ)
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1. การใช้ a และ an ใช้นำาหน้าคำานามเอกพจน์ทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง โดยอาจ
กล่าวถึงคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ทั่วไป  

การใช้คำานำาหน้านาม (a, an และ the)

a
ใช้นำาหน้าคำานามที่ขึ้นต้นพยัญชนะ 
เช่น a student (นักเรียนหนึ่งคน), a paper (กระดาษหนึ่งแผ่น),  

a towel (ผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืน)

an

ใช้นำาหน้าคำานามท่ีข้ึนต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) หรือคำานามบางคำา 
ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วอ่านออกเสียงเป็นสระ เช่น h

เช่น an umbrella (ร่มหนึ่งคัน), an orange (ส้มหนึ่งลูก), an hour  
(หนึ่งชั่วโมง)**

**hour เป็นคำาศัพท์ที่ออกเสียงสระ จึงใช้ an นำาหน้า

2.  การใช้ the ใช้นำาหน้าคำานามที่ชี้เฉพาะ หรือมีเพียงสิ่งเดียว รวมถึงธรรมชาติ 
ต่าง ๆ ลำาดับที่ หรือเครื่องดนตรี เช่น

ธรรมชาติต่าง ๆ
the sun (ดวงอาทิตย์)   
the sky (ท้องฟ้า)

สถานที่ที่มีเพียงหนึ่งเดียว
the Great Wall of China (กำาแพงเมืองจีน) 
the Eiffel Tower (หอไอเฟล)

เครื่องดนตรี
the piano (เปียโน) 
the guitar (กีตาร์)

ลำาดับที่
the first (ลำาดับที่หนึ่ง) 
the second (ลำาดับที่สอง)
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หลาย ๆ คนมักจำาสับสนระหว่าง Possessive Adjective กับ Possessive 
Pronoun ซึ่งมีเทคนิคในการจำา ดังนี้

 Possessive Adjective จะอยู่หน้าคำานาม ดังนั้นจึงมีคำานามต่อท้าย
 Possessive Pronoun แทนที่คำานาม ดังนั้นจะไม่มีคำานามใด ๆ ตามหลัง

Possessive Adjective   This is my pen. นี่คือปากกาของฉัน
Possessive Pronoun  This pen is mine. ปากกาด้ามนี้เป็น 

    ของฉัน

ตารางสรุป Pronoun และ Possessive Adjective

Subject 
Pronoun

Possessive  
Adjective

(ทำาหน้าที่เป็น  
Adjective)

Possessive 
Pronoun

Object 
Pronoun

I MyMineMe

You YourYoursYou

We OurOursUs

They TheirTheirsThem

He HisHisHim

She HerHersHer

It ItsItsIt

ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

ข้อควรจำา
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จงเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด

 1. My mother is a doctor. _____ is very smart.

   a. It  b. They c. She   d. He

Exercise 2
Pronoun

 2. _____ are going to the cinema.

   a. It b. He  c. She   d. We

 3. Tom: Where are you?
     Nick: _____ am in the bathroom.

   a. I  b. We  c. You   d. Me

 4. Joe: Did you call _______ last night?
     Danny: Yes, I did.

   a. he  b. me  c. I   d. they

 5. I like Jane. I really want to see _______.

   a. her  b. she  c. them   d. me

 6. Nick wants to give _______ some money.

   a. they  b. our  c. he   d. them
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	มาตรา กก  คือ คำาที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือนมี ก สะกด

 จาก อ่านว่า จาก สุข อ่านว่า สุก
 โรค อ่านว่า โรก เมฆ อ่านว่า เมก

คำาในมาตรา กก กด กน และ กบ มีตัวสะกดได้หลายตัว แต่ออกเสียงเหมือนเป็นตัว
สะกดเดียวกัน 

	มาตรา กด  คือ คำาที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ออกเสียง
เหมือนมี ด สะกด

วาด อ่านว่า วาด กิจ อ่านว่า กิด
เภสัช อ่านว่า เพ-สัด ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด
กฎ  อ่านว่า กด ปรากฏ อ่านว่า ปรา-กด
อิฐ  อ่านว่า อิด ครุฑ อ่านว่า ครุด
วฒัน์ อ่านว่า วัด จิต อ่านว่า จิด
อุโบสถ อ่านว่า อุ-โบ-สด บาท อ่านว่า บาด
พุธ  อ่านว่า พุด ประกาศ อ่านว่า ประ-กาด
วิเศษ อ่านว่า วิ-เสด โอกาส อ่านว่า โอ-กาด

๓. มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัว

	มาตรา กน  คือ คำาที่มี น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือนมี น สะกด

ยาน อ่านว่า ยาน เชิญ อ่านว่า เชิน
โบราณ อ่านว่า โบ-ราน โวหาร อ่านว่า โว-หาน
ศาล อ่านว่า สาน พระกาฬ อ่านว่า พระ-กาน

	มาตรา กบ  คือ คำาที่มี บ ป ภ พ ฟ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือนมี บ สะกด

ดาบ อ่านว่า ดาบ บาป อ่านว่า บาบ
ปรารภ อ่านว่า ปรา-รบ ภพ อ่าน พบ
กราฟ อ่านว่า กร๊าบ
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คือ คำาที่เขียนเหมือนกันและอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกัน เช่น

ขัน อ่านว่า ขัน หมายถึง ทำาให้ตึง
ขัน อ่านว่า ขัน หมายถึง น่าหัวเราะ   
กา อ่านว่า กา หมายถึง ชื่อนกชนิดหนึ่ง
กา อ่านว่า กา หมายถึง ภาชนะสำาหรับใส่นำ้าหรือต้มนำ้า

๓. คำาพ้องทั้งรูปและเสียง

คำาควบกลำ้า คือ คำาที่มีพยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว ประสมสระเดียวกัน ออกเสียง 
ควบกลำ้ากันเป็นพยางค์เดียว และออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวหน้า คำาควบกลำ้ามี  
๒ ชนิด คือ

คำาควบกลำ้า

คือ คำาที่อ่านออกเสียงพยัญชนะ ๒ ตัวควบกลำ้าพร้อมกัน ดังนี้

๑. คำาควบกลำ้าแท้

พยัญชนะต้นควบกับ ร เช่น กราบ ขรุขระ ครอบครัว ตรากตรำา ปรับปรุง พร้อมเพรียง

พยัญชนะต้นควบกับ ล เช่น กล้วย พลอย กลัดกลุ้ม ปลดปล่อย แคล้วคลาด พลาดพลั้ง

พยัญชนะต้นควบกับ ว
เช่น กวาด ขวาน ควาย กวัดแกว่ง กว้างขวาง ขวนขวาย ขวักไขว่ 
เคว้งคว้าง
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จงเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด

แนวข้อสอบเรื่องที่ ๔
คำาที่ใช้ รร (ร หัน) บัน บรร คำาที่ใช้ ฑ ฤ ฤ ๅ  

และคำาที่มีตัวการันต์

 ๑. ข้อใดอ่านออกเสียงคำาที่มี ร หัน เหมือนกับคำาว่า “พรรณนา”

   ๑. ธรรมดา ๒. วรรคตอน ๓. วรรณยุกต์  ๔. จักรพรรดิ

 ๒. ฟ้าใช้ ___________ ตัดกระดาษ ควรเติมคำาใดลงในช่องว่าง

   ๑. กันไก ๒. กันกัย ๓. กรรไก  ๔. กรรไกร

 ๓. คำาว่า “ธรรมชาติ” อ่านอย่างไร

   ๑. ทำา-ชาด   ๒. ทำา-มะ-ชาด 
   ๓. ทัน-มะ-ชาด   ๔. ทำา-มะ-ชา-ติ

 ๔. คำาว่า “พรรษา” อ่านอย่างไร

   ๑. พัน-สา   ๒. พอน-สา
   ๓. พัน-ระ-สา  ๔. พะ-ระ-สา

 ๕. คำาว่า “วรรคตอน” อ่านอย่างไร

   ๑. วัน-ตอน   ๒. วัก-ตอน
   ๓. วัก-คะ-ตอน  ๔. วัน-คะ-ตอน
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วัยทารก
0-1 ปี

วัยก่อนเรียน
1-6 ปี

วัยเรียน
6-12 ปี

วัยรุ่น
12-20 ปี

วัยผู้ใหญ่
20-60 ปี

วัยสูงอายุ
60 ปีขึ้นไป

ช่วงวัยของมนุษย์

ช่วง 6-9 ปี เด็กชายจะมีน�้าหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิง  
ช่วง 9-12 ปี เด็กหญิงจะมีน�้าหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชาย

ช่วง 6-9 ปี เด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะรูปร่างไม่แตกต่าง 
กันมากนัก แต่เม่ือเข้าสู ่ช่วง 9-12 ปี เด็กชายและเด็กหญิงจะม ี
ลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้น เด็กชายจะมีไหล่กว้างขึ้น กล้ามเนื้อ 
แข็งแรงข้ึน เด็กหญิงเร่ิมมีหน้าอกใหญ่ขึ้น เอวเล็กลง สะโพกผาย  
และส่วนใหญ่เด็กหญิงในช่วงวัยนี้จะตัวโตกว่าเด็กชาย

1.   ลักษณะรูปร่่าง

2.  น�้าหนัก
   และส่วนสูง

เด็กวัยเรียน คือ ช่วงอายุ 6-12 ปี เด็กในวัยนี้จะชอบเคลื่อนไหว ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบ
เล่นกับกลุ่มเพื่อน เด็กในวัยเรียนมีลักษณะและการเจริญเติบโต ดังนี้

ลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน

ชีวิตและครอบครัว1
เรื่องที่
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การกินอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอจะท�าให้ร่างกายเจริญ 
เติบโตแข็งแรง หากกินอาหารไม่เพียงพอหรือกินอาหารที่ไม่มี 
ประโยชน์จะท�าให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า ร่างกายแคระแกร็น

คือ ลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ถ้า 
พ่อแม่มีรูปร่างเต้ีย ลูกก็มีแนวโน้มว่าจะมีรูปร่างเต้ีย ถ้าพ่อแม ่
มีรูปร่างสูง ลูกก็มีแนวโน้มว่าจะมีรูปร่างสูง แต่อย่างไรก็ตาม  
ลูกอาจจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าพ่อแม่ได้ถ้ากินอาหารท่ีมีประโยชน์ 
และดูแลสุขภาพร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัย

1.   พันธุกรรม

2.  อาหาร

คนเรามีการเจริญเติบโตทางด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

การเล่นกีฬาต่าง ๆ จะท�าให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 
อย่างสมส่วน ถ้าขาดการออกก�าลังกายจะท�าให้ร่างกายอ่อนแอ 
เจ็บป่วยง่าย ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า

3.  การออกก�าลังกาย

เราควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8-10 ชัว่โมง เพือ่ให้
ร่างกายสดชืน่และเจริญเติบโตได้อย่างเต็มท่ี

4.  การพักผ่อน

ฝุ่นละออง ควันพิษ จะท�าให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อย  
ร่างกายเจริญเติบโตช้า แต่ถ้าอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์จะช่วย 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย

การมีอารมณ์ดีอยู ่เสมอจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ 
ร่างกาย หากอารมณ์เสียบ่อย ๆ จะท�าให้หงุดหงิด เบื่ออาหาร  
ไม่อยากออกก�าลังกาย ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า

5.  อารมณ์

6.  อากาศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์

การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ และนอนหลับ 
พักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยให้มีสุขภาพดี ส่งเสริมการเจริญเติบโต มีพัฒนาการได้ดีสมวัย

น้อง ๆ จ�าไว้ว่า
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จงเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุด

 1. ช่วงวัยของมนุษย์ มีกี่ช่วงวัย อะไรบ้าง

   1. 5 ช่วงวัย คือ วัยทารก วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ
   2. 5 ช่วงวัย คือ วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ
   3. 6 ช่วงวัย คือ วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ 
   4. 6 ช่วงวัย คือ วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว และวัยสูงอายุ

แนวข้อสอบเรื่องที่ 1 
ชีวิตและครอบครัว

 2. ช่วงวัยใดเป็นช่วงวัยแรกของมนุษย์

   1. วัยทารก 2. วัยก่อนเรียน 3. วัยเรียน   4. วัยรุ่น

 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอายุและช่วงวัย

   1. ช่วงวัยทารก คือช่วงอายุ 3-6 ปี  2. ช่วงวัยเรียน คือช่วง อายุ 6-12 ปี
   3. ช่วงวัยรุ่น คือช่วงอายุ 20-60 ปี 4. ช่วงวัยผู้ใหญ่ คือช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน

   1. เด็กผู้ชายเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้หญิง เมื่ออายุ 9-12 ปี
   2. เด็กผู้หญิงเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชาย เมื่ออายุ 9-12 ปี
   3. เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเจริญเติบโตเท่ากัน เมื่ออายุ 9-12 ปี
   4. เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเจริญเติบโตเท่ากัน เมื่ออายุ 15 ปี

 5. ข้อใดคือการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย

   1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2. ออกก�าลังกายเดือนละ 1 ครั้ง 
   3. ไม่รับประทานผักและผลไม้ 4. พักผ่อนวันละ 4-6 ชั่วโมง
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