
 
1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2019  

GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 
 
 
 
 

Date Time Min. Subject 

22nd July, 2019 
 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 09.55 30 Art, Music and Thai Dance 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

Drink milk 

24th July, 2019 
 
 

08.20 – 09.50 90 Mathematics 
   15                        Break 

10.05 – 10.35 30 Career and Computer 
10.35 – 11.35 60 English 

Lunch 
13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 

Drink milk 
 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually) 
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 26 และ 30 ก.ค. 2562 
    (Students who do not sit this exam may take exams on Friday 26th and Tuesday 30th July, 2019) 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
    (Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Friday 2nd 

August, 2019) 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
    (Re-teach and re-exam for students will start on Monday 5th until Friday 9th August, 2019) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2562 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 31st August, 2019) 
 

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

 
 

 
 
 

 



Exam content for 1 st quarter 2019 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใบโบก ใบบัว เน้ือเร่ืองในบทเรียนและนอกบทเรียน การสะกดค าและแจกลกูค า ค าท่ีไม่มีวรรณยกุต ์การเรียงค าใหเ้ป็นประโยค ค าท่ีประสมดว้ยสระอา 

สระอ ีสระอ ิสระอึ รูปวรรณยกุตเ์อก โท มาตราตวัสะกดแม่ ก กา 
- ภูผา เน้ือเร่ืองในบทเรียนและนอกบทเรียน การสะกดค าและแจกลกูค า ค าท่ีไม่มีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด การแต่งประโยคค าท่ีประสมดว้ยสระอะ  
สระอ ุสระอ ูสระอือ รูปวรรณยกุตต์รี จตัวา มาตราตวัสะกดตรงมาตรา แม่ กง 
- เพือ่นกนั เน้ือเร่ืองในบทเรียนและนอกบทเรียน การสะกดค าและแจกลกูค า ค าท่ีมีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด การประสมค าจากสระเอ สระเอะ สระแอ 
สระแอะ มาตราตวัสะกดตรงมาตรา แม่ กม 

Maths - I know my numbers : Numbers from 1 to 10, counting up and down, matching numbers, comparing numbers,  
ordinal numbers 1st-10th.  
- Adding : Adding numbers by counting on, using number bonds, ways to make 10, adding on a number line. 
- Subtracting : Subtracting by taking away, using number bonds, subtracting on a number line, subtracting by comparison. 

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 plants 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 - Calendars : Days of the week and months of the year, sequencing days and months. 
Health 
Education 

- Physical health : Parts of the body, Taller and heavier, When I grow up, Keeping fit, Nice and clean. 

Physical 
Education 

- Swimming : Swimming as an exercise, equipment for swimming, procedure at the swimming pool. 

Art - ทศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะ ขนาดของส่ิงของต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์- 
วาดภาพระบายสีสร้างงานทศันศิลป์ 

Music - เส้นสายลายเสียง แหล่งก าเนิดเสียง สีสันและลกัษณะของเสียง ระดบัเสียงของตวัโนต้ (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) 
Thai Dance - บทบาทสมมุต ิการเคล่ือนไหวเลียนแบบในลกัษณะต่างๆ (ท่าทางของสตัว ์เช่น นกบิน จิงโจ ้ปลา กระต่าย กบ ลิง ฯลฯ ท่าทางของธรรมชาติท่ีอยู-่

รอบๆ ตวัเรา เช่น ลมพดั ดอกไมบ้าน ตน้ขา้ว ฝนตก เป็นตน้ และพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาในชีวติประจ าวนั เช่น ขบัรถ กวาดบา้น แปรงฟัน)  
การแสดงบทบาทสมมุติท่ีส่งเสริมในเร่ืองของความคิดท่ีสร้างสรรค ์

Careers - งานอาชีพ ความหมายและความส าคญัของการประกอบอาชีพ หนา้ท่ีและความส าคญัของแต่ละอาชีพ ประเภทและลกัษณะการท างานของอาชีพ 
(อาชีพอิสระ อาชีพรับจา้ง) 

Computers - Computer The Smart Machine : Part of a computer, mouse button (click and double click), key on the keyboard,  
benefit of using a computer. 

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 - 拼(pīn)音(yīn )พนิอนิ ค าศพัทบ์ทท่ี 1,2 เช่น เคร่ืองบิน  น่ี  นัน่ อะไร  น่ีคือ นัน่คือ สัตว ์(ปลา สุนขั ชา้ง หมีแพนดา้ แมว จระเข ้นก) ค  าศพัท-์ 
ท่ีใชบ่้อยในหอ้งเรียน (สวสัดี สวสัดีคุณครู ขอบคุณ ยนืข้ึน เขา้เรียน เลิกเรียน เงียบ) บทสนทนา (น่ีคืออะไร  น่ีคือนก นัน่คืออะไร  นัน่คือแมว เป็นตน้) 

 
  



 

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2019  

GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 
 
 
 
 

Date Time Min. Subject 

23rd July, 2019 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 09.55 30 Art, Music and Thai Dance 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

Drink milk 

25th July, 2019  
 

08.20 – 09.50 90 Mathematics 
   15                        Break 

10.05 – 10.35 30 Career and Computer 
10.35 – 11.35 60 English 

Lunch 
13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 

Drink milk 
 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually) 
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 26 และ 30 ก.ค. 2562 
    (Students who do not sit this exam may take exams on Friday 26th and Tuesday 30th July, 2019) 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
    (Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Friday 2nd 

August, 2019) 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
    (Re-teach and re-exam for students will start on Monday 5th until Friday 9th August, 2019) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2562 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 31st August, 2019) 
 

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

 
 
 
 

 

 



Exam content for 1 st quarter 2019 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - น ้าใส ค  าศพัทบ์ทท่ี ๑ มาตราแม่ ก.กา สระอะ สระอือ สระโอะ (ไม่มีตวัสะกดและมีตวัสะกด)  

- ใจหาย ค  าศพัทบ์ทท่ี ๒ สระเอียะ สระเอีย มาตราตวัสะกด แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ  
และประโยคค าถาม 
- ครัวป่า ค  าศพัทบ์ทท่ี ๓ สระเอือ ค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม และมารยาทในการอ่าน 

Maths - Numbers to 1000 : count read and write numbers to 1000, estimation place and value. 
- More about numbers : comparing and ordering numbers to 1000, more than, less than, number patterns, even and odd 
numbers, rounding to the nearest 10. 
- Addition and subtraction : Addition with and without regrouping Subtraction with and without regrouping. 

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, Future and Family : Identify past, present and future sentences, important Thai events, and labeling family 

trees. 
Health 
Education 

- Physical Health : Growing well, More about food, Find your balance, Snack attack, Fruit and vegetables, Healthy food 
choices. 

Physical 
Education 

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

Art - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะ ขนาดของส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนฐานในการใชว้สัดุ-
อุปกรณ์วาดภาพระบายสีในการสร้างงานทศันศิลป์ 

Music - ก าเนิเเสียง แหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้นิ (ประเภทของเคร่ืองดนตรี ดีด สี ตี เป่า) คุณสมบติัของเสียงดนตรี (สูง- ต ่า ดงั-เบา ยาว-ส้ัน) 
ค่าโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ (โนต้ตวักลม ตวัขาว ตวัด า กุญแจซอล กุญแจฟา) 

Thai Dance - การเคลือ่นไหวหรรษาพาเพลนิ ลกัษณะการเคล่ือนไหวในขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี (ท่านัง่ ยนื เดิน กระโดด กระโดดไกล การวิง่)  
การเคล่ือนไหวท่ีมีการใชแ้รงมากและแรงนอ้ย การเคล่ือนไหวในรูปแบบอยา่งอิสระ การเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบทางนาฏศิลป์  
(ท่าประกอบเพลงนกนอ้ย) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง 

Careers - งานอาชีพ ความหมายและความส าคญัของการประกอบอาชีพ (ความส าคญัของครอบครัว ความส าคญัต่อชุมชน  
ความส าคญัต่อประเทศชาติ) ประเภทของการประกอบอาชีพ (อาชีพอิสระดา้นการผลิต อาชีพอิสระดา้นการใหบ้ริการ อาชีพรับจา้ง 
ในหน่วยงานราชการ อาชีพรับจา้งใน-หน่วยงานเอกชน) ลกัษณะของอาชีพในประเภทต่างๆ 

Computers - Operating System : Operating System Windows 10, Start/Shutdown Computer, Desktop, Icon, Taskbar, File explores, 
Command and Keyboard Shortcut keys. 

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, can’t, 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 บทท่ี 1,2 ค าศพัท ์บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค พินอิน ช่ือเส้น-จ านวนล าดบัขีด ความตอ้งการและเทศกาล 
 
  



 
1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2019  

GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 
 
 
 
 

Date Time Min. Subject 

22nd July, 2019 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 09.55 30 Art, Music and Thai Dance 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

Drink milk 

24th July, 2019 
 

08.20 – 09.50 90 Mathematics 
   15                        Break 

10.05 – 10.35 30 Career and Computer 
10.35 – 11.35 60 English 

Lunch 
13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 

Drink milk 
 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually) 
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 26 และ 30 ก.ค. 2562 
    (Students who do not sit this exam may take exams on Friday 26th and Tuesday 30th July, 2019) 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
    (Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Friday 2nd 

August, 2019) 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
    (Re-teach and re-exam for students will start on Monday 5th until Friday 9th August, 2019) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2562 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 31st August, 2019) 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 

                      Assistant Director of Academic Affair 
 

 
 
 
 

 



Exam content for 1 st quarter 2019 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ปฏิบัติการสายลบัจิ๋ว ค  าศพัท ์อกัษรสามหมู่ การผนัวรรณยกุต ์รูปและเสียงวรรณยกุตข์องค า ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง 

- แต่เเก็ซ่ือไว้ ค  าศพัท ์มาตราตวัสะกดตรงมาตรา สระเปล่ียนรูป ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์
- ป่านี้มีคุณ ค  าศพัท ์ความหมายของค า มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

Maths - Numbers Up To 10,000 : Place Values up to Ten-thousands; Ordering numbers from Greatest to Smallest; 
- Addition and Subtraction Up To 10,000 : Addition and Subtraction of 3 or 4 digit numbers; Word Problems solving order, 
addition, and subtraction.   

Science - Life and the Environment : Heredity Vocabulary; Extinct and Endangered Animals; Habitats and Ecosystems. 
Social 
Studies 

- How Do Religions Relate to Our Living? : Religions of the World Vocabulary; Similarities and Differences of Religions; 
Important Teachings and Founders; Buddhist Morals and Behavior; 

History - Eras in time : Pre-human eras of times, the stones, bronze, and iron ages and the Buddhist and Christian eras. 
Health 
Education 

- Physical health : Good eating habits, my healthy plate, Am I eating right, Stay active. 

Physical 
Education 

- Swimming : Swimming as an exercise, equipment for swimming, swimming strokes, swimming rule. 

Art - ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผวิ การจดักลุ่มภาพตามทศันธาตุ ลกัษณะรูปร่าง รูปทรงในงาน 
การออกแบบส่ิงต่างๆ ท่ีมีในบา้นและโรงเรียน 

Music - รักในเสียงเพลง รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี (ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล 5 ประเภท เคร่ืองสาย เคร่ืองเป่าลมไม ้เคร่ืองเป่าทองเหลือง  
เคร่ืองประเภทคียบ์อร์ด เคร่ืองเคาะจงัหวะ) การใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียงและจงัหวะเคาะ (โนต้ตวักลม ตวัขาว ตวัด า กุญแจซอล  
กุญแจฟา ) 

Thai Dance - หลกัการและประโยชน์ของการชมการแสเงนาฏศิลป์ หลกัการชมการแสดง และประโยชน์จากการชมนาฏศิลป์ 
Careers - งานเกษตร งานประเษิฐ์ เคร่ืองมือการเกษตรงานดินและงานพืช ประเภทของผกัสวนครัว ขั้นตอนการเพาะเมลด็ การเลือกใชแ้ละเก็บรักษา

อุปกรณ์งานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ ์
Computers - Computer Devices and Infographics : Computer Devices: input devices, Process device, Output devices and Stroage devices.  

Meaning of Infographic and type infographics: Graphs, Picture, Diagram, Timeline. 
English - They’re From Australia : Family Vocabulary; Seasons Vocabulary; Capitalization 

- My weekend : Hobbies Vocabulary; Subject Verb Agreement with likes/dislikes; 
- My things : Household Technology Vocabulary; Possessive Pronouns; Punctuation (?,.!) 

Chinese - ร่างกายของเรา ล  าดบัขีดบทท่ี 1 และ 2 ค าศพัทจี์น และพินอิน รูปแบบประโยคท่ีถูกตอ้งทั้งจีนและพินอิน แต่งประโยคจากค าศพัทเ์ป็น-
ภาษาจีน 

 
  



 
1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2019  

GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 
 
 
 
 

Date Time Min. Subject 

23rd July, 2019 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 09.55 30 Art, Music and Thai Dance 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

Drink milk 

25th July, 2019  
 

08.20 – 09.50 90 Mathematics 
   15                        Break 

10.05 – 10.35 30 Career and Computer 
10.35 – 11.35 60 English 

Lunch 
13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 

Drink milk 
 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually) 
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 26 และ 30 ก.ค. 2562 
    (Students who do not sit this exam may take exams on Friday 26th and Tuesday 30th July, 2019) 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
    (Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Friday 2nd 

August, 2019) 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
    (Re-teach and re-exam for students will start on Monday 5th until Friday 9th August, 2019) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2562 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 31st August, 2019) 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 

                       Assistant Director of Academic Affair 
 

 
 
 
 

 



Exam content for 1 st quarter 2019 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ขนมไทยไร้เทียมทาน เน้ือเร่ือง ค าศพัท ์ดรุณศึกษา เร่ืองลิงกินมงัคุด ค  าท่ีมี ร ล เป็นพยญัชนะตน้ ค  าประสม แผนภาพความคิด แผนภาพโครงเร่ือง  

การอ่านในใจ การอ่านจบัใจความ มารยาทในการอ่าน 
- ออมไว้ก าไรชีวติ เน้ือเร่ือง ค าศพัท์ การพดูรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพดู ส านวน สุภาษิต ปริศนาค าทาย 
- การผจญภยัของสุเสาคร เน้ือเร่ือง ค าศพัท ์ดรุณศึกษา เร่ืองทรัพยส์มบติั มาตราตวัสะกด (ไม่ตรงมาตรา) ค  าท่ีประวิสรรชนียแ์ละไม่ประวิสรรชนีย ์ 
ค าท่ีใชไ้มย้มก (ๆ) 

Maths - Numbers : Place value, comparing and ordering numbers, rounding and estimation. 
- Addition and Subtraction : Addition and subtraction, word problems. 
- Geometry : Points, lines and rays; angles 

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. leaders and followers. Conflict and conflict resolution. Children’s rights.  
Thai politics and government. Local culture. 

History - Counting Time : How different cultures record time, date conversion between different eras, and understanding units of time. 
Health 
Education 

- Physical health : Keeping fit with regular exercise, Developing a healthy heart, Building my bones, Eating my way to good 
health, Making healthy choices, Hand and foot hygiene, Myopia. 

Physical 
Education 

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

Art - ทัศนธาตุ การจ าแนกส่วนประกอบของทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวา่ง เปรียบเทียบลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 

Music - โครงสร้างของบทเพลง ความหมายของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคล่ือนท่ีของท านอง รูปแบบจงัหวะ ความเร็วของจงัหวะ โนต้ดนตรีสากล 
การร้องเพลงในช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ความหมายของเน้ือหาในบทเพลง 

Thai Dance - พืน้ฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและ นาฏยศัพท์ ภาษาท่าและนาฏยศพัท ์การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะเพลงฟ้อนเง้ียว การแสดงระบ าดอกบวั ร าวงมาตรฐาน  
เพลงชาวไทย 

Careers - งานบ้าน การดูแลรักษาความสะอาดบา้นเรือน การซกัผา้ดว้ยมือและขจดัรอยเป้ือนบนผา้ เคร่ืองมืองานช่างพ้ืนฐาน มารยาทในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั 

Computers - Machine Learning : Type of Machine Learning, Application from Google, shortcut key, formula and tools in Google Sheets. 

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 - สถานที่ภายในบ้าน ค าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ช่ือเส้นขีด จ านวนล าดบัขีด ประโยคไทย ประโยคจีน ค  าสัง่ ค  าขอร้อง 
 
  



 
1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2019  

GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 
 
 
 
 

Date Time Min. Subject 

22nd July, 2019 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 09.55 30 Art, Music and Thai Dance 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

Drink milk 

24th July, 2019 
 

08.20 – 09.50 90 Mathematics 
   15                        Break 

10.05 – 10.35 30 Career and Computer 
10.35 – 11.35 60 English 

Lunch 
13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 

Drink milk 
 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually) 
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 26 และ 30 ก.ค. 2562 
    (Students who do not sit this exam may take exams on Friday 26th and Tuesday 30th July, 2019) 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
    (Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Friday 2nd 

August, 2019) 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
    (Re-teach and re-exam for students will start on Monday 5th until Friday 9th August, 2019) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2562 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 31st August, 2019) 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 

                      Assistant Director of Academic Affair 
 
 
 
 
 

 



Exam content for 1 st quarter 2019 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ก าเนิเผเิพ้นคนทั้งหลาย เน้ือเร่ือง ค าศพัท/์ค ายาก การตั้งค าถามและตอบค าถาม การอ่านบทร้อยกรอง การคดัลายมือ มารยาทในการเขียน  

นิทานพื้นบา้นลา้นนา เร่ือง ผปีกกะโหลง้ 
- ครอบครัวพอเพียง เน้ือเร่ือง ค าศพัท/์ค ายาก การอ่านร้อยแกว้ ขอ้ความท่ีเป็นบรรยายโวหาร/พรรณนาโวหาร ภาษาโดยตรง ภาษาโดยนยั  
การจบัใจความส าคญั มารยาทในการอ่าน มารยาทในการฟังและพดู การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง การพดูและเขียนแสดงความรู้สึก การฟัง/การดู
บทความจากโฆษณา การวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น 
- กระเช้านางสีเา เน้ือเร่ือง ค าศพัท/์ค ายาก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน ปริศนาค าทาย (ลา้นนา) ค าคลอ้งจอง 

Maths - Addition and Subtraction of Fractions : Comparing and ordering fractions, adding and subtracting fractions. 
- Multiplication of Fractions : Multiplying fractions, word problems. 
- Division of Fractions : Dividing fractions, word problems. 
- Perpendicular Lines and Parallel Lines : Parallel and Perpendicular lines, angles. 

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 - Development of the Local Area : The development culture and civilization in northern Thailand including the Chiang Saen, 
Hariphunchai and Lanna Kingdom  

Health 
Education 

- Physical health : Metamorphosis, Get the energy to grow well, Food for strong bones, Pumping iron, I need nutrients. 

Physical 
Education 

- Swimming : Swimming as an exercise and effects on the body, swimming strokes, order of strokes learned, skills used in 
swimming. 

Art - การจัเองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ จุด เส้น ความหมายของเส้นและลกัษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ประเภทของรูปร่างรูปทรง 

Music - องค์ประกอบเนตรีสากล การส่ืออารมณ์ของบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบดนตรี ความหมายขององคป์ระกอบดนตรี ความหมายของรายละเอียดต่างๆ- 
ในองคป์ระกอบดนตรี เสียง จงัหวะ ท านอง การประสานเสียง รูปแบบของบทเพลง เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี หลกัการวเิคราะห์บทเพลง 

Thai Dance - ลลีานาฏศิลป์ องคป์ระกอบนาฏศิลป์ การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงและเร่ืองราว  ร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า  
การสร้างละครสั้นจากองคป์ระกอบละคร 

Careers - งานบ้าน วธีิการจดัหอ้งครัว วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดหอ้งน ้ า ขั้นตอนการท าความสะอาดหอ้งน ้า หนา้ท่ีของเอกสารส าคญัต่างๆ         
เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น การจดัเกบ็เอกสาร การซ่อมแซมเส้ือผา้ การดน้ผา้ถอยหลงั 

Computers - Internet safety rules & Story telling with blog : 5 SMART Rules for uses the internet. Introduction about blog/Parts of blog/Address/Basic tools  
of blog. Keyboard shortcuts. 

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 - 国家(ประเทศต่างๆ) บทที ่1,2 ล าดบัขีด ค าศพัทท่ี์ใชส้ าหรับปฏิบติัตามค าสั่งในหอ้งเรียน พนิอิน ความหมายของค าศพัทแ์ละประโยค  
วเิคราะห์เน้ือเร่ืองท่ีอ่านและตอบค าถาม การเลือกใชเ้คร่ืองหมายในประโยคภาษาจีน 

 
  



 
1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2019  

GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 
 
 
 
 

Date Time Min. Subject 

23rd July, 2019 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 
09.25 – 09.55 30 Art, Music and Thai Dance 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  
Lunch 

13.00 – 14.00 60 Science 
14.05 – 14.35 30 Chinese 

Drink milk 

25th July, 2019  
 

08.20 – 09.50 90 Mathematics 
   15                        Break 

10.05 – 10.35 30 Career and Computer 
10.35 – 11.35 60 English 

Lunch 
13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 

Drink milk 
 
 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually) 
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 26 และ 30 ก.ค. 2562 
    (Students who do not sit this exam may take exams on Friday 26th and Tuesday 30th July, 2019) 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 2 ส.ค. 2562 
    (Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Friday 2nd 

August, 2019) 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 
    (Re-teach and re-exam for students will start on Monday 5th until Friday 9th August, 2019) 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2562 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 31st August, 2019) 
 

 
            Thank you for your cooperation 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 

            Assistant Director of Academic Affair 
 

 
 
 
 

 



Exam content for 1 st quarter 2019 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - จากผาแต้มสู่อยีปิต์ อ่านจบัใจความส าคญัจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน การผนัวรรณยกุต ์พยางค/์ค า ค  าเป็นค าตาย ค ามูล ค าประสม ค าซ ้ า ค  าซอ้น  

อกัษรควบกล ้า อกัษรน า 
- อ่านป้ายไเ้สาระ อ่านจบัใจความส าคญัจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน ความหมายของค า การเขียนส่ือสาร ภาษาพดู ภาษาเขียน ค า วลี ประโยค  
ส่วนประกอบของประโยค 
- กทลตีานี อ่านจบัใจความส าคญัจากเน้ือเร่ือง ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าขวญั ค าคม ส านวนภาษา สุภาษิต ค าพงัเพย ภาษาต่างประเทศ 

Maths - Numbers I (Numbers, Factors, Equations, Parallel Lines) : Place value, comparing and ordering numbers, rounding and 
estimation. Addition, subtraction, multiplication and division; Mixed operations and word problems. Factors and prime 
numbers. Understanding algebraic equations; simplifying, evaluating and solving algebraic expressions. Parallel lines, alternate 
and interior angles. 

Science - The Human body : 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 - The Historical Method : The four steps of the historical method, how the historical method is used, and the difference 

between primary and secondary sources. 
Health 
Education 

- Physical Health : More about puberty, Smelling fresh keeping clean, My body needs energy, The right food for puberty,  
You are what you eat, Is there an ideal body. 

Physical 
Education 

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

Art - การจัเองค์ประกอบศิลป์ องคป์ระกอบศิลป์ (ความสมดุล พื้นท่ีวา่ง ความกลมกลืน ความขดัแยง้ เอกภาพ ทศันธาตุ จุด) ความหมายของเส้น  
น ้าหนกัแสงเงา รูปและพื้นท่ีวา่ง ประเภทของรูปร่างรูปทรง 

Music - องค์ประกอบเนตรีสากล องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต ความหมายขององคป์ระกอบดนตรี (เสียง จงัหวะ ท านอง การประสานเสียง  
รูปแบบของบทเพลง) ความหมายของศพัทส์ังคีต (อ่าน เขียนโนต้ดนตรีสากล ท านองง่ายๆ) 

Thai Music - ทฤษฎเีนตรีไทย ประเภท บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค ศพัทส์ังคีต เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี โนต้บทเพลง
ไทย  
อตัราจงัหวะสองชั้น เน้ือหา องคป์ระกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี ดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ 

Career - งานบ้าน การดูแลรักษาเคร่ืองเรือนและของใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ หนา้ท่ีของเอกสารทางการเงิน การจดัเกบ็เอกสาร ลกัษณะของผา้ เช่น ผา้ฝ้าย  
ผา้ไหม  สัญลกัษณ์ของเส้ือผา้ การซ่อมแซมเส้ือผา้ การสอยผา้ซ่อนดา้ย 

Computer - Introduction of Macintosh : Introduction of Macintosh (Parts of the Desktop / Basic application: Safari / Keynote / System preferences / 
Keyboard shortcuts) Scratch programming (Basic tools and Coding). 

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 请客  ค าศพัท ์พนิอิน ล าดบัขีด บทสนทนา ประโยคถาม-ตอบ การถามราคา เติมค าในช่องวา่ง อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบค าถาม  
แต่งประโยคจากค าศพัท ์

 
 


