
 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  

GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 
 
 
 
 

16th July, 2018 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 10.05 40 Career and Computer  

 20                        Break 

10.25 – 11.35 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

 
 
 

18th July, 2018 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 
09.35 – 10.05 30 Art  Music and Thai Dance 

   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง

แพทยหรอืใบรับรองตางๆ ที่หองวิชาการ ช้ัน 2 อาคารสามคัคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
    (The students will take exam on Friday 20th and Monday 23rd July, 2018) 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 26th July, 2018) 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 31st July until Monday 6th August, 2018) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2561 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันที่ 25 ส.ค. 2561 

(Distribution of students’ scores for the  1st quarter on Saturday 25th August, 2018) 
 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exam content for 1 th quarter 2018 

GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 
 

      Subject Content 

Thai - ใบโบก ใบบัว ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน ความหมายของคาํศพัท ์คาํที�ประสมดว้ยสระอา, สระอี, สระอิ และสระอึ วรรณยกุต์

เอก วรรณยกุตโ์ท การแจกลูกคาํและประสมคาํที�ไม่มีวรรณยกุต ์เรียงคาํใหเ้ป็นประโยค คาํที�อยูใ่นมาตรา แม่ ก.กา 
- ภูผา ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน ความหมายของคาํศพัท ์คาํที�ประสมดว้ยสระ อุ, สระ อู, สระอือ, สระอะ วรรณยกุตต์รี
วรรณยกุตจ์ตัวา การแจกลูกคาํและประสมคาํที�ไม่มีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด คาํมาตราตวัสะกดตรงมาตรา แม่กง  
- เพื�อนกัน ตอบคาํถามจากเนื�อเรื� องนอกบทเรียน ความหมายของคาํศพัท ์คาํที�ประสมดว้ยสระเอ, สระเอะ, สระแอ, สระแอะ การแจกลูกคาํ
และประสมคาํที�มีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด คาํมาตราตวัสะกดตรงมาตรา แมก่ม 

Maths - Numbers from �-��: Numbers from � to ��, place value – tens and ones.   

- More/less, ordering numbers, number patterns: Comparing numbers, ordering numbers, number patterns.  

- Shapes: Knowing shapes, using shapes to make pictures. 

Science - Living/non-living things and plants: Characteristics of living things. Differences between living and non-living things. Types 
and names of different plants, plant needs, parts of a plant, how plats grow, how we use plants. 

Social Studies - Civics, culture and living in society and Economics: Family and school (structure, roles and how to behave), goodness and 
good deeds, democratic decision making. Goods, services and resources in daily life, saving money, power, water and paper. 

History - Days of the week and months of the year: Days of the week and months of the year. Sequencing days and months. 

Health 
Education 

- Emotional health: It's my body, Taller and heavier, When I grow up, Keeping fit, Nice and clean. 

Physical 
Education 

- Swimming: Swimming as a form of exercise, rules when swimming, equipment used when swimming. 

Art - ทัศนธาตุ ทัศนธาตุทางศิลปะในเรื�องรูปร่าง รูปทรงและรูปทรงอิสระ ลักษณะ สี และขนาดของสิ�งของต่างๆ ความรู้สึกที�มีต่อธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมรอบตัว 

Music - เส้นสายลายเสียง การกาํเนิดเสียง แหล่งกาํเนิดเสียง สีสันและลักษณะของเสียง โน้ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 

Thai Drama - บทบาทสมมุติ ลักษณะการเคลื�อนไหวเลียนแบบสัตว์ต่างๆ เช่น กระต่าย นก การเคลื�อนไหวเลียนแบบธรรมชาติสิ�งที�อยู่รอบตัว เช่น  

ลมพัด ดอกไม้บาน การเคลื�อนไหวเลียนแบบพฤติกรรมของคน เช่น กวาดบ้าน ขบัรถ การเคลื�อนไหวเลียนแบบบคุคลในอาชีพต่างๆ เช่น 

ทหาร หมอ และคนในวัยต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัยชรา เป็นต้น 

Career - งานอาชีพ ความหมายของงานอาชีพ ความสาํคัญของอาชีพต่างๆ เช่น เชฟ วิศวกร เกษตรกร ช่างตัดผม เป็นต้น การจาํแนกประเภทของ
อาชีพ (อาชีพอิสระ, อาชีพรับจ้าง) 

Computer - Computer the smart machine: Part of a computer (Monitor,CPU,Mouse,Keyboard) ส่วนประกอบเบื�องต้นของคอมพิวเตอร์/หน้าที�และ

การใช้งาน, Button on keyboard (Enter,Arrow keys,Delete,Backspace, Spacebar,Esc) หน้าที�ของปุ่ มต่างๆ บนคีย์บอร์ด, Basic typing 

หลักการพิมพ์เบื�องต้น 

English - What’s this? : School vocabulary, asking and answering “what’s this?” /a/ /b/ /c/ /d/ phonics, counting the words.   

- Playtime!: Playtime vocabulary, using “my” and “your”. Answering to questions “yes it is” or “no, it isn’t”. /e/ /f/ /g/ and 
/h/ phonics, recognizing words.   

- This is my nose!: Body vocabulary, singular and plural nouns, using “this is” or “these are”. /i/ /j/ /k/ and /l/ phonics, 
recognizing sentences. 

Chinese - พินอิน คาํศัพท์บทที�  � และ � เกี�ยวกับ สัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง นก เป็นต้น คาํศัพท์ที�ใช้ในห้องเรียน เช่น สวัสดีคุณครู ยืนขึ �น เป็นต้น

ส่วนประกอบพินอิน � ส่วน (พยัญชนะ สระ วรรณยกุต์) ประโยคที�ใช้ในบทเรียน เช่น นี�คืออะไร นั�นคืออะไร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  

GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 
 
 
 
 

17th July, 2018 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 10.05 40 Career and Computer  

 20                        Break 

10.25 – 11.35 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

 
 
 

19th July, 2018 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 
09.35 – 10.05 30 Art  Music and Thai Dance 

   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง

แพทยหรอืใบรับรองตางๆ ที่หองวิชาการ ช้ัน 2 อาคารสามคัคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
    (The students will take exam on Friday 20th and Monday 23rd July, 2018) 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 26th July, 2018) 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 31st July until Monday 6th August, 2018) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2561 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันที่ 25 ส.ค. 2561 

(Distribution of students’ scores for the  1st quarter on Saturday 25th August, 2018) 
 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exam content for 1 th quarter 2018 

GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 
 

      Subject Content 

Thai - นํ�าใส คาํศพัทแ์ละความหมายบทที� ๑ มาตราแม่ ก.กา และ สระ อะ/อือ/โอะ (มีตวัสะกด)  

- ใจหาย คาํศพัทแ์ละความหมายบทที� ๒ สระ เอียะ/เอีย มาตราตวัสะกด แม่กง กม เกย เกอว (ตรงมาตรา) และประโยคบอกเล่า ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคาํถาม 
- ครัวป่า คาํศพัท์และความหมายบทที� ๓ สระ เอือะ/เอือ คาํที�มีความหมายตรงขา้ม และมารยาทในการอ่าน 

Maths - Numbers to ����: count read and write numbers to ����, estimation place and value.  

- More about numbers: comparing and ordering numbers to ����, more than, less than, number patterns, even and odd 
numbers, rounding to the nearest ��.  

- Shapes and solids: Shapes and solids, sides, edges and vertices, symmetry. 

Science - Plants: Plants and seeds, plants and the sun, plant responses.  

- Animals: what animals need, animals and the sun, animal responses, grouping animals. 

Social Studies - Living in Thailand: rules and regulations, Thai manners, living together, relationships with community, roles and authority. 

History - Past, Present, and Future: Past, present, and future terms, including family trees and important Thai events. 

Health 
Education 

- Emotional health: Growing well, Food, food and more food, Finding your balance, Snack attack, Fruit and Vegetables. 

Physical 
Education 

- Local and International Games: Local and international games, Exercise for health, Warming up, Listening to rules and 
instructions. 

Art - ทัศนธาตุ ทัศนธาตุทางศิลปะในเรื�องรูปร่าง รูปทรง รูปทรงอิสระ ลักษณะ สี ความรู้สึกที�มีต่อธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมรอบตัว การสร้าง
ภาพผลงาน วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างงานทัศนศิลป์และการใช้สีเทคนิคต่างๆสร้างผลงาน 

Music - กําเนิดเสียง ประเภทของเครื�องดนตรี (ดีด สี ตี เป่า) คณุสมบัติของเสียง ของดนตรี (สูง-ตํ�า ดัง-เบา ยาว-สั�น) 

Thai Drama เคลื�อนไหวหรรษาพาเพลิน ลักษณะการเคลื�อนไหวขณะอยู่กับที� และเคลื�อนที�ในท่าทางต่างๆ เช่น ท่านั�ง ยืน กระโดด วิ�ง ความหมายการ
เคลื�อนไหวอย่างอิสระ และการเคลื�อนไหวประกอบจังหวะ เพลงกราว เพลงมาร์ช เพลงเซิ�ง การเคลื�อนไหว อย่างมีรูปแบบในทางนาฏศิลป์
ที�สามารถคิดประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงสัตว์ต่างๆ เช่น นก ม้า เป็นต้น ประโยชน์ที�ได้รับจากการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง 

Career - งานอาชีพ ความหมายและความสาํคัญของการประกอบอาชีพ ในด้านต่างๆ (ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อประเทศชาติ การชาํระภาษี) 
การจาํแนกประเภทของอาชีพ (อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง และอาชีพงานฝีมือ) 

Computer - Document Software (Pages): Font Format/Font Size/Font Colors, Font Styles (bold, italic, underline). 

English - School things: Vocabulary: Things around the classroom, Grammar: this that these those.   

- Feelings: Vocabulary: Feelings, Grammar: We’re There Are they.   

- Outdoor activities: Vocabulary: Outdoor activities, Grammar: can cant can he behind in front of next to between.  

- Food and numbers: Vocabulary: Food and numbers 20-100, Grammar: Have you got? I have… I haven’t… We’ve got…  
our their. 

Chinese -时间 เวลา บทที� � เวลา คาํศัพท์เวลา พินอิน การเรียงประโยค บทสนทนาถาม ตอบเกี�ยวกับเวลา(现在几点了?)จาํนวนขีดและ
ชื�อของเส้นลาํดับขีด เทศกาล การทักทาย ตัวเลข �-�� เป็นอักษรจีน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  

GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 
 
 
 
 

16th July, 2018 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 10.05 40 Career and Computer  

 20                        Break 

10.25 – 11.35 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

 
 
 

18th July, 2018 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 
09.35 – 10.05 30 Art  Music and Thai Dance 

   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง

แพทยหรอืใบรับรองตางๆ ที่หองวิชาการ ช้ัน 2 อาคารสามคัคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มใีบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
    (The students will take exam on Friday 20th and Monday 23rd July, 2018) 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 26th July, 2018) 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 31st July until Monday 6th August, 2018) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2561 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันที่ 25 ส.ค. 2561 

(Distribution of students’ scores for the  1st quarter on Saturday 25th August, 2018) 
 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Exam content for 1 th quarter 2018 

GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 
 

      Subject Content 

Thai - ปฏิบัติการสายลับจิ�ว พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์อกัษรสามหมู ่คาํที�มีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง รูปและเสียงวรรณยกุต ์การผนัวรรณยกุต ์
พยญัชนะ ฑ การใชถ้อ้ยคาํสุภาพ   
- แต่เดก็ซื�อไว้ สระเปลี�ยนรูป คาํที�ประวิสรรชนีย ์และไม่ประวิสรรชนีย ์   

- ป่านี�มีคุณ มาตราตวัสะกด ความหมายคาํศพัท ์
Maths - Numbers to ���,��� and Rounding: Numbers as Numerals and Words, Counting by Ones, Tens, and Hundreds, Numbers up 

to ���,���, Making Estimates, Place Value, Ones Place, Tens Place, Hundreds Place, Thousands Place, Estimates, Place 
Value, Comparing Numbers, Greater Than and Smaller Than, Ordering Numbers Greatest to Smallest, Ordering Numbers 
Smallest to Greatest, More Than and Less Than, Patterns, Completing Patterns, Writing Rules for Patterns .  

- Shapes, Drawing, and Symmetry: Shapes, Solids, Prisms, Composite Solids, Symmetry. 

Science - Exploring Science: Introduction to Science, Scientific Inquiry, Observe and Record.   

- Living Things: Kinds of Animals, Animal Body Parts, Plant Parts, Animal and Plant Environments, Habitat, Ecosystem, 
Heredity, Genes, Energy, Food Chains, Fossils, Endangered and Extinct Animals. 

Social Studies - Importance and Teachings stemming from Religion and Culture: Importance of Religions; Teachings of Buddha, 
Christianity, Hinduism; Religious Persons, objects, places, and scriptures; stories of Buddha’s followers, Manners of Good 
Buddhists.   

- Religious Stories and Good Manners: Manners of good Buddhists and Christians; Stories from the Buddha’s followers. 

History - Eras in time: Pre-humanity, Early humanity and contemporary eras, including Thai events. 

Health 
Education 

- Emotional health: Good eating habits, The healthy diet pyramid, Am I eating right, Give them a break, Something to chew on 

Physical 
Education 

- Swimming: Swimming as a form of exercise, Strokes used in swimming, Hygiene in the pool, Safety in the pool, Equipment 
used in swimming. 

Art - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงที�มีในธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ส่วนประกอบของทัศนธาต ุเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื�นผิว  การจัดกลุ่มภาพตาม
ทัศนธาต ุการออกแบบสิ�งของเครื�องใช้ในบ้านและโรงเรียน 

Music - รักในเสียงเพลง ประเภทของเครื�องดนตรี (เครื� องสาย เครื� องเป่าลมไม้ เครื� องเป่าทองเหลือง เครื� องคีย์บอร์ด เครื� องประกอบจังหวะ)  
ค่าโน้ตสากล (โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดาํ) 

Thai Drama - หลักการและประโยชน์การชมการแสดงนาฏศิลป์ หลักการชมการแสดงและประโยชน์ของการชมนาฏศิลป์ 

Career -งานเกษตร งานประดษิฐ์ การเพาะเมล็ด อปุกรณ์ เครื�องมือในการเกษตร ประเภทของผกัสวนครัว ประเภทของงานประดิษฐ์ อุปกรณ์ที�ใช้ใน
งานประดิษฐ์ 

Computer - Learning Internet and Document Software: Meaning of Internet, Uses of Internet, Website, URL(Uniform Resource Locator), Search 
Engines, Web Browsers, Email, Document Software, Commands: new, open, save, save as, close. Tools: font color, font size, font format, text 
highlight color, bold, italic, underline. 

English - Starter: Discussion about behavior, responsibilities, goals, expectations, respect, kindness, and hard work.   

- They’re From Australia and My Weekend: Family/Months/Countries/Seasons/Activities Vocabulary, Contractions, 
Likes/Dislikes, Phonics, Listening and Speaking, Reading and Writing.   

- My Things and We’re Having Fun at the Beach: Technology/Collection Items/Beach Vocabulary, Contractions, 
Possessives, Phonics, Listening and Speaking, Reading and Writing. 

Chinese - ร่างกายของเรา บทที� � และ บทที� � คาํศัพท์ พยัญชนะ พินอิน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  

GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 
 
 
 
 

17th July, 2018 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 10.05 40 Career and Computer  

 20                        Break 

10.25 – 11.35 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

 
 
 

19th July, 2018 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 
09.35 – 10.05 30 Art  Music and Thai Dance 

   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง

แพทยหรอืใบรับรองตางๆ ที่หองวิชาการ ช้ัน 2 อาคารสามคัคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
    (The students will take exam on Friday 20th and Monday 23rd July, 2018) 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 26th July, 2018) 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 31st July until Monday 6th August, 2018) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2561 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันที่ 25 ส.ค. 2561 

(Distribution of students’ scores for the  1st quarter on Saturday 25th August, 2018) 
 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 

 
 
 
 
 
 
 



 
Exam content for 1 th quarter 2018 

GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 
 

      Subject Content 

Thai - ขนมไทยไร้เทียมทาน เนื�อหาจากบทเรียน ดรุณศึกษาเรื�อง ลิงกินมงัคุด การอ่านในใจ การอ่านจบัใจความ มารยาทในการอ่าน คาํที�มี ร ล  

เป็นพยญัชนะตน้ คาํประสม 
- ออมไว้กําไรชีวติ  เนื�อหาจากบทเรียน มารยาทการฟัง การดู การพดู สํานวน สุภาษิต ปริศนาคาํทาย 
- การผจญภัยของสุดสาคร เนื�อหาจากบทเรียน ดรุณศึกษาเรื�อง ทรัพยส์มบติั มาตราตวัสะกด และแม่ก กา คาํที�ประวิสรรชนีย ์และ 
ไม่ประวิสรรชนีย ์คาํที�ใชไ้มย้มก 

Maths - Numbers:  Numbers greater than ���,��� Count numbers up to �,���,��� to read numbers up to �,���,���  Write numbers 
up to �,���,���  Know the value of each digit up to a seven-digit number  Compare and order � digit numbers  Estimating and 
round numbers.   

- Addition and Subtraction: Mix addition and subtraction of cardinal numbers and �, add and subtract up to �-digit numbers, 
estimate numbers to check if answers are reasonable for addition, subtraction, construct word problems using mix addition, 
solve simple and multiple-step word problems. 

- Multiplication and Division: Visualize multiplication and division using pictures and manipulative, multiplying by base ten 
numbers, multiplication using the box method and standard method up to 4 3 digits, estimate to check validity of answer, 
short division, long division with and without remainders. 

Science - Living Animals: Vocabulary, Animal Needs, Classifying animals, Offspring and their parents, Animal behavior, Endangered 
and Extinct Animals. 

Social Studies - Living in Thailand: Vocabulary, Good citizens, Good leaders and good followers, Conflict and conflict resolution.  
Children’s rights, Thai politics and government Local culture. 

History - Counting time The history of mankind and methods of studying history. 

Health 
Education 

- Emotional health: Exercise to stay fit Having a healthy heart Building my bones Eating my way to good health Making 
healthy choices Hands and feet keep them neat My eyes are precious. 

Physical 
Education 

- Track and field games: Importance of warming up  Track and field events  Running technique and posture  Fitness testing. 

Art - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงที�มีในธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ส่วนประกอบของทัศนธาตุ (เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื�นผิว และพื�นที�ว่าง) 

Music - โครงสร้างของบทเพลง ประโยคเพลง ความหมายของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคลื�อนที�ของทาํนอง รูปแบบจังหวะ 
ความเร็วของจังหวะ ความหมายของเนื�อหาในบทเพลง การร้องเพลงในช่วงเสียงที�เหมาะสมกับตัวเอง โน้ตดนตรีสากล 

Thai Music - พื�นฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ การเคลื�อนไหวประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี �ยว การแสดงประเภทคู่และ
หมู่รําวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย 

Career - งานบ้าน เอกสารสําคญัต่างๆ การดูแลรักษาเสื� อผา้เครื�องแต่งกาย การซักผา้และขจดัรอยเปื� อน การซ่อมแซมเสื� อผา้ วิธีใช้และการดูแล
รักษาเครื�องมือช่างพื�นฐาน 

Computer - Machine Learning: What is Machine Learning? Machine Learning Algorithm, Supervised learning unsupervised learning, Tools in 
Spreadsheet Program (AutoSum, Conditional, Charts, Formulas, Mailing). 

English - Around the World: Key vocabulary: Countries: Canada, Egypt, Germany, Japan, Mexico. Languages: Arabic, English, 
French, German, Japanese, Spanish. Miscellaneous: amusement park, carousel, ferris wheel, roller coaster, slide, swing, zip 
line. Key grammar: Was there a …? Yes, there was. Were there …? No, there wasn’t.  

- At the Doctors: Key vocabulary: common illnesses: backache, cold, cough, earache, fever, headache, sore throat, stomach 
ache. Accidents & Injuries: bandage, broken leg, burn, crutches, cut, medicine, pain, shot. Key Grammar: You should (stay at 
home for 3 days). You shouldn’t (go to school). Could you (walk)? 

Chinese - สถานที�ภายในบ้าน ตัวสะกดพินอิน เสียงวรรณยกุต์ ชื�อลาํดับขีด จาํนวนลาํดับขีด คาํศัพท์ ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา  

ตอบคาํถามจากเนื�อเรื� อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  

GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 
 
 
 
 

16th July, 2018 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 10.05 40 Career and Computer  

 20                        Break 

10.25 – 11.35 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

 
 
 

18th July, 2018 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 
09.35 – 10.05 30 Art  Music and Thai Dance 

   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง

แพทยหรอืใบรับรองตางๆ ที่หองวิชาการ ช้ัน 2 อาคารสามคัคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
    (The students will take exam on Friday 20th and Monday 23rd July, 2018) 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 26th July, 2018) 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 31st July until Monday 6th August, 2018) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2561 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันที่ 25 ส.ค. 2561 

(Distribution of students’ scores for the  1st quarter on Saturday 25th August, 2018) 
 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exam content for 1 th quarter 2018 

GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 
 

      Subject Content 

Thai - กาํเนิดผิดพ้นคนทั�งหลาย การตั�งคาํถาม การตอบคาํถาม การอ่านบทร้อยกรอง มารยาทในการเขียน นิทานพื�นบา้นลา้นนาเรื�อง ผีปกกะโหลง้  

- ครอบครัวพอเพียง การอ่านบทร้อยแกว้ ขอ้ความที�เป็นบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร การอธิบายภาษาโดยตรง ภาษาโดยนัย การอ่านจับใจความ
สาํคญั (บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ)  การวิเคราะหแ์ยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น มารยาทในการอ่าน การฟัง การพดู  
- กระเช้าของนางสีดา ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ�น คาํคลอ้งจอง 

Maths -  Numbers: Identify difference in the value of a digit base on place value, add, subtract, multiply, and divide whole numbers, 
analyze and show method of finding answers to word problems with cardinal numbers, as well as be aware of validity of 
answers, conduct problems involving cardinal numbers. 

- Fractions: Write and read fractions and mixed numbers, compare and arrange sequence of fractions.   

- Operations with Fractions: Add, subtract, and mix addition and subtraction of fractions and be aware of the validity of the 
answer, analyze and show method of finding answers to problems (including word problems) and mix-problems of cardinal 
numbers, fractions.  

Science - Animals: Vocabulary, Classifying animals, Evolution and Genetics, Animal adaptations, Animal life cycles. 

Social Studies - Living in Thailand: Vocabulary Status, roles, rights, freedoms and duties of citizens, Being a good citizen, Children’s rights, 
Thai politics and government, Local culture. 

History - History of Chiang Mai: Development of Chiang Mai and the local area, including the Lanna and Haripunchai Kingdoms 

Health 
Education 

- Emotional Health: Metamorphosis, Having the energy to grow, Food for strong bones, Pumping iron, I need nutrients 

Physical 
Education 

- Swimming: Swimming as a form of exercise, Strokes used in swimming, Hygiene in the pool. 

Art - การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุล ขนาดของภาพ  ส่วนประกอบของทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื�นผิว พื�นที�ว่าง นํ�าหนักแสงเงา 

Music - องค์ประกอบดนตรีสากล การสื� ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี หลักการวิเคราะห์บทเพลง วิเคราะห์เนื�อหา องค์ประกอบดนตรี 
คุณภาพเสียงในบทเพลง เครื� องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

Thai Music - ลีลานาฏศิลป์ องค์ประกอบนาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าประกอบเพลงและเรื� องราว รําวงมาตรฐาน เพลงรํามาซิมารํา การสร้างละครสั�นจากองค์ประกอบ
ละคร 

Career - งานบ้าน ห้องครัวที�ถูกสุขลักษณะ รูปแบบห้องครัว ห้องนํ�าที�ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์ในการทําความสะอาดห้องนํ�าห้องส้วม การดูแลรักษาสมบัติ

ส่วนตัว การจัดเกบ็เอกสารสําคัญ การใช้เสื�อผ้า การซ่อมแซมเสื�อผ้า การด้นถอยหลัง 

Computer - Cloud computing & Google Apps: Advantages of Electronic mail, How to use Electronic mail, Google Applications and Keyboard shortcuts  
(Google Docs, Google Drive, Google Translates, Google Slides, Google Search). 

English - Then and Now: Key vocabulary: School items: bell, chalk, chalkboard, dictionary, encyclopedia, hula-hoop, ink pen, 
interactive whiteboard, laptop. Technology and Communication: chat online, download, earphones, emails, records, text, type, 
video call. Key Grammar – Simple Past: They studied reading, writing and math. Used to + verb: In 1950, the boys used to 
wear shorts.  

- Work Hard Play Hard!: Key vocabulary: Challenging Hobbies: baking, chess, Japanese, Karate, photography, poetry. 
Future Aspirations: certificates, challenges, college, competitions, fail, grades, pass, success, taking part, test, trophies. Key 
Grammar: Present Perfect: for and since. I’ve lived here for 35 years. He’s lived there for three years. Going to and Might:  
I’m going to go to music school. He might be a singer. 

Chinese - ประเทศ ลาํดับขีด พินอิน คาํศัพท์ ตอบคาํถามจากรูปภาพ ประโยค บทสนทนา คาํศัพท์จากเรื� องประเทศ และเรื� องสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2018  

GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 
 
 
 
 

17th July, 2018 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 10.05 40 Career and Computer  

 20                        Break 

10.25 – 11.35 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

 
 
 

19th July, 2018 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 
09.35 – 10.05 30 Art  Music and Thai Dance 

   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง

แพทยหรอืใบรับรองตางๆ ที่หองวิชาการ ช้ัน 2 อาคารสามคัคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
    (The students will take exam on Friday 20th and Monday 23rd July, 2018) 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
    (Student who failed the exam will be announced on Thursday 26th July, 2018) 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Tuesday 31st July until Monday 6th August, 2018) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2561 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันที่ 25 ส.ค. 2561 

(Distribution of students’ scores for the  1st quarter on Saturday 25th August, 2018) 
 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Exam content for 1 th quarter 2018 

GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 
 

      Subject Content 

Thai - จากผาแต้มสู่..อยีิปต์ ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน คาํควบกลํ�า อกัษรนาํ ตวัการันต ์วนั เดือน ปีแบบไทย คาํมูล คาํประสม คาํซํ� า คาํซ้อน 

- อ่านป้ายได้สาระ ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน คาํ วลี ประโยค สาํนวนเปรียบเทียบ มารยาทในการเขียน ภาษาพูด ภาษาเขียน ส่วนประกอบ
ของประโยค 
- กทลตีาน ีตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ  

Maths - Numbers: Compare and arrange composite numbers, add, subtract, multiply, and divide and be aware of validity of answer, 
solve addition, subtraction, multiplication, division and mix operations word problems and be aware of answer, construct 
problems involving cardinal numbers. Identify and use associative, commutative and distributive property. 

- Equations: Understanding equations, symmetric properties of equations, writing equations.   

- Factors: Find factors or multiples of cardinal numbers, identify if a numbers is prime, find highest common factor or lowest 
common multiple of cardinal numbers.   

- Parallel lines: identify types of angles, identify which pair of straight lines are parallel.  

Science - The Human body (Chapter �): Vocabulary, The Human Life Cycle, Nutrition, Body Systems. 

Social Studies - Living in Thailand: Vocabulary, Basic laws relating to daily life,  News and information in daily life, Thai politics and 
government Local culture.  

History - Historical Method: Historical Method, including sources if evidence, research, data and the methodology. 

Health 
Education 

- Emotional Health: More about puberty, Smelling fresh keeping clean, My body needs energy, Eating right during puberty. 

Physical 
Education 

- Basketball: Basketball rules and game set up, Basketball skills, Fitness testing, Development of skills through basketball. 

Art - การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล เอกภาพ ความกลมกลืน  รูปและพื�นที�ว่าง  การจัดองค์ประกอบศิลป์ จุด เส้น รูปร่าง 
รูปทรง พื�นผิว นํ�าหลักแสงเงา 

Music - องค์ประกอบดนตรีสากล องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต อ่าน เขียนโน้ตดนตรีสากล ทาํนองง่ายๆ เครื� องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

Thai Drama - ทฤษฎดีนตรีไทย  ประเภท บทบาทและหน้าที�ของเครื� องดนตรีไทยแต่ละภาค ศัพท์สังคีต เครื� องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย 
อัตราจังหวะสองชั�น เนื�อหา องค์ประกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทํานองด้วยเครื� องดนตรี ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์ 

Career - งานบ้าน การดูแลรักษาทาํความสะอาดเครื� องเรือน  เครื� องใช้ไฟฟ้า  การจัดเกบ็เอกสารการเงิน มารยาทในการทํางาน การทํางานร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผู้อื�น การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลักษณะ คุณสมบัติ และประเภทของผ้า การเลือกซื�อเสื�อผ้าสําเร็จรูป ป้ายสัญลักษณ์บน
เสื�อผ้า การซ่อมแซมเสื�อผ้า 

Computer - Introduction of Macintosh: Macintosh Products, Parts of Desktop (Mac OS), Basic Keyboard shortcuts and search engine website. 

English - Mysteries and Monsters: Key vocabulary: Archeologist, bracelets, guard, mask, mummy, statues, throne, tomb, beast, blood, 
disappeared, exist, imaginary, prove, explained, unusual. Key grammar: Must be/Might be/Can’t be: It must be a chair. They 
might be earrings or they might be bracelets. I don’t believe it. It can’t be true.  

- Get Crafty: Key vocabulary – decide, enjoy, models, offer, pottery, practice, sewing, suggest, artistic, creative, imaginative, 
logical, patient, practical, sociable. Key Grammar: - verb + -ing, or to + verb: (infinitive or gerund) How did you learn to 
make candles? I practiced making them with my friend. Wish + simple past: I wish I were good at dancing. She wishes she 
could be on TV. 

Chinese - ต้อนรับแขก  ประโยคคาํสั�ง คาํขอร้องที�ใช้ในห้องเรียน  แปลประโยคไทย-จีน  จีน-ไทย  ตอบคาํถามจากรูปภาพ  บทสนทนา  คําศัพท์ พินอิน ลาํดับ
ขีด ตอบคาํถามจากเนื�อเรื� อง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


