
2ndquarter Exam Time Table for Academic Year 2015 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

Date Time Minute Subject 
22nd September, 2015 

 
 
 

08.20 – 09.20 60 Test Set 1 (Thai)    
09.25 – 10.05  40 Test Set 7 (Career and Computer)   

Break 
10.15 – 11.25  70 Test Set 4  (Social Studies and History) 

Lunch 
13.00 – 14.00  60 Test Set 8 (English) 

Drink milk 
14.10 – 14.40 30 Test Set 6 (Art + Music + Thai Drama)   
14.45 – 15.35 50 Test Set 10 (Citizenship Education) 

24th September, 2015 
 
 
 

08.20 –09.30  70 Test Set 2 (Mathematics)   
09.35 – 10.05  30 Test Set 5 (Health and Physical Education) 

Break 
10.15 – 11.15  60 Test Set 3 (Science) 

Lunch 
13.00 – 13.30  30 Test Set 9 (Chinese)     

 

 
หมายเหต ุ: 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันท่ีกําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
     Students who have missed the exam no matter the reason have to do the following: 
   a) Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building  
    (above the Administration office) during office hours. 
   b) The students will take exam on Friday 25th and Monday 28 th September, 2015 in the Academic meeting room. 
   c) If the student does not petition or take the exam there will not be another exam. 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันท่ีมีการสอบ  ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียน 
  ในการรับนักเรียนใหตรงเวลา 
    No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually. 
   3.  ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน 
  ขาดสมาธิในการสอบ 
    Parents are not allowed to be in school during examination because the students will tend not to concentrate.  
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
    Student who failed the exam will be announced on Wednesday 30th September, 2015 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
    Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 14th October until Tuesday 20th October, 2015 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558  
    Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 30th October, 2015 . 

Thai ------------------- Thank you for your cooperation --------------------- 
 
 
 

  
(Mrs. Wiratchada Lertromyanan) 

Assistant Director of Academic Affair 
Montfort College Primary Section 

 



Exam content for 2nd quarter 2015 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

Test Set Subject Content     Note 
Test Set 1 Thai - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปน้ี คําที่ประกอบดวยสระเสียงสั้น -ะ    - ิ    - ึ   - ุ   เ-ะ   

แ-ะ โ-ะ  เ-าะ เ-อะ  -ำ ใ-  ไ-  เ-า คําที่ประสมดวยสระลดรูป ( โ-ะ )  สระเปลี่ยนรูป  -ะ  เ-ะ   
แ-ะ   รูปและเสียงวรรณยุกตคําที่มีรูปวรรณยุกตเหมือนกันและตางกัน หลักเกณฑเก่ียวกับการกระจาย
คํา (ประสมคํา) ไมมีตัวสะกดและไมใชคําควบกล้ํา 
-  คําใหมจากบทเรียน  (เฉพาะคําที่มีตัวสะกดตรงแม และไมใชคํา อะ ก่ึงเสียง) ภาษาพาทีบทที่  4   
เร่ือง  ตามหา บทที่  5  เร่ืองไปโรงเรียน บทที่  6 เร่ืองโรงเรียนลูกชาง ดรุณศึกษาบทที่  22  เร่ือง  เจา
เสง่ียม บทที่  24  เร่ือง นายเลื่อม บทที่  29  เร่ือง  หนูกลีบ และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

Test Set 2 Maths - Halves and quarters : Halves of shapes , quarter of shapes , halves of small numbers , quarters of small 
numbers. 
- Addition and subtraction : Adding and subtracting numbers by counting and using number bonds. 
- Position and movement : Position and movement. 

 

Test Set 3 Science - Living and non - living things : Living and non - living things , what living things do , what living 
things need. 
- Parts of the plant : Parts of the plant , what do roots , stem , leaves and flower do? , what part of plant 
do we eat. 

 

Test Set 4 Social Studies - Our school : Vocabulary - places in school. 
- Goods , services and resources : Goods , services and resources in daily life. 
- Saving : Saving money , power , water and paper. 

 

History - How things change : How daily appliances changed over the time. 
- Important events in a family : Important events that occur in families. 

 

Test Set 5 Health 
Education 

- ความปลอดภยัในชีวิต ส่ิงที่ทําใหเกิดอันตรายที่บาน โรงเรียน และการปองกัน สาเหตุและการ
ปองกันอันตรายที่เกิดจากการเลน  การแสดงคําพูดหรือทาทางขอความชวยเหลือจากผูอื่นเมื่อเกิด
เหตุรายที่บานและโรงเรียน 

 

Physical 
Education 

- ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการสรางเสริมสมรรถภาพทางดานรางกาย ประโยชนของการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานรางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส่ิงที่ไดรับจากการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ทักษะการวิ่ง 

 

Test Set 6 Art - การวาดภาพระบายส ีรูปราง ลักษณะและขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว  ทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสราง
งานทัศนศิลป 

 

Music - เพลงพาเพลิน การรองเพลงเบื้องตน การอานกลอนประกอบจังหวะ การรองเพลงประกอบจังหวะ 
การมีสวนรวม ในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน  การเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง 

 

Thai Drama - ภาษาทาพาเพลิน การใชภาษาทาทางนาฏศิลปไทยที่ส่ือความหมายแทนคําพูด เชน ทาตัวฉัน  ทายิ้ม  
ทาปฏิเสธ ฯลฯ ประโยชนที่ไดรับจากการใชภาษาทา  การนําภาษาทาไปใชในการแสดง และการแสดง
ทาทางประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาติ  สัตว เปนตน 

 

Test Set 7 Career  - งานบาน เส้ือผาเครื่องแตงกาย การแตงกายใหถูกตองตามฤดูกาลและตามโอกาสตางๆ การใชและ
การดูแลรักษา เครื่องแตงกาย การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง การอาบน้ํา แตงตัว, การจัดเก็บของเลน
ของใชสวนตัว การทํางานบานเพื่อชวยเหลือครอบครัว: การทําความสะอาดบาน (กวาดบาน ถูบาน) 
อุปกรณทําความสะอาดบาน: การใชและการจัดเก็บอุปกรณทําความสะอาดบาน 

 

Computer - The Use of a Mouse and a Keyboard : identify and how to use a mouse buttons and a keyboard keys. 
Name of button on keyboard. 

 

Test Set 8 English  - He's hero : Jobs vocabulary , answering "he's a _____. " , /m/ /n/ /o/ and /p/ phonics , counting the 
words. 
- Where's the ball? : Playground vocabulary , preposition of place , /q/ /r/ /s/ /t/ and /u/ phonics , 
recognizing words. 
- Billy's teddy : Family vocabulary , possessive "s " , /v/ /w/ /x/ /y/ and /z/ phonics , recognizing words. 
- Are these his trousers? Clothes vocabulary , his/her. 

 

Test Set 9 Chinese - 生(shēng) 词(cí) คําศพัทใหม เน้ือหาที่ออกสอบ อยูในหนังสือเรียนบทที่ 3，4 คําศัพทคน 
นักเรียน ประเทศจีน เมืองหลวงของจีน คําทักทาย ถามช่ือ คําสั่งที่ใชในหองเรียน และ บทสนทนาถาม
ช่ือ เธอเปนใคร การเขียนลําดับขดีตัวจีนที่มีในบทเรียน 

 

Test Set 10 Citizenship 
Education 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย  วันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย  พระบรมราโชวาท (การออม การประหยัด) หลักการ     
ทรงงาน (ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกัน) 

 

 



2ndquarter Exam Time Table for Academic Year 2015 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

Date Time Minute Subject 
21st September, 2015 

 
 
 

08.20 – 09.20 60 Test Set 1 (Thai)    
09.25 – 10.05  40 Test Set 7 (Career and Computer)   

Break 
10.15 – 11.25  70 Test Set 4  (Social Studies and History) 

Lunch 
13.00 – 14.00  60 Test Set 8 (English) 

Drink milk 
14.10 – 14.40 30 Test Set 6 (Art + Music + Thai Drama)   
14.45 – 15.35 50 Test Set 10 (Citizenship Education) 

23rd September, 2015 
 
 
 

08.20 –09.30  70 Test Set 2 (Mathematics)   
09.35 – 10.05  30 Test Set 5 (Health and Physical Education) 

Break 
10.15 – 11.15  60 Test Set 3 (Science) 

Lunch 
13.00 – 13.30  30 Test Set 9 (Chinese)     

 

 
หมายเหต ุ: 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันท่ีกําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
     Students who have missed the exam no matter the reason have to do the following: 
   a) Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building  
    (above the Administration office) during office hours. 
   b) The students will take exam on Friday 25th and Monday 28 th September, 2015 in the Academic meeting room. 
   c) If the student does not petition or take the exam there will not be another exam. 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันท่ีมีการสอบ  ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียน 
  ในการรับนักเรียนใหตรงเวลา 
    No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually. 
   3.  ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน 
  ขาดสมาธิในการสอบ 
    Parents are not allowed to be in school during examination because the students will tend not to concentrate.  
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
    Student who failed the exam will be announced on Wednesday 30th September, 2015 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
    Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 14th October until Tuesday 20th October, 2015 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558  
    Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 30th October, 2015 . 

Thai ------------------- Thank you for your cooperation --------------------- 
 
 
 

  
(Mrs. Wiratchada Lertromyanan) 

Assistant Director of Academic Affair 
Montfort College Primary Section 

 



Exam content for 2nd quarter 2015 
GRADE 2  ENGLISH PROGRAM 

Test Set Subject Content     Note 
Test Set 1 Thai - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ อักษร 3 หมู ผันอักษร สูง กลาง ต่ํา (คําเปน) 

อักษรนํา คําท่ีใชสระ ใ - ไ - มาตราตัวสะกดไมตรงมาตรา (กก กด กบ กน) คาํคลองจอง 1 – 2  
พยางค ภาษาพาที บทท่ี  4 เรื่อง กลัวทําไม บทท่ี  5  เรื่อง  ชีวิตใหม บทท่ี  6  เรื่อง มีน้ําใจ           
ดรุณศึกษาบทที่  25  เรื่องนักบุญมารตีร 40 องค บทท่ี 33  เรื่อง  มะสะลุม และเนื้อหานอกบทเรียน

 

Test Set 2 Maths - Addition & Subtraction : Simple addition/subtraction, regrouping. 
- Solving Real-World Problems : Simple word problems and two-step word problems using bar 
models. 
- Position & Movement : Turns, Direction and Movement. 
- Multiplication & Division : Multiplying by 2,5, and 10 Dividing by 2,5, and 10. 

 

Test Set 3 Science - Earth & Sky : Earth, Rocks and Soil, Land, Using natural resources, The Sun, Day and Night, 
Water Cycle, Weather, Four Seasons. 

 

Test Set 4 Social Studies - Economics : Being economical; goods, services, needs and wants; producers, providers and 
consumers; income and expenditure; sufficiency economics. 
- Geography : Geographic tools, location and use of resources. 

 

History - Changes : Communities, Jobs, Fashion, Transport, Healthcare and The Internet.  

Test Set 5 Health 
Education 

- ชีวิตและครอบครัว บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว ตนเอง พอ แม พี่ นอง ญาติ 
ความสําคัญของเพื่อน  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความเปนสุภาพบุรุษ ความเปนสุภาพสตรี  
ความภาคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย 

 

Physical 
Education 

- ทักษะการเคลือ่นไหวรางกาย ทักษะการสรางเสริมสมรรถภาพทางดานรางกาย ประโยชนและ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประโยชนและการนําไปใช ทักษะ
การวิ่ง 

 

Test Set 6 Art - การวาดภาพระบายส ีรูปราง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางงานทัศนศิลป
ตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุท่ีเนนเสน รูปราง รูปทรง วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองและเพื่อนบาน 

 

Music - ทักษะดนตรี การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง ความสําคญั
ของจังหวะกับการเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง คาโนตสากล ชื่อโนตบนเครื่องดนตรีคียบอรด 
การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบและ การเคลื่อนไหวอยางอิสระ 

 

Thai Drama - ภาษาทานาฏยศัพทที่ควรรู ความหมายของภาษาทาและทานาฏยศัพททางนาฏศิลปไทย       
การแสดงทาทางที่ส่ือความหมายแทนคําพูด อากัปกิริยาตางๆ เชน ทาเรียก  ทาโกรธ เปนตน และ 
ทานาฏยศัพทในสวนของลําตัว เชน ทาโยกตัว  ทากลอมไหล  ทาตีไหล และการใชภาษาทาและ     
ทานาฏยศัพทประกอบจังหวะเพลงในน้ํามีปลา ในนามีขาว 

 

Test Set 7 Career  - งานบาน บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในบาน (การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง)  การจัดเก็บของเลน
ของใชสวนตัว (การจัดเก็บเส้ือผาและเครื่องแตงกาย) การทํางานบานเพื่อชวยเหลือครอบครัว       
การทําความสะอาดบาน (อุปกรณทําความสะอาดบาน การใชและการจัดเก็บอุปกรณทําความ
สะอาดบาน) อาหารและโภชนการ  (การเตรียมและการประกอบอาหาร การใชและ การเก็บรักษา
อุปกรณในการประกอบอาหาร) 

 

Computer - Parts of computer : Parts of a Computer, Different kinds of computers, Desktop computers, Laptop 
computers, palmtop computers. 

 

Test Set 8 English  - School Subjects : Vocabulary: school subjects, Grammar: What/when have we got? /We’ve got/ 
Those/these are our/their. 
- After-School Activities : Vocabulary: after-school activities. Grammar: I help/I do/I visit/I go/I 
have/I watch. 
- Special Days : Vocabulary: special days Grammar: What do you like?/I like/I don’t like. 
- Everyday Activities : Vocabulary: everyday activities, Grammar: what’s the 
time?/it’s...o’clock/He/She/I…at…o’clock. 

 

Test Set 9 Chinese - รางกาย บทท่ี 3身体 บทท่ี 4 鸟有翅膀 คําศัพท  บทสนทนา  การเรียงประโยค พินอิน  
ลําดับขีดและชื่อลําดับขีด คําทักทาย zheshi  nashi 

 

Test Set 10 Citizenship 
Education 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  วันสําคัญของ
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  พระบรมราโชวาท  (ความขยัน  ความอดทน) หลักการ-
ทรงงาน  (การพึ่งตนเอง  รูรัก สามัคคี) 

 

 
 
 



2ndquarter Exam Time Table for Academic Year 2015 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

Date Time Minute Subject 
22nd September, 2015 

 
 
 

08.20 – 09.20 60 Test Set 1 (Thai)    
09.25 – 10.05  40 Test Set 7 (Career and Computer)   

Break 
10.15 – 11.25  70 Test Set 4  (Social Studies and History) 

Lunch 
13.00 – 14.00  60 Test Set 8 (English) 

Drink milk 
14.10 – 14.40 30 Test Set 6 (Art + Music + Thai Drama)   
14.45 – 15.35 50 Test Set 10 (Citizenship Education) 

24th September, 2015 
 
 
 

08.20 –09.30  70 Test Set 2 (Mathematics)   
09.35 – 10.05  30 Test Set 5 (Health and Physical Education) 

Break 
10.15 – 11.15  60 Test Set 3 (Science) 

Lunch 
13.00 – 13.30  30 Test Set 9 (Chinese)     

 

 
หมายเหต ุ: 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันท่ีกําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
     Students who have missed the exam no matter the reason have to do the following: 
   a) Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building  
    (above the Administration office) during office hours. 
   b) The students will take exam on Friday 25th and Monday 28 th September, 2015 in the Academic meeting room. 
   c) If the student does not petition or take the exam there will not be another exam. 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันท่ีมีการสอบ  ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียน 
  ในการรับนักเรียนใหตรงเวลา 
    No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually. 
   3.  ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน 
  ขาดสมาธิในการสอบ 
    Parents are not allowed to be in school during examination because the students will tend not to concentrate.  
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
    Student who failed the exam will be announced on Wednesday 30th September, 2015 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
    Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 14th October until Tuesday 20th October, 2015 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558  
    Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 30th October, 2015 . 

Thai ------------------- Thank you for your cooperation --------------------- 
 
 
 

  
(Mrs. Wiratchada Lertromyanan) 

Assistant Director of Academic Affair 
Montfort College Primary Section 

 



Exam content for 2nd quarter 2015 
GRADE 3  ENGLISH PROGRAM 

Test Set Subject Content     Note 
Test Set 1 Thai - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปน้ี คําที่ใช บัน  บรร  ฤ  ฤๅ รร  (มีตัวสะกด/ไมมี

ตัวสะกด) คําอักษรนํา (ห  นํา , อ นํา ,นําดวยอักษรกลางและอักษรสูง)   คําพองรูป  คําพองเสียง 
วรรณคดีลํานําบทที่ 4 เร่ือง เด็กเอยเด็กนอย ภาษาพาทีบทที่  7   เร่ือง  ความฝนเปนจริงได บทที่  8   
เร่ือง  ภูมิใจภาษาไทยของเรา  ดรุณศึกษา บทที่  19  เร่ือง  สรางโบสถ บทที่  26  เร่ือง  อยาหมิ่นคน
เพียร และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

Test Set 2 Maths - Word Problems, Grids, and Angles : Word Problems and Bar Graphs with Addition and 
Subtraction, Grids, Movement, Positioning, Angles. 
- Multiplication and Division : Times Tables, Multiplication, Division. 

 

Test Set 3 Science - Life Science: Growing and Changing : Life Cycles, Plants and Animals, Genetics, Body Parts. 
- Earth Science: Earth’s Materials : Natural Resources, Rocks, Minerals, Soil, Land, Water, 
Landforms, Pollution, Taking Care of the Earth. 

 

Test Set 4 Social Studies - Democracy : Democracy, Democratic Process, Elections, Voting, Direct Democracy, Representative 
Democracy. 
- Different Cultures : Different Aspects of Culture, Different Cultures of the World. 

 

History - Northern Thai history : Chiang Mai, Lanna Kingdom, Sukhothai Kingdom, Northern Thailand.  
Test Set 5 Health 

Education 
- ชีวิตและครอบครัว ความสําคัญและความแตกตางของแตละครอบครัว  วิธีการสรางสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและเพื่อน  พฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศและวิธีหลีกเลีย่ง 

 

Physical 
Education 

- ทักษะการเคลื่อนและเกมเบ็ดเตล็ด ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลนเกม
เบ็ดเตล็ด เกมลิงชิงบอล เกมว่ิงเปยว เกมบอลเรียกชื่อ เกมรวมเงิน 

 

Test Set 6 Art - การวาดภาพระบายส ีรูปราง รูปทรง ในธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว  วัสดุ อุปกรณ         
ในการวาดภาพระบายสี  หลักการ วิธีการ วาดภาพระบายสี  รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ            
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช ส่ิงกอสรางในบานและโรงเรียน 

 

Music - คร้ืนเครงปฏิบัติ การเคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลงที่ฟง  การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น เสียงรองที่มีคุณภาพดี  เสียงดนตรีที่มีคุณภาพดี 
คาโนตสากล  การวางมือบนเครื่องดนตรี คียบอรด 

 

Thai Drama - ลีลาทานาฏศิลป ความหมายของภาษาทาและนาฏยศัพท นาฏยศพัทในสวนของลําขา                   
การใชภาษาทาประกอบเพลงลาวตอนก 

 

Test Set 7 Career  - ครอบครัวของฉัน การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสวนรวม การวางแผนการ-
ทํางานบาน อุปกรณในการทําความสะอาดบานเรือนและหองเรียน การดูแลและทําความสะอาด-
ของใชสวนตัว เชน รองเทา กระเปาเรียน การแตงกายที่เหมาะสม 

 

Computer - More about computer : How is a computer unique, How does a computer work. Input ,Process, 
Output,  Elements of a computer Hardsware , Soft ware ,people ware. 

 

Test Set 8 English  - A Naughty Monkey and Jim’s Day : Vocabulary, Phonics, Present Continuous Questions, Quotation 
Marks, Daily Routine, Common and Proper Nouns, Sentence Writing, Listening and Speaking. 
- Rosetta Stone : Student performance on Rosetta Stone Online Lessons. 
- Places to Go and I’d Like a Melon : Vocabulary, Phonics, Countable/Uncountable Nouns, Parts of 
Speech, Adverbs of Frequency, Sentence Writing, Listening and Speaking. 

 

Test Set 9 Chinese - การชมเชย เน้ือหาบทที่ 3 และ 4 พินอิน คําศัพทตัวจีน ประโยคบทสนทนา การเขียนลําดับขีด         
การแตงประโยค 

 

Test Set 10 Citizenship 
Education 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย วันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  พระบรมราโชวาท  (ความซื่อสัตย  ความเสียสละ)  
หลักการทรงงาน  (การมีสวนรวม  ความเพียร : พระมหาชนก) 

 

 



2ndquarter Exam Time Table for Academic Year 2015 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

Date Time Minute Subject 
21st September, 2015 

 
 
 

08.20 – 09.20 60 Test Set 1 (Thai)    
09.25 – 10.05  40 Test Set 7 (Career and Computer)   

Break 
10.15 – 11.25  70 Test Set 4  (Social Studies and History) 

Lunch 
13.00 – 14.00  60 Test Set 8 (English) 

Drink milk 
14.10 – 14.40 30 Test Set 6 (Art + Music + Thai Drama)   
14.45 – 15.35 50 Test Set 10 (Citizenship Education) 

23rd September, 2015 
 
 
 

08.20 –09.30  70 Test Set 2 (Mathematics)   
09.35 – 10.05  30 Test Set 5 (Health and Physical Education) 

Break 
10.15 – 11.15  60 Test Set 3 (Science) 

Lunch 
13.00 – 13.30  30 Test Set 9 (Chinese)     

 

 
หมายเหต ุ: 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันท่ีกําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
     Students who have missed the exam no matter the reason have to do the following: 
   a) Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building  
    (above the Administration office) during office hours. 
   b) The students will take exam on Friday 25th and Monday 28 th September, 2015 in the Academic meeting room. 
   c) If the student does not petition or take the exam there will not be another exam. 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันท่ีมีการสอบ  ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียน 
  ในการรับนักเรียนใหตรงเวลา 
    No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually. 
   3.  ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน 
  ขาดสมาธิในการสอบ 
    Parents are not allowed to be in school during examination because the students will tend not to concentrate.  
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
    Student who failed the exam will be announced on Wednesday 30th September, 2015 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
    Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 14th October until Tuesday 20th October, 2015 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558  
    Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 30th October, 2015 . 

Thai ------------------- Thank you for your cooperation --------------------- 
 
 
 

  
(Mrs. Wiratchada Lertromyanan) 

Assistant Director of Academic Affair 
Montfort College Primary Section 

 



Exam content for 2nd quarter 2015 
GRADE 4  ENGLISH PROGRAM 

Test Set Subject Content     Note 
Test Set 1 Thai - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปน้ี อักษรนํา  คําควบกล้ํา เครื่องหมายวรรคตอน          

(14 เครื่องหมาย) คําพองรูปพองเสียง ภาษาพาทีบทที่ 6 โอมพินิจมหาพิจารณา บทที่ 7 แรงพิโรธ-
จากฟาดิน  ดรุณศึกษาบทที่ 32 นายขนมตม บทที่ 34 ฉลองพระบาทเกี๊ยะ วรรณคดีลํานําบทที่ 4 
เร่ืองเลาจากพัทลุง และเนื้อหานอกบทเรียน

 

Test Set 2 Maths - Multiplication and Division : Multiplication, Division, Solving word problems about multiplication 
and division. 
- Factors, multiplies and prime numbers : Factors, Multiples, Prime numbers. 
- Angles : Naming angles,  Protractors, Turns and right angles. 

 

Test Set 3 Science - Living Things : Vocabulary, Classifying animals (vertebrates and invertebrates), How offspring are 
like their parents (characteristics and behaviour), Butterfly life cycle. 
- Ecosystems : Vocabulary, What is an ecosystem?/ How do living things get energy?/ How do 
ecosystems change?. 

 

Test Set 4 Social Studies - Economics : Vocabulary, Goods and services, Producers and Consumers, Sufficiency economy, 
Money. 

 

History - Habitation Establishment and Human Development in Thailand : Habitation and Establishment, 
Lanna and Sukhothai period, Ayutthaya period, The Bangkok Era. 

 

Test Set 5 Health 
Education 

- ชีวิตและครอบครัว คุณลักษณะของความเปนเพือ่นและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรม-          
ที่เหมาะสมกับเพศ  ตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏเิสธการกระทําที่เปนอันตรายและเหมาะสม-         
ในเรื่องเพศ 

 

Physical 
Education 

- ทักษะกีฬาแชรบอล ทักษะการเลนกีฬาแชรบอล ประวัติ กฎ กติกา ทักษะการเลนแชรบอล           
การเลนเปนทีม การแขงขัน 

 

Test Set 6 Art - ทฤษฎีสี สีวรรณะอุน สีวรรณะเย็น ความรูสึกของสีในเชิงจิตวิทยา  

Music - อานใหออก เขยีนใหเปน แยกแยะใหได เครื่องหมายและสัญลกัษณทางดนตรี กุญแจประจําหลัก 
บรรทัดหาเสน การอานโนตเครื่องหมายหยุด เสนก้ันหอง 

 

Thai Music - นาฏศิลปนารู คุณคานาฏศิลป การละครเบื้องตน ประวัติความเปนมาของนาฏศลิปไทย และ     
ชุดการแสดง เปรียบเทียบชุดการแสดงฟอนเล็บ เซิ้งสวิง การไหวครู การสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

 

Test Set 7 Career  - บานสะอาดนาอยู การดูแลรักษาของใชสวนตัว การทําความสะอาด เส้ือผาเครื่องแตงกาย               
การจัดตูเส้ือผา โตะเขียนหนังสือ และกระเปานักเรียน  การจัดเก็บเอกสารสวนตัว  มารยาทในสังคม
และที่สาธารณะ งานชางพื้นฐาน 

 

Computer - Multimedia : Multimedia, The definition of multimedia, identify meaning and use of multimedia.  

Test Set 8 English  - Whose jacket is this? : Possessive pronouns, Adverbs, Sports vocabulary. 
- Go back to the roundabout : Have to/ had to, Giving Directions, Why/because,  Direction 
vocabulary. 
- The best bed! : Comparatives and superlatives, Long adjectives,  Irregular comparatives and 
superlatives,  Vocabulary about objects and materials. 

 

Test Set 9 Chinese - งานอดิเรก คําศัพท พินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรกและวันเกิด 
ตอบคําถาม จากเนื้อเรื่องที่อาน 

 

Test Set 10 Citizenship 
Education 

- ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การใชสินคาไทย  การดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ   
การรักษาสาธารณสมบัติ การปฏิบัติเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและ
พระจริยวัตร พระบรมราโชวาท (การมีวินัย การขมใจ)  หลักการทรงงาน (ประโยชนสวนรวม-          
พออยูพอกิน) 

 

 
 



2ndquarter Exam Time Table for Academic Year 2015 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

Date Time Minute Subject 
22nd September, 2015 

 
 
 

08.20 – 09.20 60 Test Set 1 (Thai)    
09.25 – 10.05  40 Test Set 7 (Career and Computer)   

Break 
10.15 – 11.25  70 Test Set 4  (Social Studies and History) 

Lunch 
13.00 – 14.00  60 Test Set 8 (English) 

Drink milk 
14.10 – 14.40 30 Test Set 6 (Art + Music + Thai Drama)   
14.45 – 15.35 50 Test Set 10 (Citizenship Education) 

24th September, 2015 
 
 
 

08.20 –09.30  70 Test Set 2 (Mathematics)   
09.35 – 10.05  30 Test Set 5 (Health and Physical Education) 

Break 
10.15 – 11.15  60 Test Set 3 (Science) 

Lunch 
13.00 – 13.30  30 Test Set 9 (Chinese)     

 

 
หมายเหต ุ: 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันท่ีกําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
     Students who have missed the exam no matter the reason have to do the following: 
   a) Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building  
    (above the Administration office) during office hours. 
   b) The students will take exam on Friday 25th and Monday 28 th September, 2015 in the Academic meeting room. 
   c) If the student does not petition or take the exam there will not be another exam. 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันท่ีมีการสอบ  ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียน 
  ในการรับนักเรียนใหตรงเวลา 
    No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually. 
   3.  ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน 
  ขาดสมาธิในการสอบ 
    Parents are not allowed to be in school during examination because the students will tend not to concentrate.  
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
    Student who failed the exam will be announced on Wednesday 30th September, 2015 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
    Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 14th October until Tuesday 20th October, 2015 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558  
    Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 30th October, 2015 . 

Thai ------------------- Thank you for your cooperation --------------------- 
 
 
 

  
(Mrs. Wiratchada Lertromyanan) 

Assistant Director of Academic Affair 
Montfort College Primary Section 

 



Exam content for 2nd quarter 2015 
GRADE 5  ENGLISH PROGRAM 

Test Set Subject Content     Note 
Test Set 1 Thai - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปน้ี คําบุพบท  คําสันธาน  คําอุทาน  ประโยคและ

สวนประกอบของประโยค ภาษาพาทีหนา 67-69  คําที่มาจากตางประเทศ (4 ภาษา) และคําที่ใช-  
ในชีวิตประจําวัน  วรรณคดีลํานําบทที่ 3 เร่ือง วิชาเหมือนสินคา วรรณคดีลํานําบทที ่4 เร่ือง พอคา-
จากเมาะตะมะ และเนื้อหานอกบทเรียน 

 

Test Set 2 Maths - Decimals : Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Solving word problems using decimals. 
- Fractions : Fraction of a quantity, Fraction and Division, Fraction and Decimals. 
- Ratio : Equivalent ratios, Solving word problems relating to ratios. 

 

Test Set 3 Science - Ecosystems : Vocabulary, Parts of ecosystems, Different types of ecosystems, Flow of energy in 
ecosystems, How living things affect the environment. 
- Earth’s resources : Vocabulary, Classifying rocks, Weathering and erosion, Earth’s surface changing 
rapidly, Earth’s water and the water cycle. 

 

Test Set 4 Social Studies - Economics : Vocabulary, Goods and services, Consumers and Producers, Factors of 
production, Co-operatives,  Sufficiency economy, Banks. 

 

History - Foreign Influence on Thailand : Define vocabulary words. Identify parts of Thai culture which were 
influenced from other cultures. Discuss the influences from Western culture on Thai culture. 

 

Test Set 5 Health 
Education 

- สุขภาพดีมีสุข สุขบัญญัติแหงชาติ ขอมูลขาวสารเพื่อสุขภาพ การเลือกซ้ืออาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ โรคที่พบบอยในชีวิตประจําวัน สมรรถภาพทางกาย 

 

Physical 
Education 

- กีฬาตะกรอวง กฎ กติกาตะกรอวง ทักษะเบื้องตนในการเลนตะกรอวง  การยืนทาเตรียม 
การเตะหรือเดาะลูกตะกรอดวยขางเทาดานใน การเตะหรือเดาะลูกดวยหลังเทา                 
การเลนลูกเขา  การเลนลูกดวยศีรษะ 

 

Test Set 6 Art - ทฤษฎีสี วงจรสี  สีขั้นที ่1 2 3  สีและความรูสึก  การผสมสี  วรรณะสี รอน เย็น  

Music - การขับรอง ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตางๆ การรองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือ          
เพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย การสรางสรรคประโยคเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ-  
ทางดนตรี 

 

Thai Drama - ทักษะการดีดซึงเพลง ตารีกีปส องคประกอบของซึง ประวัติความเปนมาและองคประกอบ-
ของเพลง ตารีกีปส 

 

Test Set 7 Career  - งานบาน การซัก ตาก รีด พับเก็บเสื้อผา  การจัดเก็บเอกสาร การทําบัญชีครัวเรือน  
Computer - Presentation Program (Advance) : Benefit of Presentation program, Advance Tools of 

Keynote, Animation and Transition tool, Keyboard shortcut and benefit of search engine. 
 

Test Set 8 English  - Our Planet : Define the vocabulary words. Combine words to form compound nouns. 
Compare the past simple and past continuous. Use used to in sentences. 
- Reuse and Recycle : Define the vocabulary words. Use the prefix re- with verbs. Create 
sentences using will and won’t. Use the present continuous to talk about future plans. 
- Crazy about Wildlife! : Define the vocabulary words. Use the suffix –er and –or with verbs. 
Create sentences using going to. 

 

Test Set 9 Chinese - 场所 สถานที่ คําศัพท ลําดับขีด พินอิน บทสนทนา เนื้อเรื่อง ตอบคําถาม                    
แปลความหมาย เรียงประโยค แตงประโยค 

 

Test Set 10 Citizenship 
Education 

- ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การใชสินคาไทย การดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ การรักษาสาธารณสมบัติ การปฏิบัติเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตาม          
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร พระบรมราโชวาท ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี 
หลักการทรงงาน ทําตามลําดับขั้น ทํางานอยางมีความสุข 

 

 



2ndquarter Exam Time Table for Academic Year 2015 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

Date Time Minute Subject 
21st September, 2015 

 
 
 

08.20 – 09.20 60 Test Set 1 (Thai)    
09.25 – 10.05  40 Test Set 7 (Career and Computer)   

Break 
10.15 – 11.25  70 Test Set 4  (Social Studies and History) 

Lunch 
13.00 – 14.00  60 Test Set 8 (English) 

Drink milk 
14.10 – 14.40 30 Test Set 6 (Art + Music + Thai Drama)   
14.45 – 15.35 50 Test Set 10 (Citizenship Education) 

23rd September, 2015 
 
 
 

08.20 –09.30  70 Test Set 2 (Mathematics)   
09.35 – 10.05  30 Test Set 5 (Health and Physical Education) 

Break 
10.15 – 11.15  60 Test Set 3 (Science) 

Lunch 
13.00 – 13.30  30 Test Set 9 (Chinese)     

 
 

 
หมายเหต ุ: 

  1. นักเรียนที่ขาดสอบภาคทฤษฎี ไมวาเหตุผลใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบดวยตนเอง 
  ท่ีหองวิชาการชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต ในเวลาราชการ และใหนักเรียนมาสอบในวันศุกรที่ 25 และวันจันทรที่ 28  
  กันยายน 2558 ณ หองวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต หากไมมาภายในวันท่ีกําหนดทางโรงเรียนถือวาขาดสอบ และ 
  ไมมีการจัดสอบใหมอีก 
     Students who have missed the exam no matter the reason have to do the following: 
   a) Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building  
    (above the Administration office) during office hours. 
   b) The students will take exam on Friday 25th and Monday 28 th September, 2015 in the Academic meeting room. 
   c) If the student does not petition or take the exam there will not be another exam. 
 2. งดการเรียนสอนเสริม (พิเศษตอนเย็น) ในวันท่ีมีการสอบ  ขอความกรุณาทานผูปกครองนัดหมายกับนักเรียน 
  ในการรับนักเรียนใหตรงเวลา 
    No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually. 
   3.  ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ขณะที่นักเรียนดําเนินการสอบ เพราะจะทําใหนักเรียน 
  ขาดสมาธิในการสอบ 
    Parents are not allowed to be in school during examination because the students will tend not to concentrate.  
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎีในหองเรียน และเว็บไซต วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
    Student who failed the exam will be announced on Wednesday 30th September, 2015 
 5. สอนซอมและสอบซอมนักเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
    Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 14th October until Tuesday 20th October, 2015 
 6. แจกผลการเรียน ครั้งท่ี 2/2558 ใหกับนักเรียนในหองเรียน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2558  
    Distribution of students’ scores for the  2nd quarter on Friday 30th October, 2015 . 

Thai ------------------- Thank you for your cooperation --------------------- 
 
 
 

 

 

(Mrs. Wiratchada Lertromyanan) 
Assistant Director of Academic Affair 

Montfort College Primary Section 



Exam content for 2nd quarter 2015 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

Test Set Subject Content     Note 
Test Set 1 Thai - ใชขอสอบสวนกลางทดสอบในเนื้อหาตอไปนี้ อานจับใจความเนื้อหานอกบทเรียน           

ภาษาพาที บทที่ ๔ เรื่อง กทลีตานี วรรณคดีลํานํา บทที่ 3 ขุนชางขุนแผน (ตอนกําเนิด-     
พลายงาม) หลักการใช คําสุภาพ คําราชาศัพท (กริยาราชาศัพท พระสงฆ) คําที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ (จีน อังกฤษ)  กลอนสุภาพ (ฉันทลักษณ  เรียงคําประพันธ  เลือกคํา-    
มาเติม) สํานวน คําพังเพย สภุาษิต คําไวพจน

 

Test Set 2 Maths - Shapes : Identifying and classifying quadrilaterals, Classifying polygons. 
- Position and movement : Transformations, Reflecction, Rotation, Combines transformation. 

 

Test Set 3 Science - Growth and Survival : Vocabulary, Animal adaptations, Plant adaptations, Life cycles. 
- Structure and Function : Vocabulary, Circulatory system, Respiratory system, Skeletal and 
muscular system, Nervous system, Other body systems. 

 

Test Set 4 Social Studies - Economics : Vocabulary, Goods and services, Producers and Consumers, Maximizing 
resources (5rs), Renewable and Nonrenewable energy, Tax. 

 

History - Neighboring Countries in Southeast Asia : Social conditions, Economics and politics of 
neighboring countries (COUNTRIES IN ASEAN), Thailand's relationship with its neighbors, 
ASEAN. 

 

Test Set 5 Health 
Education 

- ชีวิตและครอบครัว การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  (เพื่อน ครอบครัว-                
การทํางานกลุม) เพศศึกษา (การติดเชื้อเอดส การตั้งครรภกอนวัยอันควร เพศสัมพันธ) 

 

Physical 
Education 

- กีฬาบาสเกตบอล กฎ กติกา หลักการและประโยชนของการออกกําลังกาย  การยิงประตู 
การแขงขัน 

 

Test Set 6 Art - ทฤษฎีสี วงจรสี  สีขั้นที ่1 2 3  สีในวัตถุธาตุ และสีของแสง  สีคูตรงขาม  สีกับความรูสึก  

Music - ดนตรีกับวัฒนธรรม อาน เขยีนโนตดนตรีสากล ทํานองงายๆ  

Thai Drama - ทักษะการเปาขลุยเพลง ลาวครวญ องคประกอบของขลุย  ประวัติความเปนมาและ
องคประกอบของเพลง ลาวครวญ 

 

Test Set 7 Career  - งานบาน สมบัติสวนตัว ครอบครัวและสวนรวม  การดูแลรักษาทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  การบันทึกรายรับ-รายจาย  การติดตั้ง/ประกอบ 
ของใชในบาน มารยาทในการทํางาน  การทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ่ืน  การ
ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา การใชเสื้อผา  ลักษณะ คุณสมบัติและประเภทของผา  
การเลือกซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูป  ปายสัญลักษณบนเสื้อผา 

 

Computer - Document program : Introduction of Pages, Basic tools of Pages, Keyboard shortcut of Pages 
and How to use the internet correctly. 

 

Test Set 8 English  - Transport of the future! : Present perfect continuous 1 and 2; time markers; phrasal verbs 
and Transport vocabulary. 
- The greatest inventions! : Passive sentences; -ment suffix and invention vocabulary. 
- You've won a computer! : Passive sentences; -homonyms and computer vocabulary. 

 

Test Set 9 Chinese - อาหาร คําศัพทบทที่ 3 และ 4  บทสนทนาเรื่อง "เธอซื้ออะไร" และ "เธอจะไปไหน" เนื้อเรื่อง 
พวกเราไปรานอาหารฟาสตฟูด  เนื้อเรื่อง ของที่ฉันชอบทาน 

 

Test Set 10 Citizenship 
Education 

- ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การใชสินคาไทย การดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ การรักษาสาธารณสมบัติ การปฏิบัติเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามพระ
ราชจริยวัตรและพระจริยวัตร พระบรมราโชวาท (ความใฝรู,ความกตัญู) หลักการทรงงาน 

 

 
 


