
 
 

2nd quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  
 

 
 

Date Time Min. Subject 
24th September, 2018 
(Test: P2, 4, 6) 

 
25th September, 2018 
(Test: P1, 3, 5) 

 

08.20 – 09.30 am. 70 Mathematics  
09.35 – 10.05 am. 30 Health and Physical Education  
 20                        Break 

10.25 – 10.55 am. 30 Chinese 

11.00 – 11.30 am. 30 Art  Music and Thai Dance/Thai Music  
Lunch 

01.00 – 02.00 pm. 60 English  
Drink milk 

26th September, 2018 
(Test: P2, 4, 6) 

 
27th September, 2018 
(Test: P1, 3, 5) 

 

08.20 – 09.20 am. 60 Thai 
09.25 – 10.05 am. 40 Career and Computer 
   20                        Break 

10.25 – 11.35 am. 70 Social Studies and History  
Lunch 

01.00 – 02.00 pm. 60 Science 
Drink milk 

 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน 
ให้ตรงเวลา 

    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to please pick students up on time after school.) 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือใบรับรองต่างๆ ที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 28 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2561 

    (The students will take exam on Friday 28th September and Monday 1st October, 2018) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 4 ต.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 4th October, 2018) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 16 – 22 ต.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 16th October, 2018 until Monday 22nd October, 2018) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 2/2561 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 2 พ.ย. 2561 
    (Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 2nd November, 2018) 
 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 

                      Assistant Director of Academic Affair  
 

 



Exam content for 2 nd quarter 2018 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ เขียน บอกต าแหน่ง และยกตวัอยา่งค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงสั้น -ะ -  ิ  -  ิ -  ิ   เ-ะ  แ-ะ โ-ะ  เ-าะ เ-อะ -ิ า ใ- ไ- เ-า 

ยกตวัอยา่งค าท่ีประสมดว้ยสระลดรูป (โ-ะ)  และสระเปลี่ยนรูป  -ะ  เ-ะ   แ-ะ  จ าแนกรูปและเสียงวรรณย กตต่์างกนั บอกและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณย กต ์
เหมือนกนัและต่างกนั บอกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกระจายค า (ประสมค า) ไม่มีตวัสะกดและไม่ใช่ค าควบกล ้า  อ่านและเขียนค าใหม่จากบทเรียน 
(เฉพาะค าท่ีมีตวัสะกดตรงแม่ และไม่ใช่ค า อะ ก ่งเสียง) ภาษาพาทีบทท่ี 4 ตามหา, บทท่ี 5 ไปโรงเรียน, บทท่ี 6 โรงเรียนลกูชา้ง  ดร ณศ กษาบทท่ี 22  
เจา้เสง่ียม, บทท่ี 24 นายเลื่อม, บทท่ี 29 หนูกลีบ และเน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Halves and quarters : Halves of shapes, quarter of shapes, halves of small numbers, quarters of small numbers.  
- Addition and subtraction : Adding and subtracting numbers by counting and using number bonds. 
- Position and movement : How to describe order and position. 

Science - Animals : Five types of animals, animals’ needs, animal body covering, how animals move, how people use animals.  
Parts of the body and associated five senses. 

Social 
Studies 

- Religion : Religions of the world (Buddhism, Christianity, Judaism, Islam, Hinduism) and their symbols, important religious days 
in Buddhism, Christianity and Islam, Triple Gem, main teachings of Buddha. 

History - Thai Symbols, Resources and History : Important symbols of the Thai nation. 
Health 
Education 

- Health : Treasure your teeth, Keeping my teeth clean, Fire Fire!, Playing with water, Where do I cross?, Ouch!, Going home alone. 

Physical 
Education 

- Movements : Static and dynamic movements, Moving with equipment, Animal movements. 

Art - วาดภาพระบายสี รูปร่างลกัษณะและขนาดของส ่งต่างๆในธรรมชาต และส ่งท่ีมน ษยส์ร้างข ้น (ภาพประสบการณ์ ภาพจ นตนาการ) ความรู้ส กต่อ-
ธรรมชาต และส ่งแวดลอ้มรอบตวั(สีกบัความรู้ส กของภาพ) และการใชว้สัด อ ปกรณ์สร้างงานทศันศ ลป์ 

Music - เพลงพาเพลนิ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี ระดบัเสียงของตวัโนต้ ค่าความยาวเสียงของโนต้ตวักลม ตวัขาว ตวัด า การอ่านบทกลอน 
และการร้องเพลง 

Thai Dance - ภาษาท่าพาเพลนิ การใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดู (ท่ารัก ท่าปฏ เสธ ท่าอาย ท่าตวัฉนั ท่าย ม้) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนภาษาท่า 
ทางนาฏศ ลป์ และการประด ษฐท่์าทางประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต  และสัตวต่์างๆ เช่น เพลงมา้, กา, ปลา เป็นตน้ 

Careers - งานบ้าน : เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย : ความหมายและความแตกต่างของการแต่งกาย  การดูแลรักษาเคร่ืองแต่งกายขณะสวมใส่  งานบา้น : การจดั- 
โต๊ะเรียนและการจดัเกบ็ของเล่น การท างานบา้นและการใชอ้ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้น (ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดขนไก่ ไมก้วาดทางมะพร้าว) 
อาหารและโภชนาการ : ประเภทและความหมายของอาหารคาวและอาหารหวาน 

Computers - Basic internet : ว ธีการ Save/Open งาน, การใชง้านอ นเตอร์เน็ต, เวปไซดท่ี์ใชค้น้หาขอ้มูล, การแยกประเภท Machine และ Non-machine,  
การใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรม Paint 

English - He’s a hero : Jobs vocabulary, answering “He’s a ___.” /m/ /n/ /o/ /p/ phonics, counting the words. 
- Where’s the ball? : Playground vocabulary, preposition of place, /q/ /r/ /s/ /t/ and /u/ phonics, recognizing words. 
- Billy’s teddy : Family vocab, possessive “s”,/v/ /w/ /x/ /y/ and /z/ phonics, recognizing words. 

Chinese - 生词 shengci ค ำศัพท์ใหม่ เน้ือหาบทท่ี 3, 4 เร่ืองคนในครอบครัว (ค ณพอ่ ค ณแม่ พีส่าว นอ้งสาว เป็นตน้) ค าศพัท ์(ประเทศไทย ประเทศจีน ปักก ่ง 
เป็นตน้) ประโยคถามตอบช่ือ แนะน าช่ือตวัเอง (เธอช่ืออะไร ฉนัช่ือ...... เธอคือใคร ฉนัคือนกัเรียน ฉนัคือค ณครู) ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน (ยนืข ้น  
เช ญนัง่ สวสัดี สวสัดีค ณครู เงียบ นัง่สมาธ  เป็นตน้) 

 
  



 
Exam content for 2 nd quarter 2018 

GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อกัษร 3 หมู่ ผนัอกัษร สูง กลาง ต ่า (ค  าเป็น) อกัษรน า ค าท่ีใชส้ระ ใ-  ไ- มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา  

(กก กด กบ กน) ค าคลอ้งจอง 1-2 พยางค ์ภาษาพาที บทท่ี 4 กลวัท าไม, บทท่ี 5 ชีว ตใหม่, บทท่ี 6 มีน ้ าใจ ดร ณศ กษาบทท่ี 25  
นกับ ญมาร์ตีร์ 40 องค,์ บทท่ี 33 มะสะล ม และเน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Addition and subtraction : Simple addition and subtraction, Addition and subtraction with regrouping. 
- Word problems : Simple word problems, Word problems using bar models, Two step word problems using bar models. 
- Multiplication and division : Multiplication and division by 2,5 and 10. 

Science - Matter : Objects and materials, Physical properties. 
- Force and electricity : Push and pull Magnets, Electricity. 

Social Studies - Economics : Goods and services, Income and expenditure, The sufficiency economy. 
History - Thai society and Culture : Thai Culture through the ages including festivals, Symbols and food. 
Health 
Education 

- Health : My eyes hurt, No sleeping in class, Go away germs, Germs are everywhere, Don't share your germs, My teeth,  
True or False teeth, Brush, brush, brush my teeth. 

Physical 
Education 

- Swimming : Rules of swimming, Swimming as an exercise, Reordering Swimming, Class routine. 

Art - วาดภาพระบายสี สร้างงานทศันศ ลป์ต่างๆโดยใชท้ศันธาต  (จ ดเด่น-ความสมด ล-รูปทรง) ความรู้ส กต่อธรรมชาต และส ่งแวดลอ้มรอบตวั 
(สีกบัความรู้ส กของภาพ) ภาพถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัว เพ่ือนบา้นและภาพจ นตนาการตามความรู้ส กของตนเอง 
(ภาพประสบการณ์และภาพจ นตนาการ) 

Music - ทักษะดนตรี สัญลกัษณ์ทางดนตรี (บรรทดั 5 เส้น ค่าโนต้ ก ญแจซอล ก ญแจฟา) เคล่ือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง 
Thai Dance - ภาษาท่า นาฏยศัพท์ท่ีควรรู้ ความหมายของภาษาท่าทางนาฏศ ลป์ และการใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดูหรืออากปัก ร ยาในท่าต่างๆ  

เช่น ท่าโกรธ ท่ามอง ท่าดม ท่ารัก เป็นตน้ ท่านาฏยศพัทใ์นส่วนของล าตวั เช่น ท่าตีไหล่ กล่อมไหล่ ท่าโยต้วั เป็นตน้ การใชภ้าษาท่าและ 
ท่านาฏศพัทป์ระกอบจงัหวะเพลงในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว 

Careers - งานบ้าน บทบาทหนา้ท่ีของสมาช กในบา้น งานบา้น : การจดัเก็บเส้ือผา้แต่ละชน ด (เส้ือเช ้ต เส้ือยดื ถ งเทา้ รองเทา้ ช ดชั้นใน)  
การท าความสะอาดบา้น ลกัษณะการใชง้านของอ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้นแต่ละประเภท (ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดขนไก่ ไมก้วาด
ทางมะพร้าวดา้มส้ัน และไมก้วาดทางมะพร้าวดา้มยาว) การจดัเก็บอ ปกรณ์และการดูแลรักษาอ ปกรณ์ในการท าความสะอาดบา้น  
อาหารและโภชนาการ : การเตรียมวสัด และอ ปกรณ์ในการประกอบอาหาร ประเภทของการประกอบอาหาร (ตม้ ผดั ทอด น ่ ง) 

Computers - Operating System and Presentation Software : Microsoft Windows: Desktop, Icons, Task bar. Windows Explorer Types 
of Icons: File, Folder, Shortcut, Program. Shortcut keys: copy, cut, paste, delete, rename.  
Microsoft PowerPoint : Insert Menu >> Shapes , Picture. 

English - School room and subjects : Vocabulary: School rooms and students subjects, Grammar: What/when have we got…?  
We’ve got… our/their. 
- After school activities : Vocabulary: After school activities, Grammar: Verbs. 
- Celebrations : Vocabulary: Special days/Celebrations, Grammar: What does he like? He likes/he doesn’t like. 
- Everyday activities : Vocabulary: Everyday activities and time, Grammar: What’s the time? 

Chinese - ร่างกาย หน่วยท่ี 2 身体 ค าศพัทช่ื์อของสัตวแ์ละร่างกาย การตอบบทสนทนา ช่ือเส้นและจ านวนของล าดบัขีด การเรียงประโยค 
เทศกาล การขออน ญาต การขอโทษ 

 
  



 
Exam content for 2nd quarter 2018 

GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  า บนั บรร ค า รร (มีตวัสะกด /ไม่มีตวัสะกด ) ค าอกัษรน า (ห น า, อ น า, น าดว้ยอกัษรกลางและอกัษรสูง)  

ค า ฤ ฤๅ ค าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง วรรณคดีล าน าบทท่ี 4 เดก็เอ๋ยเดก็นอ้ย หนงัสือภาษาพาทีบทท่ี 7 ความฝันเป็นจร งได,้ บทท่ี 8 ภูม ใจภาษาไทย 
ของเรา ดร ณศ กษาบทท่ี 19 สร้างโบสถ,์ บทท่ี 26 อยา่หม ่นคนเพียร และเน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Word Problems, Grids, and Angles : Word Problems and Bar Graphs with Addition and Subtraction, Grids, Movement, 
Positioning, Angles. 
- Multiplication and division : Times Tables, Multiplication, Division. 

Science - Life Cycles : Life Cycles, Plants and Animals, Genetics, Body Parts. 
- Earth Science : Natural Resources, Rocks, Minerals, Soil, Land, Water, Landforms, Pollution, Taking Care of the Earth. 

Social 
Studies 

- Religious Practices and Culture : Different Aspects of Culture, Different Cultures of the World. 
- Democracy : Democracy, Democratic Process, Elections, Voting, Direct Democracy, Representative Democracy. 

History - Kings of the Thai Kingdom : The Kings who founded the Kingdom of Thailand including the Sukhothai,  
Ayutthaya Thonburi and Rattanakosin Kingdoms. 

Health 
Education 

- Health : A dip in the pool, Should Lance accept the offer?, Look at our posters, A picnic, Trouble in the kitchen,  
Food hygiene project. 

Physical 
Education 

- Chair ball : Throwing and catching, Chair ball rules, Chair ball court, strengths and skills used in chair ball. 

Art - การวาดภาพระบายสี วสัด อ ปกรณ์ท่ีใชใ้นการวาดภาพระบายสี ค ณสมบตั ของสีชน ดต่างๆ การวาดภาพเหต การณ์ท่ีเก ดข ้นจร ง การวาดภาพ
ส ่งของรอบตวั การว จารณ์ ปรับปร ง ช่ืนชมผลงานศ ลปะ 

Music - คร้ืนเครงปฏิบัติ ทฤษฎีดนตรีสากล (ค่าโนต้สากล ตวักลม ตวัขาว ตวัด า ก ญแจซอล ก ญแจฟา) หลกัขบัร้องสากลและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ  
การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลง ความค ดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น 

Thai Dance - นาฏศิลป์ท้องถิ่น ท่ีมาของนาฏศ ลป์ การแสดงนาฏศ ลป์พ้ืนบา้น นาฏศ ลป์ไทย 
Careers - ครอบครัวของฉัน การท าความสะอาดบา้น การใชแ้ละการดูแลรักษาอ ปกรณ์ในการท าความสะอาดบา้น การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั เช่น 

กระเป๋าเรียน รองเทา้ เส้ือผา้ 
Computers - Computer Devices and Infographics : Computer Devices (Input Devices, Process Device, Output Devices, Storage Devices). 

Infographics (Types of Infographics : Graph, Picture, Narrative, Diagram). 
English - A Naughty Monkey and Jim’s Day : Vocabulary, Phonics, Present Continuous Questions, Quotation Marks, Daily Routine, 

Common and Proper Nouns, Sentence Writing, Listening and Speaking. 
- Places to Go and I’d Like a Melon : Vocabulary, Phonics, Countable/Uncountable Nouns, Parts of Speech,  
Adverbs of Frequency, Sentence Writing, Listening and Speaking. 

Chinese - ชมเชย ค  าศพัทบ์ทท่ี 3, 4 แต่งประโยคจากค าศพัท ์แปลจีนเป็นภาษาไทย ล าดบัขีด การผนัวรรณย กต ์
 
  



 
Exam content for 2nd quarter 2018 

GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อกัษรน า ค าควบกล ้า เคร่ืองหมายวรรคตอน (14 เคร่ืองหมาย) ค  าพอ้งรูปพอ้งเสียง ภาษาพาทีบทท่ี 4 โอมพ น จมหาพ จารณา,  

บทท่ี 5 แรงพ โรธจากฟ้าด น  ดร ณศ กษาบทท่ี 32 นายขนมตม้, บทท่ี 34 ฉลองพระบาทเก๊ียะ  หนงัสือวรรณคดีล าน าบทท่ี 4 เร่ืองเล่าจากพทัล ง และเน้ือหา 
นอกบทเรียน 

Maths - Geometry : Identify lines, identify angles, types with and without a protractor, draw angles with and without protractors and 
write symbols, identify different types of quadrilaterals, identify parts of a circle, name 2-D shapes, identify and create 3-D shapes. 
- Patterns : Identify axes of symmetry and number of axes, tell the number and relations in patterns of numbers which increases or 
decreases in equal amounts, identify types of patterns. 
- Data : Collect and categorize data, read data from pictograms, bar charts, and tables, draw pictograms and bar charts. 

Science - Plants : Vocabulary, Classifying plants, Transport vessels in plants, How different parts of a plant help it, Photosynthesis Plant 
responses to stimuli. 

Social 
Studies 

- Economics and Religion : Vocabulary, Goods and services, Consumer choice, Consumer rights, Qualification hallmarks, 
Money, Sufficiency economy, Major religions around the world. 

History - The Sukhothai Kingdom : Development of the Sukhothai Kingdom including key figures, wisdom and culture. 
Health 
Education 

- Health : Go away tooth decay, Too smart to start, What's in your food, Food hygiene practices, Food hygiene project. 

Physical 
Education 

- Swimming : Swimming as an exercise, Swimming pool rules, Swimming skills. 

Art - ทฤษฎสีี สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ การเลือกใชว้รรณะสีเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศ ลปะ 

Music - เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี การอ่านโนต้ (โด-ซอล) ค่าความยาวเสียงของโนต้ (ตวักลม ตวัขาว ตวัด า) 
ก ญแจประจ าหลกั เส้นกั้นห้อง 

Thai Dance - นาฏศิลป์น่ารู้ คุณค่านาฏศิลป์ การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงพรปีใหม่ การใชศ้พัทท์างละคร ประวตั ความเป็นมาของนาฏศ ลป์ การแสดงทอ้งถ ่น  
พ ธีไหวค้รู ค ณค่านาฏศ ลป์ 

Careers - อาหารดสุีขภาพด ีกรรมว ธีในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารอยา่งสงวนค ณค่า มารยาทในการรับประทานอาหาร การจดัตกแต่งอาหาร 

Computers - Internet and Network : Advantages (ประโยชน์) and Disadvantages (โทษ) of computer and internet, ส่วนประกอบของ Infographics, 
shortcut key, Computer network system (LAN,MAN,WAN). 

English - Going to the Movies : Key vocabulary: action, animation, comedy, fantasy, musical, movie theater, performance, script, 
Key grammar: I’ve seen, we haven’t met, have you seen ___ yet? No, I haven’t seen it yet. Yes, I’ve already seen it. 
- Communication : Key vocabulary: alphabet, cave paintings, hieroglyphics, letter, Morse code, printing press, radio, text message, 
communicate, invent, mail, print, receive, reply, send, write, Key Grammar: People made (the first printing press…), We’ve 
discovered, Have you seen? When did he send? 

Chinese - งานอดเิรก ค าศพัท ์ตวัสะกดพ นอ น เสียงวรรณย กต ์ประโยคจีน ประโยคพ นอ น เต มค  าในประโยค บทสนทนา งานอด เรก วนัเก ด การเขียนล าดบัขีด  
ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ประโยคท่ีใชใ้นห้องเรียน 

 
  



 
Exam content for 2 nd quarter 2018 

GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค  าบ พบท ค  าสนัธาน ค  าอ ทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค (หนงัสือภาษาพาทีหน้า 67-69) ค  าท่ีมาจาก 

ต่างประเทศ (4 ภาษา) และค าท่ีใชใ้นชีว ตประจ าวนั วรรณคดีล าน าบทท่ี 3 ว ชาเหมือนส นคา้, บทท่ี 6 พอ่คา้จากเมาะตะมะ และเน้ือหานอกบทเรียน 
Maths - Decimals : Write and read decimals, express decimals in expanded form, compare and arrange decimals, compare and arrange 

decimals and fractions, converting between decimals and fractions, add, subtract, multiply, and divide decimals, solve addition, 
subtraction multiplication, and division word problems. 
- Data and Patterns : Tell the numbers and relations in patterns of given numbers, identify and use different data collecting 
methods, read and draw single bar graphs, read comparative bar graphs, can tell whether a described situation “will definitely 
happen, may or may not happen, will definitely not happen”, identify where on a probability line an event goes. 

Science - Plants : Vocabulary, Classifying Plants, Plant Reproduction, Plant Adaptations, Plant Life Cycles.  
- Materials and their properties : Vocabulary, Properties of Materials, Application of Materials. 

Social 
Studies 

- Economics and Religion : Vocabulary, Goods and services, Factors of production, Consumer choice, Sufficiency economy, Banks 
and Co-operatives, Masters of the major religions. 

History - Ayutthaya and Thonburi Kingdom : Features and development of the Ayutthaya and Thonburi kingdoms, including key figures, 
wisdom and knowledge.  

Health 
Education 

- Laws that protect, Gum disease , First Aid : Laws that protect, Gum disease , First Aid. 

Physical 
Education 

- Badminton : Badminton rules, Singles and doubles gameplay, Badminton court, Serving, Clears, Power shots. 

Art - ทฤษฎสีี วงจรสี (สีขั้นท่ี 1 สีขั้นท่ี 2 สีขั้นท่ี 3) สีวรรณะร้อน สีวรรณะเยน็ สีท่ีเก ดจากธรรมชาต  สีท่ีเก ดข ้นจากมน ษยส์งัเคราะห์ข ้น  

Music - การขับร้อง ลกัษณะของเสียงนกัร้องกล ่มต่างๆ การร้องเพลงไทย เพลงสากล เพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกบัวยั การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงถาม-ตอบ 
เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี 

Thai Dance - หลกัการชมการแสดง หลกัการชมการแสดง เปรียบเทียบการแสดงพ้ืนเมือง ท่ีมาของช ดการแสดงช ดต่างๆ การแสดงพ้ืนเมือง 

Careers - งานเกษตร วสัด  อ ปกรณ์ และขั้นตอนการปักช า ประเภทของศตัรูพืชและการก าจดัศตัรูพืช การคดัเลือกพนัธ ์สตัวแ์ละการส ขาภ บาลสตัว ์

Computers - Internet safety rules & story telling with blog การใช ้internet อยา่งปลอดภยั ดว้ย 5 SMART RULES พ้ืนฐานการใชง้านและเขียน blog  
ผา่นโปรแกรม Word Press (blog.mcp.ac.th) ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั Internet connection และ web browsers 

English - Up and Away : Key vocabulary: Hot air balloons: basket, hot air, landing, passengers, pilot, ropes, safe, takes off, view. 
Continents and world travel: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, South America, airplane, backpack, 
passport, ship, train. Key Grammar Present progressive for future e.g. We’re flying to New York tomorrow, Are you eating at Joe’s 
café on Tuesday? Indefinite pronouns e.g. Someone gave me a book. Did anyone travel in it? 
- Real or Imaginary : Key vocabulary: Materials e.g. cotton, silk, glass, leather, plastic, silver, wood, wool, Verbs to describe 
processes e.g. collect, deliver, dry, grind, mix, pick, remove, roast, Key Grammar: be made of/used for e.g. What’s the bag made of? 
It’s used for carrying shopping. Present passive e.g. Soccer is played at my school. Spanish and English are spoken in a lot of 
countries. 

Chinese - 场所 สถานที่ ล าดบัขีด ค  าสัง่ในห้องเรียน เคร่ืองหมายในประโยค การอ่านออกเสียง สะกดพ นอ น ความหมายของค าศพัทแ์ละประโยค ดูรูปภาพ   
อ่าน และแปลความหมายภาษาจีน บทสนทนา ค  าลกัษณนาม เขียนค าศพัทแ์ละแต่งประโยคจากรูปภาพ ตอบค าถามจากรูปภาพและเน้ือเร่ืองท่ีก าหนด 

 
  



 

Exam content for 2nd quarter 2018 

GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อ่านจบัใจความ ภาษาพาทีบทท่ี 4 กทลีตานี  วรรณคดีล าน าบทท่ี 3 ข นชา้งข นแผน (ตอนก าเน ดพลายงาม) 

หลกัการใช ้ค าส ภาพ ค าราชาศพัท ์(กร ยาราชาศพัท,์ พระสงฆ)์ ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ (จีน, องักฤษ) กลอนส ภาพ (ฉนัทลกัษณ์, 
เรียงค าประพนัธ์, เลือกค ามาเต ม) ส านวน ค าพงัเพย ส ภาษ ต ค าไวพจน์ และเน้ือหานอกบทเรียน 

Maths -  Maps and Direction : Cardinal points, identify positions and directions using cardinal points and scale, reading plans, 
creating plans and maps. 
- Fractions : Compare and orders fractions, add, subtract, mixed addition, subtraction multiplication, and division of fractions, 
solve addition, subtraction, multiplication, and division of fractions in word problems. 
- Decimals : Write and read decimals with no more than 3 places, compare and arrange sequence of decimals (and fractions), 
converting decimals, rounding off decimals, adding, subtract, multiple, and divide decimals, solve addition, subtraction, 
multiplication, and division of decimals in word problems and be aware of the validity of the answers. 

Science - Ecosystems : Vocabulary, Parts of an Ecosystem, Food Chains /Food webs, Interactions and relationships in Ecosystems, 
Changes and their effects in the environment, Conservation. 

Social Studies - Economics : Vocabulary, Producers and consumers, Sustainable use of resources, Taxes, Consumer and worker rights. 
History - Rattanakosin Period : Features and development of the Rattanakosin Period, including key figures, economic prosperity and 

wisdom. 
Health 
Education 

- Health : Common eye infections, Are you getting enough sleep?, Give me immunity, HIV/AIDS and Hepatitis B. 

Physical 
Education 

- Swimming : Swimming as an exercise, Swimming Strokes, Swimming Skills, Hygiene in the pool, Reading Data from a 
table. 

Art - ทฤษฎีสี สีในวตัถ ธาต  วงจรสีขั้นท่ี 1-3 สีของแสง สีคู่ตรงขา้ม  
Music - ประเภทเคร่ืองดนตรี บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรี ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล โนต้ดนตรีสากลท านองง่ายๆ 
Thai Music - ทักษะการเป่าขลุ่ยเพลง ลาวครวญ องคป์ระกอบของขล ่ย ประวตั ความเป็นมาและองคป์ระกอบของเพลงลาวครวญ 
Career - งานเกษตร หนา้ท่ีและลกัษณะของเคร่ืองมือการขยายพนัธ ์พืช วสัด  อ ปกรณ์และขั้นตอนการขยายพนัธ ์โดยการตอนก ่ง ป ๋ ยอ นทรีย ์ 

ป ๋ ยอน นทรีย ์หนา้ท่ีของธาต อาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชและการเขียนสูตรป ๋ ย วสัด  อ ปกรณ์ในการเล้ียงปลาสวยงาม 
Computer - Sensor with micro controller การต่อวงจร การเขียนโปรแกรมควบค มระบบ Sensor และ LED อ ปกรณ์พ้ืนฐานเก่ียวกบัการต่อวงจรไฟฟ้า

และระบบ Sensor 

English - Superheroes, Special Powers : Key vocabulary: brave, control minds, intelligent, invisible, secret identity, special power, 
villains, Animal abilities: amazing, champion, enemies, genius, heart, memory, strong, technique, Key grammar: 2nd 
conditional e.g. If I were a superhero, I’d be able to fly. If I were invisible, you wouldn’t see me. 2nd conditional questions e.g. 
If your friend was sick, would you visit him? What would you do if your friends were sad? 
- Powerful Earth : Key vocabulary: Natural disasters e.g. tsunami, flood, warnings, hurricane, protect, shake, disaster, erupt, 
coast, damage, inland, scuba divers, shipwreck, underwater, Key Grammar: Past Perfect e.g. There had been an earthquake 
under the ocean before the tsunami hit. Past perfect and present perfect questions e.g. Have you ever been to Spain? Have you 
heard of Plato before you read the story? 

Chinese - อาหาร ประโยคค าส่ัง ค  าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน ค าศพัท ์ล  าดบัขีด พ นอ น ประโยคภาษาจีน สนทนาถาม-ตอบ ตอบค าถามจากรูปภาพ 
ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง แต่งประโยคจากค าท่ีก าหนดให ้เรียงประโยคใหม่ใหส้มบูรณ์ 

 
 


