3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM

Date
13th December, 2016

Time

Subject

08.20 – 09.20

60 Thai

09.25 – 09.55

30 Health and Physical Education
Break
70 Social Studies and History
Lunch
60 Science

10.15 – 11.25
13.00 – 14.00

15th December, 2016

Min.

14.05 – 14.45

40 Career and Computer
Drink milk

08.20 – 09.30
09.35 – 10.05

70 Mathematics
30 Art, Music and Thai Dance
Break
60 English
Lunch
30 Chinese

10.25 – 11.25
13.00 – 13.30
หมายเหตุ

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We request parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 19-20 ธ.ค. 2559
(The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559
(Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 2560
(Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 3st quarter 2016
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- เพือ่ นรัก เพือ่ นเล่น คาศัพท์ คาจากสระอะ สระอิ สระอึ สระอุ คาที่มีอกั ษรนา (ห นา) ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- พูดเพราะ คาศัพท์ คาจากสระอา สระแอะ สระเอะ มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กด แม่กน แม่กบ ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง
นอกบทเรี ยน
- เกือบไป คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน คาจากสระโอะ สระเอือ สระ เอะ สระเออ สระเออะ ข้อคิดจากหนังสื อดรุ ณศึ กษาบทที่ 35
เรื่ องอึ่งอ่าง และบทที่ 39 เรื่ องหมาจิ้งจอก

Maths

- Doubling and sharing: Using doubles to add mentally, sharing into to equal halves, doubles and halves, even and odd
numbers.
- Money: Value of coins, counting money, exchanging coins.
- Length: Comparing lengths, using describing words, estimating lengths.
Science
- Soil and Water: Types of soil (clay, sand, loam) and what do we use it for. Types of water (freshwater, saltwater) and
what do we use it for.
- Space and objects in the sky: Objects in the sky during the day and night, solar system, people in space.
Social Studies - Environment Cardinal directions: Man-made and natural environment, Pointing North, South, East and West.
- Maps and plans: Reading maps and plans. Giving directions.
History
- Thai History: Symbols of the Thai Nation and Cultural Resources in the Community.
- ความปลอดภัยในชีวิต สิ่ งที่ทาให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรี ยน การป้ องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรี ยน สาเหตุและ
Health
การป้ องกันอันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บา้ นและโรงเรี ยน
Education
Physical
- ทักษะการว่ ายน้าขั้นพืน้ ฐาน 1 การนัง่ ขอบสระเตะขา การนอนขอบสระเตะขา การจับขอบสระเตะขา การจับหัวโฟมเตะขาฟรี สไตล์
การจับท้ายโฟมก้มหน้าเตะขาฟรี สไตล์
Education
- การสร้ างสรรค์ งานศิลปะ การปั้น ลักษณะรู ปทรงของงานปั้ น 3 มิติ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปั้ น รู ปแบบประเภทพื้นฐานงานปั้ นแบบ
Art
Music
Thai Drama
Career
Computer

นูนต่าและลอยตัว
- บทเพลงกับชีวิต บทเพลงที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น เพลงสาคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริ ญพระบารมี) ที่มาของเพลงในท้องถิ่น ความหน้าสนใจในดนตรี ทอ้ งถิ่น เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- นาฏศิลป์ ไทยน่ าชื่นชม มารยาทของการเป็ นผูช้ มที่ดี การแสดงนาฏศิลป์ ไทยในประเภทของการรา ระบา ฟ้ อน
- งานประดิษฐ์ ความหมายและความสาคัญของงานประดิษฐ์ การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ การจาแนกประเภทของวัสดุและอุปกรณ์
การจัดเก็บและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาของเล่น
- Basic tools on Word processor How to use the MS-Word program. Parts of the MS-word Program. Basic tools in MS-word
Program.

English

- A new friend: My friends and shapes – vocabulary, he/she’s got – grammar, “th” phonics.
- I like monkeys: The zoo vocabulary, I like/don’t like – grammar, CVC words: “a”.
- Where’s Grandma: My house vocabulary, Where’s …? Where are …?, phonics “sh”.
- Lunchtime: My lunchbox vocabulary, I’ve got – grammar, “ch” phonics.

Chinese

- 我(wǒ)的(de)衣(yī)服(fu) เสื้อผ้ าของฉัน คาศัพท์เกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ในบทเรี ยนที่ 5, 6 คาสั่ง
คาทักทาย ประโยคการแนะนาตัว ถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่ องอายุ บทสนทนาในบทเรี ยน ตัวเลข 1-10 ตัวพินอิน

3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM

Date
14th December, 2016

16th December, 2016

Time

Min.

Subject

08.20 – 09.20

60

Thai

09.25 – 09.55

30

10.15 – 11.25

70

13.00 – 14.00

60

Health and Physical Education
Break
Social Studies and History
Lunch
Science

14.05 – 14.45

40

Career and Computer
Drink milk

08.20 – 09.30
09.35 – 10.05

70
30

10.25 – 11.25

60

13.00 – 13.30

30

Mathematics
Art, Music and Thai Dance
Break
English
Lunch
Chinese

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We request parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 19-20 ธ.ค. 2559
(The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559
(Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 2560
(Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 3st quarter 2016
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- นักคิดสมองใส คาศัพท์และความหมายเรื่ องนักคิดสมองใส คาที่ประสมสระเอะ สระแอะ(มีตวั สะกด) ปริ ศนาทาทาย มารยาทในการเขียน
เขียนเรื่ องสั้นจากประสบการณ์และเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- โลกร้ อน คาศัพท์ ความหมายเรื่ องโลกร้อน คาที่ประสมสระ อัว สระออ สระเออ(มีตวั สะกด) คาที่มีพยัญชนะ สระที่ไม่ออกเสี ยงและ
เนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- รักพ่อ รักแม่ คาศัพท์ ความหมายเรื่ องรักพ่อ รักแม่ คาที่มี ฤ ฤๅ มารยาทในการพูด การฟัง การดู การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟัง ดู
การพูดสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ การเล่าประสบการณ์ในชีวติ ประจาวันและเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน

Maths

- Money: Values of notes, Counting money, Adding and subtracting money.
- Length: Length in centimetres, Length in metres, Comparing lengths.
- Mass: Weight in grams, Weight in kilograms, Comparing weights.
Science
- Matter: What is matter? What are solids, liquids, and gases? How can matter change?, What is a mixture?
- Energy: How do we use energy?, What gives off heat?, What is light?, What is sound?
Social Studies - Geography: Five themes of Geography, Location, Place, Region, Movement, Human-Environment Interaction, Geographic
Tools.
History
- Thai History: Thai Way of Life Culture, Tradition and Wisdom.
Health
- ความปลอดภัยในชีวิต อุบตั ิเหตุจากกการเดินทาง ยาสามัญประจาบ้าน ยาเสพติดให้โทษ สัญญาณอันตราย อัคคีภยั
Education
- เกมนาทักษะไปสู่ กฬ
ี า ทักษะในการเล่นเกมนาทักษะไปสู่ กีฬา วิธีปฏิบตั ิตามกฎ กติกา วิธีการเล่น ข้อตกลง ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น
Physical
เกมนาทักษะไปสู่ กีฬา สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทจากการเล่นเกม สาเหตุและการป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นเกมนา
Education
Art
Music
Thai Drama
Career

Computer

ทักษะไปสู่ กีฬา
- การสร้ างสรรค์ งานศิลปะ วิธีการสร้างงานศิลปะ (การปั้น การพิมพ์ภาพ การสร้างภาพปะติด งานโครงสร้างเคลื่อนไหว) การเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ในการสร้างงาน (วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์) รู ปแบบประเภทของงานปั้นแบบต่างๆ
- ร้ องและบรรเลง ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย (เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ) ความหมายและความสาคัญของเพลง โน้ตสากล กุญแจ ประจาหลัก
- นาฏศิลป์ ไทยน่ านิยม มารยาทในการชมการแสดงและสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิในขณะที่ชมการแสดง ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง นาฏศิลป์ ไทย
- งานประดิษฐ์ ความหมายของงานประดิษฐ์ ประโยชน์ที่ได้จากการทางานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง) วัสดุในการทางานประดิษฐ์ (วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์) อุปกรณ์ในการทางานประดิษฐ์ (การใช้อุปกรณ์ การจัดเก็บและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์) กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ (การวางแผนออกแบบ การเตรี ยมอุปกรณ์ การปฏิบตั ิ การตกแต่งและ
การทดลองใช้และแก้ไข)
- Parts of computer and presentation: Parts of computer Mouse, Keyboard, Microphone, Scanner CPU, Monitor, Printer, Speaker, CD
DVD Flash Memory. Presentation (PowerPoint) Font color, Font size, Font Format, Bold, underline, Italic.

English

- Weather: Vocabulary: Weather/Weather Activities Grammar: What’s the weather like?/It’s…/Put on/Don’t put on…
- Clothes: Vocabulary: Clothes/Time Grammar: Present continuous:What are you wearing?/What’s he wearing?/I’m/He’s
wearing…
- Celebrations: Vocabulary: Celebrations/Getting ready Grammar: Present continuous: What are you/they doing?/I’m/We’re/
They’re…/What’s he/she doing?/He’s/She’s…
- Places: Vocabulary: Places Grammar: Where does he work?/He works in a…/Does she work in a…?

Chinese

- 颜色สี บทที่ 5 บทที่ 6 我喜欢红色.คาศัพท์ บทสนทนา ลาดับขีด ชื่อลาดับขีด พินอิน เนื้อเรื่ อง การต้อนรับ ชื่อเทศกาล
การเรี ยงประโยค

3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM

Date
13th December, 2016

15th December, 2016

Time

Min.

Subject

08.20 – 09.20

60

Thai

09.25 – 09.55

30

10.15 – 11.25

70

13.00 – 14.00

60

Health and Physical Education
Break
Social Studies and History
Lunch
Science

14.05 – 14.45

40

Career and Computer
Drink milk

08.20 – 09.30
09.35 – 10.05

70
30

10.25 – 11.25

60

13.00 – 13.30

30

Mathematics
Art, Music and Thai Dance
Break
English
Lunch
Chinese

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We request parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 19-20 ธ.ค. 2559
(The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559
(Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 2560
(Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1st quarter 2016
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- คิดไปรู้ ไป การใช้ตวั การันต์ คาที่มีการันต์ การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ การจับใจความ การพูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่ องที่ฟัง
- ส่ งข่ าวเล่าเรื่อง การเขียนจดหมายลาครู ชนิดคาสรรพนาม
- ประชาธิปไตยใบเล็ก การสะกดคา การแจกลูกคา คาศัพท์ (อา, อัม , ไ - , ใ - , อัย) ชนิดของคากริ ยา

Maths

- Fractions: Identifying Numerators and Denominators in Fractions, Finding Equivalent Fractions, Simplifying Fractions,
Comparing, Ordering Fractions.
- Money: Dollars and Cents, Adding Money, Subtracting Money, Finding the Price of Different Items.
Science
- The Water Cycle: Evaporation, Transpiration, Condensation, Precipitation, Collection.
- Properties of Water: Water Conservation, Freshwater, Saltwater, Importance of Water on Earth, Freezing Point of Water,
Boiling Point of Water, Properties of Water.
- Components of Air: Air Pressure, Atmosphere, Gases, Temperature, Humidity.
Social Studies - Geography: Maps and Diagrams, Geo-data (aerial photographs and fieldwork), Map Keys, Landmarks, Geographers.
- Environment and Community: Environmental Affects on People, Physical Characteristics of Environment,
Social Characteristics of Environment, Physical Characteristics of Environment.
- Environmental Changes and Pollution: Natural Changes to the Environment, Man-made Changes to the Environment,
Pollution, Sources of Pollution, Pollution Prevention.
History
- Development and Change: Settling and Development Characteristics of the Community Comparing Communities.
Health
- ความปลอดภัยในชีวิต อุบตั ิเหตุ การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
Education
Physical
- ทักษะการว่ ายน้า ทักษะการจับขอบสระดาน้ าหมุนแขนฟรี สไตล์ ทักษะการจับท้ายโฟมหมุนแขนฟรี สไตล์
Education
- พืน้ ฐานงานศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้น เทคนิควิธีการปั้นแบบนูนต่า นูนสู งและลอยตัว
Art
- ฟังเพือ่ รู้ บทบาทหน้าที่ของบทเพลงสาคัญ ดนตรี ในงานรื่ นเริ ง ดนตรี ในงานฉลองวันสาคัญของชาติ โน้ตสากล กุญแจประจาหลัก
Music
Thai Drama - สร้ างสรรค์ การเคลือ่ นไหว การแสดงราวงมาตรฐาน การทาท่าประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” การเคลื่อนไหวในสถานการณ์ส้ ันๆ
Career
Computer

และสถานการณ์ที่กาหนดให้
- กินดีอยู่ดี อนามัยในการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร (การดอง การกวน การเชื่อม การตากแห้ง) การเก็บอาหารสดและอาหารแห้ง
- Computer Device and Presentation: Computer Device: How does a computer work. Input devices: Mouse, Keyboard, Scanner
Process devices: CPU. Output devices: Monitor, Speaker, Printer. Storage devices: CD, DVD, Flash Memory. Presentation: Tools and
command.

English

- I’d Like a Melon: Vocabulary, Phonics, Countable and Uncountable Nouns, Adjective Ordering (size before color),
Reading, Grammar, Affirmative Sentences.
- What’s the Fastest Animal in the World?: Vocabulary, Phonics, Comparative and Superlative Adjectives, Opposites,
Must/Mustn’t Imperatives, Verbs and Verb Tense, Writing Sentences, Reading Comprehension.

Chinese

- วันเวลา บทที่ 5 และ 6 พินอิน คาศัพท์วนั และเวลา

3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM

Date
14th December, 2016

16th December, 2016

Time

Min.

Subject

08.20 – 09.20

60

Thai

09.25 – 09.55

30

10.15 – 11.25

70

13.00 – 14.00

60

Health and Physical Education
Break
Social Studies and History
Lunch
Science

14.05 – 14.45

40

Career and Computer
Drink milk

08.20 – 09.30
09.35 – 10.05

70
30

10.25 – 11.25

60

13.00 – 13.30

30

Mathematics
Art, Music and Thai Music
Break
English
Lunch
Chinese

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We request parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 19-20 ธ.ค. 2559
(The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559
(Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 2560
(Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 3st quarter 2016
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- สนุกสนานกับการเล่น ประโยคสามัญ (ส่ วนประกอบของประโยค ประโยค ๒ ส่ วน ประโยค ๓ ส่ วน) การเขียนจดหมาย (ส่ วนประกอบ
ของจดหมาย จดหมายส่ วนตัว จดหมายกิจธุระ)
- ภูมิใจมรดกโลก การบันทึกความรู้จากการอ่าน การฟัง และการพูด การเขียนย่อความ ของกิ๋นลาบ้านเฮา ดรุ ณศึกษาเรื่ อง เจ้าจิ้งจอกหลอก
อีกา (บทที่ ๔๒)
- น้าผึง้ หยดเดียว การโฆษณา คาขวัญ อักษรย่อ ดรุ ณศึกษาเรื่ อง นิยาย ยายกับตา (บทที่ ๒๕) เนื้อหานอกบทเรี ยน

Maths

- Fraction and decimals: Write and read fractions and decimals. Converting fractions (mixed numbers and improper fractions).
Compare and order fractions and decimals. Adding and subtracting fractions and decimals.
- Perimeter and Area: Find area of squares and rectangles. Find perimeter of squares and rectangles. Find perimeter of
composite figures.
- Measurement: Convert between units of measurement (length, weight, volume and capacity) Solve measurement problems
(involving length, weight, volume and capacity).
Science
- Earth and Weather: Vocabulary, Water cycle, Weather and climate, Minerals and rocks, Soil, Landforms,
Weathering and Erosion.
Social Studies - Geography : Vocabulary, Maps, People and the physical environment in Thailand, Environmental changes and conservation.
History
- Development and Change: Settling and Development (Prehistoric and Historic Ages) Human Development in Thailand.
- ความปลอดภัยในชี วิต ความสาคัญของการใช้ยา หลักการใช้ยา โทษของบุหรี่ และสุ รา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจาก
Health
การใช้ยา สารเคมี แมลงสัตว์กดั ต่อย พืชสมุนไพรรักษาพิษจากแมลงสัตว์กดั ต่อย การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Education
Physical
- กรีฑา ทักษะกรี ฑาประเภทลาน ทักษะการวิง่ ผลัด
Education
- สร้ างสรรค์ งานศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ ขั้นตอนในการพิมพ์ภาพ วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี เทคนิ คการวาด
Art
Music
Thai Music
Career
Computer

ภาพ การจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก แสงเงาในภาพ การแสดงความรู้สึกต่อผลงานทัศนศิลป์
- ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ประเภทของเครื่ องดนตรี สากล การใช้และเก็บเครื่ องดนตรี อย่างถูกต้องปลอดภัย โน้ตดนตรี สากล
- ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่ องดนตรี ไทยประเภทต่างๆ โครงสร้างโน้ตเพลง โครงสร้างบทเพลง รู ปแบบทานองจังหวะเพลงไทย ความสัมพันธ์
ของวิถีชีวติ กับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วฒั นธรรมทางดนตรี
- อาหารและโภชนาการ การเลือกซื้ออาหาร ผักสด และผลไม้ กรรมวิธีที่ทาให้อาหารสุ ก อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร การทาน้ าสมุนไพร
มารยาทในการรับประทานอาหาร
- Presentation Application for OS: OS and application of computer to design, create document, greeting card and create Brochure with
PowerPoint Program. Tools in presentation program (Word Art, Bold, Italic, Underline, Font Color, Font size, Text Effect), save as,
shortcut key.

English

- Will it really happen?: The future with will. Time markers: the future. Vocabulary about the future and space.
- How much time have we got?: Expressing quantity. (how much/how many) Some/Any -ed pronunciation.
Vocabulary about travel.

Chinese

- ความสามารถ คาศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน ตอบคาถามจากบทสนทนาและเนื้อเรื่ อง ลาดับขีดอักษรจีน

3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM

Date
13th December, 2016

15th December, 2016

Time

Min.

Subject

08.20 – 09.20

60

Thai

09.25 – 09.55

30

10.15 – 11.25

70

13.00 – 14.00

60

Health and Physical Education
Break
Social Studies and History
Lunch
Science

14.05 – 14.45

40

Career and Computer
Drink milk

08.20 – 09.30
09.35 – 10.05

70
30

10.25 – 11.25

60

13.00 – 13.30

30

Mathematics
Art, Music and Thai Music
Break
English
Lunch
Chinese

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We request parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 19-20 ธ.ค. 2559
(The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559
(Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 2560
(Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 3st quarter 2016
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- ดัง่ หยาดทิพย์ ชโลมใจ คาราชาศัพท์ คาที่ใช้กบั พระสงฆ์ คาสุ ภาพ ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- ตนเป็ นที่พงึ่ แห่ งตน วรรณคดีลานาเรื่ อง ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่หรื อผูป้ กครอง การเขียนคาขวัญ
ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- คบพาล พาลพาไปหาผิด วรรณคดีลานาเรื่ อง คบพาล พาลพาไปหาผิด สานวน สุ ภาษิต คาพังเพย พจนานุ กรม ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง
นอกบทเรี ยน

Maths

- Percentage: Express a fraction as a percentage, Express a decimal as a percentage, Compare and arrange a sequence of
fractions, decimals and percentages.
- Angles: Angles on a straight line, Angles at a point, Vertically opposite angles, Sum of angles in a triangle.
- Area and Perimeter: Find area of squares and rectangles, Find Perimeter of squares and rectangles, Find area and perimeter
of composite figures.
- Measurement: Convert between units of measurement (length, weight, volume and capacity), Solve measurement problems
(involving length, weight, volume and capacity).
Science
- Weather and Climate: Vocabulary, Water Cycle, Clouds, Precipitation, Mist and Dew, Measuring weather, Wind
- Space: Vocabulary, Stars, Earth’s movement.
Social Studies - Geography: Vocabulary, Finding position, Distance and direction on a map, Landforms and geosocial of different regions in
Thailand.
History
- Thai History: Development of Ayutthaya and Thonburi Kingdoms, Achievements of Ayutthaya and Thonburi Kingdoms,
Important People from the Ayutthaya Period, Thai Wisdom from the Ayutthaya and Thonburi Periods.
- ความปลอดภัยในชี วิต อันตรายจากการใช้ยา ผลกระทบของการใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้สารเสพติด
Health
ผลกระทบของการใช้สารเสพติดที่มีต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การหลีกเลี่ยงสารเสพติด อิทธิพลของสื่ อที่มีผลต่อสุ ขภาพ
Education
Physical
- ทักษะการว่ ายน้าขั้นพืน้ ฐาน ประวัติกีฬาว่ายน้ า ทักษะการว่ายน้ าท่าฟรี สไตล์ ทักษะการเอาชีวติ รอดด้วยการว่ายท่าฟรี สไตล์
Education
- สร้ างสรรค์ งานศิลป์ ภาพพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการทาภาพพิมพ์ (แม่พิมพ์จากธรรมชาติ แม่พิมพ์สังเคราะห์) ประติมากรรม ประเภทของ
Art
Music
Thai Music
Career
Computer

ประติมากรรม
- ประเภทวงดนตรี ลักษณะเสี ยงของวงดนตรี ประเภทต่างๆ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การใช้เครื่ องดนตรี บรรเลงจังหวะและ
ทานอง
- ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะของเสี ยงนักร้องกลุ่มต่างๆ เสี ยงของวงดนตรี ประเภทต่างๆ การสื่ ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบทาง
ดนตรี เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรี ไทย การสร้างสรรค์เสี ยงประกอบการเล่าเรื่ อง การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถามตอบ ดนตรี กบั
งานประเพณี คุณค่าของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรม
- อาหารและโภชนาการดี การจัดมื้ออาหาร การเลือกซื้ออาหาร อาหารและสารอาหาร การถนอมอาหาร
- Presentation and internet: Internet connection และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, Uses of the internet และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่ องมือและคาสั่ง
พื้นฐานของโปรแกรม Presentation (PowerPoint).

English

- Call an ambulance!: Direct and Reported Speech (said/told), Time markers, Health vocabulary, Phrasal verbs.
- Let’s eat healthily. + Reading: First Conditional, First Conditional Questions, Phrasal verbs with get, Food vocabulary.

Chinese

- 日常 生活 (กิจวัตรประจาวัน) คาศัพท์ ลาดับขีด พินอิน คาสั่งในห้องเรี ยน ตอบคาถามจากบทสนทนาและเนื้อเรื่ องที่อ่าน

3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM

Date
14th December, 2016

16th December, 2016

Time

Min.

Subject

08.20 – 09.20

60

Thai

09.25 – 09.55

30

10.15 – 11.25

70

13.00 – 14.00

60

Health and Physical Education
Break
Social Studies and History
Lunch
Science

14.05 – 14.45

40

Career and Computer
Drink milk

08.20 – 09.30
09.35 – 10.05

70
30

10.25 – 11.25

60

13.00 – 13.30

30

Mathematics
Art, Music and Thai Dance
Break
English
Lunch
Chinese

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We request parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 19-20 ธ.ค. 2559
(The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559
(Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 2560
(Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 3st quarter 2016
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- ครื้นเครงเพลงพืน้ บ้ าน ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน โวหาร ภาษาถิ่น งานเขียนเชิงอธิบาย
- ช้ อนกลางสร้ างสุ ขภาพ ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน เครื่ องหมายวรรคตอน อักษรย่อ ย่อความ คัดลายมือ บทอาขยาน
- สวยร้ ายสายลับ ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน โต้วาที พุทธศาสนสุ ภาษิต แผนที่ แผนผัง กราฟ แผนภาพ โครงเรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้าน
วิเคราะห์สื่อโฆษณา

Maths

- Position and Direction: Indicate positions of objects by specifying direction and distance from pictures (maps or diagrams).
- Area and Perimeter: Find area and perimeter of quadrilaterals, Find area of a circle, Find volume of a cuboid.
- Measurement: Convert between units of measurement (length, weight, volume and capacity), Solve measurement problems
(involving length, weight, volume and capacity).
Science
- Matter: Vocabulary, Phases of matter, Substances, Physical and Chemical changes.
- Electricity: Vocabulary, Simple electrical circuits, Conductors and Insulators, Series and Parallel circuits.
Social Studies - Geography: Vocabulary, Geographic instruments, Thailand geography (physical and geo-social), Physical characteristics
and natural disasters, Thailand Transformation from past to present.
History
- Thai History: Development of the Rattanakosin Period, Achievements of the Rattanakosin Period, Important People from
the Rattanakosin Period, Thai Wisdom from the Rattanakosin Period.
- ความปลอดภัยในชีวติ ภัยธรรมชาติ ลักษณะของภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากความรุ นแรงของภัยธรรมชาติ วิธีปฏิบตั ิตนเพื่อความปลอดภัยจาก
Health
ภัย-ธรรมชาติ อุทกภัย (ดินถล่ม ฟ้ าผ่า ไฟป่ า) วาตภัย (แผ่นดินไหว คลื่นพายุซดั ฝั่ง สึ นามิ) อุบตั ิเหตุและการป้ องกัน สารเสพติด อันตรายจากการ
Education
Physical
Education
Art
Music
Thai Music
Career

Computer

ใช้สารเสพติด สาเหตุของการติดสารเสพติด การป้ องกันการติดสารเสพติด
กีฬาบาสเกตบอล 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการและประโยชน์ของการออกกาลังกาย การเคลื่อนไหวเบื้องต้นสาหรับการยิงประตู ทักษะ
การยิงประตูกีฬาบาสเกตบอล (การยืนยิงประตู การกระโดดยิงประตู การวิง่ กระโดดยิงประตู) การแข่งขัน กติกากีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น

- สร้ างสรรค์งานศิลป์ ประเภทของงานทัศนศิลป์ ประเภทของงานจิตรกรรม (จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล) ประเภทของงานประติมากรรม
- เพลงน่ าฟัง ความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง โน้ตดนตรี สากล ทานอง การใช้เครื่ องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลงที่มีจงั หวะ
และทานองง่ายๆ
- นาฏศิล ป์ สร้ า งสรรค์ การประดิษ ฐ์ท่ าประกอบเพลง การออกแบบในการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิ ลป์ (ระบา ร า และฟ้ อน) ละคร
สร้างสรรค์
- อาหารและโภชนาการ การเตรี ยมอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่ องปรุ ง การเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบอาหาร การประกอบอาหารวิธีต่างๆ การจัด
อาหาร
ให้น่ารั บประทาน การเลือกซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป การเลือกซื้ ออาหารกระป๋ อง สารปนเปื้ อนในอาหาร การถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหาร
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร
- Presentation and computer network: Types of Computer Network. Types of internet connection และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง. Theory of colors
(Warm tone, Cool tone and Psychological Properties Of Colors). เครื่ องมือและคาสั่งพื้นฐานของ Presentation program (Keynote).

English

- Explorers for a day!: Relative Pronouns (who, which, that, where), Suffixes –er/-ist, Vocabulary about sea exploration.
- Survival! + Reading Part: Survival!, Third Conditional Modal verbs (have to, must, should, and ought to), Homophones,
Vocabulary about survival. + Reading.

Chinese

- ธรรมชาติ คาศัพท์ ลาดับขีด พินอิน อ่านเนื้อเรื่ องแล้วตอบคาถาม โครงสร้างประโยค

