
1st quarter Exam Time Table for Academic Year 2016-2017 
 

Date Time Minute Subject 

11th July, 2016 
(Exam for : P.1, 3, 5) 

 
12th July, 2016 

(Exam for : P.2, 4, 6) 
 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 

 20                        Break 

10.15 – 11.25 70 Social Studies and History  

Lunch 
13.00 – 14.00 60 Science 

14.05 – 14.45 40 Career and Computer 

13th July, 2016 
(Exam for : P.1, 3, 5) 

 
14th July, 2016 

(Exam for : P.2, 4, 6) 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai drama 
     20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 

หมายเหตุ 
 

1.  รายวิชา หน้าที่พลเมือง จัดสอบนอกตาราง เนื่องจากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นการประเมินคุณลักษณะตามจุดเน้น 

(“Citizenship Education” will be tested outside of the timetable as this is an extra subject which aims to evaluate 
students on their behavior and characteristics) 

2. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We beseech parents to make appointment with students punctually) 
3. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 
   ใบรับรองแพทย ์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
    (Parents have to file a petition with the Academic Department which is located in the Samakkeenaruemit Building) 
4. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 15 และ 21 ก.ค. 2559 
    (The students will take exam on Friday 15th and Thursday 21st July, 2016) 
5. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และห้องเรียน วันที่ 25 ก.ค. 2559 
    (Student who failed the exam will be announced on Monday 25th July, 2016) 
6. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 25 – 29  ก.ค. 2559 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Monday 25th until Friday 29st July, 2016) 
7. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2559 ให้กับนักเรียน วันที่ 26 ส.ค. 2559 

(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Friday 26th August, 2016) 
 

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

 
 
 



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

Subject Content 
Thai -  ใบโบก ใบบัว อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบค าถาม การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีประสมดว้ย 

สระอา สระอี สระอู รูปวรรณยกุต ์ความหมายของค า 
-  ภูผา การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีประสมดว้ย สระอา สระอี สระอู ค าอกัษรกลาง 
อกัษรสูง การผนัวรรณยกุตอ์กัษรกลาง ความหมายของค า และมารยาทในการอ่าน 
-  เพื่อนกัน การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีประสมดว้ยสระเอ สระแอ การผนัวรรณยกุต์
อกัษรสูง  และมารยาทในการฟัง 

Maths -  Numbers from 1-20 : Numbers from 1 to 20, place value-tens and ones. 
-  More/less, ordering numbers, number patterns : Comparing numbers, ordering numbers, number patterns. 
-  Shapes : Knowing shapes, using shapes to make pictures. 

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

Social Studies -  World religions : 5 major religions in the world and their symbols. 
-  Life of Buddha : Life of Buddha, Triple Gem, Three Admonitions of Buddha. 

History -  Calendar : Names of days and months. Putting days and months in order. 
Health 
Education 

-  ร่างกายของเรา ลกัษณะและหนา้ท่ีของอวยัวะภายนอกร่างกาย ตา หู คอ จมูก ผม มือ เทา้ เล็บ ผิวหนงั ฯลฯ อวยัวะในช่องปาก           
(ปาก ล้ิน ฟัน เหงือก) การดูแลรักษาอวยัวะภายนอกร่างกายและอวยัวะภายในช่องปาก 

Physical 
Education 

-  ทกัษะการเรียนว่ายน า้ขั้นพืน้ฐาน การหายใจ การด าน ้ า การจบัโฟมลอยตวั การเตะขาฟรีสไตล ์การจบัหวัโฟมเตะขาฟรีสไตล ์

Art -  ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะและขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตวัในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทกัษะพ้ืนฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ (วาดภาพ ระบายสี) การสร้างงานทศันศิลป์ 

Music -  เส้นสายลายเสียง การก าเนิดเสียง  แหล่งก าเนิดเสียง สีสนัของเสียง ลกัษณะของเสียง 
Thai Drama -  บทบาทสมมุต ิลกัษณะการเคล่ือนไหวเลียนแบบสตัวต์่างๆ เช่น กระต่าย ปลา กบ เป็นตน้ การเคล่ือนไหวเลียนแบบธรรมชาติ

ส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัเรา เช่น ท่าลมพดั ตน้ขา้ว ดอกไมบ้าน และการเคล่ือนไหวเลียนแบบพฤติกรรมของคน เช่น ท่ากวาดบา้น ขบัรถ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเคล่ือนไหว 

Career -  งานอาชีพ ความหมายของงานอาชีพ ความส าคญัของอาชีพต่างๆ ประเภทของอาชีพ (อาชีพรับจา้ง และอาชีพอิสระ) ลกัษณะ
รายไดข้องแต่ละอาชีพ ความแตกต่างของอาชีพต่างๆ 

Computer -  Know your computer : Part of a computer (Monitor, CPU, Mouse, Keyboard). How to use mouse (Click, double click), 
keyboard  and internet. 

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 -  拼音 พนิอนิ พินอินค าศพัทใ์นบทท่ี 1,2 พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัสตัว ์ค  าสัง่ท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ประโยค
สนทนาในบทเรียน บทท่ี 1, 2 

 
  



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai -  น ้าใส ค าศพัทแ์ละความหมาย มาตราแม่ ก กา สระอะ สระอือ สระโอะ (มีตวัสะกด/ไม่มีตวัสะกด) และเน้ือเร่ือง น ้าใส 

-  ใจหาย ค าศพัทแ์ละความหมาย สระเอียะ สระเอีย มาตราตวัสะกด แม่กง  กม  เกย  เกอว (ตรงมาตรา) ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ 
ประโยคค าถาม และเน้ือเร่ือง ใจหาย 
-  ครัวป่า ค  าศพัทแ์ละความหมาย สระเอือะ สระเอือ ค าท่ีมีความหมายตรงขา้ม ค าประสม มารยาทในการอ่าน และเน้ือเร่ือง ครัวป่า  

Maths -  Numbers to 1000 : Count, read and write numbers to 1000. Estimation. Place value. 
-  More About Numbers : Comparing and order numbers to 1000. More than and less than. Number patterns. Even and odd 
numbers. Rounding to the nearest 10. 
-  Shapes and Solids : Shapes and solids. Sides, edges and vertices. Symmetry. 

Science -  Living Things : Needs. Environments. Fossils and extinct animals. Groups of living things. Parts of plants. 
-  Plants and Animals : How do plants and animals grow? 

Social Studies -  Living in Thailand : Rules and regulations. Thai manners. Living together. Relationship with community.                      
Roles and authority. 

History -  Time : Time markers. Family tree. Thai calendar. 
Health 
Education 

-  ตัวเรา อวยัวะภายในของเรา (สมอง หวัใจ ตบั ไต ปอด กระเพาะอาหาร ล  าไส้) พฒันาการและการดูแลรักษาอวยัวะภายใน 

Physical 
Education 

- เกม และกีฬาพื้นบ้าน กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลงในการเล่นเกมและกีฬาพ้ืนบา้น อุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการเล่นเกม ประโยชน์และ     
ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเล่นเกม ขอ้แตกต่างของแต่ละเกม ส่ิงท่ีควรค านึงถึงก่อนการเล่นเกม ขณะเล่นเกม และหลงัเล่นเกม 

Art -  ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทศันธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเน้นเร่ืองเส้นสี รูปร่าง 
และรูปทรง (ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตัว) ทักษะพ้ืนฐานในการใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ (วาดภาพ ระบายสี)                    
สร้างงานทศันศิลป์ 

Music -  ก าเนิดเสียง แหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้นิ (ประเภทเคร่ืองดนตรี ดีด สี ตี เป่า) คุณสมบติัของเสียง สูง-ต ่า ดงั-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี 
Thai Drama -  เคลือ่นไหวหรรษาพาเพลนิ ลกัษณะการเคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี ท่าทางต่างๆ เช่น ท่านั่ง ยืน กระโดด การเคล่ือนไหวอย่าง 

มีรูปแบบในทางนาฏศิลป์และการประดิษฐท่์าทางประกอบเพลงสัตวต่์างๆ เช่น นก มา้ เป็นตน้ 
Career -  งานอาชีพ ความหมายของงานอาชีพ ความส าคญัของการประกอบอาชีพ (ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน และประเทศ) ประเภทของ

งานอาชีพ (อาชีพรับจา้ง อาชีพอิสระ และอาชีพงานฝีมือ) ความส าคญัของแต่ละอาชีพ คุณลกัษณะในการประกอบอาชีพ 
Computer -  Internet and document software : Internet : Meaning of internet, Network and Web browser, Activity of the internet.          

Document software : Meaning of document software and Tools, Command. 
English -  School Things : Vocabulary: school things. Grammar: This/That is, These/Those are. 

-  Feelings : Vocabulary: feelings. Grammar: We’re/They’re. 
-  Outdoor Activities : Vocabulary: outdoor activities. Grammar: can/can’t, in front of/behind/next to/between. 
-  Food and Numbers 20-100 : Vocabulary: food and numbers 20-100 Grammar: have/haven’t. 

Chinese -  เวลา ค าศพัท ์บทท่ี 1 时间 เวลา บทท่ี 2 现在两点 ตอนน้ี 2 นาฬิกา ค าทกัทาย ความตอ้งการ ล าดบัขีดและช่ือล าดบัขีด           
บทสนทนา พินอิน การเรียงประโยค ค าขอบคุณ 

 
  



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  พยัญชนะและสระในภาษาไทย รูปและเสียงวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่  การผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ ฑ                     

การใชถ้อ้ยค าสุภาพ การเขียนค าอ่านและความหมายค า 
- แต่เดก็ซ่ือไว้ ตวัสะกด สระเปล่ียนรูป ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์
- ป่านี้มีคุณ มาตราตวัสะกด (ทั้งแบบตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา) ความหมายค า 

Maths -  Numbers to 100,000 : Reading and Writing Numbers, Counting, Estimation, Place Value, Comparing and Ordering Numbers, Patterns, 
Rounding. 
-  Shapes and Solids : Shapes, Solids, Prisms, Composite Solids, Symmetry. 

Science -  Exploring Science : Introduction to Science, Scientific Inquiry, Observe and Record. 
-  Living Things: Plants and Animals : Kinds of Animals, Animal Body Parts, Plant Parts, Animal and Plant Environments, Energy and 
Food Chains, Fossils and Extinct Animals. 

Social Studies -  Tradition and Culture : Tradition and Culture, Importance of Tradition and Culture, Tradition and Culture in the Family, Religious and 
Non-Religious Traditions, Diverse Tradition and Culture, Holidays Related to the Nation and the King, Religious Holidays, Important Official 
Holidays, Exemplary Citizens. 
-  Democracy : Democracy, Democratic Process, Elections, Voting, Direct Democracy, Representative Democracy. 

History -  Thai History : King Bhumibol Adulyadej, Kings Rama I - IX, Thai Heroes. 
Health 
Education 

-  การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของมนุษย์ ลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์พัฒนาการตามวัย              
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเดก็ไทย 

Physical 
Education -  ทักษะการว่ายน ้าพืน้ฐาน การพุ่งตวัเตะเทา้ท่าฟรีสไตล ์(ปลาเขม็) การจบัขอบสระหมุนแขนฟรีสไตล ์

Art -  ทัศนธาตุ ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การใช้รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช ้
ส่วนประกอบของทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผวิ การจดักลุ่มภาพตามทศันธาตุ 

Music -  รักในเสียงเพลง รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในชีวิตประจ าวนั ประเภทเคร่ืองดนตรี (1.เคร่ืองสาย 2.เคร่ืองเป่าลมไม ้3.เคร่ืองเป่า
ทองเหลือง 4.เคร่ืองคียบ์อร์ด 5.เคร่ืองเคาะจังหวะ)  การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ (ทฤษฎีดนตรีสากล             
โนต้ตวักลม โนต้ตวัขาว โนต้ตวัด า บรรทดั 5 เส้น) 

Thai Drama -  หลกัการและประโยชน์การชมนาฏศิลป์ หลกัการและประโยชน์ในการชมนาฏศิลป์ และการแสดง 
Career -  เกษตรน่ารู้ รู้คิดประดิษฐ์ใช้ ประเภทของผกัสวนครัว การเพาะเมล็ด หน้าท่ีของอุปกรณ์การเกษตร ประเภทของงานประดิษฐ ์              

วสัดุ อุปกรณ์งานประดิษฐ ์ความส าคญัของงานประดิษฐ์ 
Computer -  internet and document software : Internet Meaning of internet, Web browser, Parts of google chrome, uses of internet.       

Document software : Tools and command. 
English -  They’re from Australia and Starter : Countries, seasons and home. Asking/answering questions about country of origin using the present 

simple (to be), Consonant blends (cr, dr, sp, sn, pl) and capitalisation with proper nouns and sentence beginnings when writing about myself, 
Core skill focus : Listening, Part of Speech focus: Nouns, Values at home. 
-  My Weekend : Hobbies vocabulary, Asking/answering questions about likes/dislikes using the present simple, ‚Magic e‛ (a_e, i_e, o_e, 
u_e) phonics and different forms of the verb ‘to be’ and verb ‘to have’, Core skill focus : Listening, Part of Speech focus : Verbs, Values at 
home. 
-  My Things : Household vocabulary and collections vocabulary, Possessive pronouns and using ‘can’ for permission/request interrogatives 
(phrasal verbs), Words with the /ar/ sound, Punctuation marks, Core skill focus : Listening, Part of Speech focus : Pronouns, Values at home. 

Chinese -  ร่างกายของเรา ล  าดบัขีด ความหมาย การ แต่งประโยค ค าศพัทต์วัจีนและพินอิน 

 
  



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai -  ขนมไทยไร้เทียมทาน  ภาษาพาทีบทท่ี 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน ดรุณศึกษาบทท่ี 3 ลิงกินมังคุด ค าประสม ค าท่ีมี ร ล              

เป็นพยญัชนะตน้ การอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้นๆ แผนภาพโครงเร่ือง แผนภาพความคิด มารยาทในการอ่าน 
-  ออมไว้ก าไรชีวิต ภาษาพาทีบทท่ี 2 ออมไวก้ าไรชีวิต การพูดรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ส านวนท่ีเป็นค า
พงัเพย และสุภาษิต 
-  การผจญภัยของสุดสาคร วรรณคดีล าน าบทท่ี 1 การผจญภยัของสุดสาคร ดรุณศึกษาบทท่ี 5 ทรัพยส์มบติั มาตราตวัสะกด    
(ไม่ตรงมาตรา) ค  าในแม่ ก กา ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์ค  าท่ีใชไ้มย้มก (ๆ) 

Maths -  Numbers and place value : Reading and writing (greater than one-hundred thousand) in Arabic numerals and words, Place 
values and values of each numeral (digit) in each place, Comparing numbers, Arranging numbers in order, Pattern of numbers. 
-  Addition : Addition of multiple-digit numbers with no carrying, Addition of multiple-digit numbers with carrying,    
Addition word problem. 
-  Subtraction : Subtraction of multiple-digit numbers with no regrouping, Subtraction of multiple-digit numbers with 
regrouping, Subtraction word problems. 

Science -  Scientific method : Vocabulary, Asking scientific questions. 
-  Animals (Chapter 4) : Vocabulary, Classifying animals, Offspring and their parents, Animal behavior. 

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

History -  Time, Erase and the Historical Method : Time and the calendars, Historical method, Characteristics of Habitation,     
Ways of people. 

Health 
Education 

-  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโต และพฒันาการของร่างกายและจิตใจตามวยั ความส าคัญของกล้ามเน้ือ   
กระดูกและขอ้ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพฒันาการ การดูแลรักษากลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Physical 
Education 

-  กรีฑา 1 ประวติักรีฑา กิจกรรมนันทนาการ ทกัษะกรีฑา ทกัษะการวิง่ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

Art -  ทัศนธาตุ ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่วนประกอบของทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว      
และพ้ืนท่ีวา่ง 

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

Career -  งานอาชีพ ความหมายและความส าคญัของอาชีพ คุณลกัษณะ ทกัษะ บทบาทหนา้ท่ีของอาชีพ 
-  งานบ้าน หลกัในการท าความสะอาดบา้น วธีิการท าความสะอาดบา้น หอ้งนอน เคร่ืองนอนต่างๆ 

Computer -  Spreadsheet Program : Names and functions of Spreadsheet Program. Basic principles of function of a computer.  
English -  The food here is great! : Present Simple and Present continuous, Time markers with Present Simple and Present Continuous, 

Long a and e sound, Restaurant vocabulary. 
-  We had a concert : Past simple of have and be, Past simple of regular verbs, Time makers with the Past simple, Long i, o, 
and u sounds, Music vocabulary. 
-  The dinosaur museum : Past simple : Irregular verbs with negatives, Irregular verbs with questions, F and ph spellings, 
Museum vocabulary. 

Chinese -  สถานที่ ค  าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ความหมายค าศพัท ์ช่ือล าดบัขีด จ านวนล าดบัขีด การเขียนล าดบัขีด ประโยคสนทนา การแต่งประโยค 
เรียงประโยค แปลความหมายประโยคจีนและประโยคพินอิน ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ประโยคท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 

 
  



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai -  ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย การอ่านบทร้อยกรอง การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม วรรณคดีล าน าเร่ืองก าเนิดผดิพน้คนทั้งหลาย 

-  ครอบครัวพอเพียง  การอ่านบทร้อยแก้ว ข้อความท่ีเป็นบรรยายโวหาร/พรรณนาโวหาร ความหมายโดยตรง/ความหมายโดยนัย    
วเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น การวเิคราะห์บทความจากโฆษณา 
-  กระเช้าของนางสีดา ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน ค าคลอ้งจอง เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

Maths -  Numbers and Operations : Reading and writing (greater than one-million) in Arabic numerals and words, Place values of 
numbers greater than one million, Comparing numbers greater than one-million, Arranging numbers (greater than one-million) 
in order, Pattern of numbers. 
-  Multiplication : Multiplication of three-digit numbers by multiple numbers, Multiplication of four-digit numbers by 
multiple numbers, Multiplication word problems. 
-  Division : Division of three-digit divisors, Division of four-digit divisors, Division word problem. 

Science -  Scientific method : Vocabulary, Asking scientific questions. 
-  Animals (Chapter 3) : Vocabulary, Classifying animals, Genetics, Animal adaptations, Animal life cycles. 

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

History -  History of Northern Thailand : Define vocabulary words, Ask and answer historical questions, Investigate the 
development of Chiang Mai, Recognize important figures in Chiang Mai’s history, Understand important events in         
Chiang Mai’s history. 

Health 
Education 

-  ระบบของร่างกาย ความส าคญั หน้าท่ี การท างานของระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายท่ีมีผลกระทบต่อต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพฒันาการ การดูแลรักษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหท้  างานตามปกติ 

Physical 
Education 

-  ทักษะว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ประวติักีฬาวา่ยน ้า ทกัษะการเล้ียงตวัในน ้า ทกัษะการกระโดดพุ่งตวั 

Art -  การจัดองค์ประกอบศิลป์ การจดัองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว รวมทั้ งบอกความหมาย ความแตกต่าง      
ของทศันธาตุ 

Music -  องค์ประกอบดนตรี องคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์ การอ่าน การเขียนโน้ตดนตรีสากล ๕ ระดบัเสียง การใชเ้คร่ือง
ดนตรีบรรเลงจงัหวะและท านอง 

Career -  เกษตรคู่บ้าน ประดิษฐ์สร้างสรรค์ อุปกรณ์งานเกษตร พืชผกัสวนครัว การปักช าและการดูแลพืช อุปกรณ์งานประดิษฐ์ ขั้นตอน           
การออกแบบส่ิงประดิษฐ ์

Computer -  Word Processor and History of computers : History of computers, Benefits of Word Processor, Basic command and Keyboard 
shortcut of  MS-Word, Search engine Website and benefit of search engine. 

English -  You can build it! : Present Perfect, for/since Vocabulary about tools. 
-  It’s show time! : Past simple and Present Perfect, already/yet/before/just Vocabulary about a play. 
-  The best party ever! : Comparatives and Superlatives, too/enough Vocabulary about cleaning and parties. 

Chinese -  国家 (ประเทศต่างๆ) ล  าดบัขีด พินอิน ค าศพัท ์ตอบค าถามจากประโยค บทสนทนา แปลความหมาย แต่งประโยค เติมค า เขียนค าศพัท์
จากรูปภาพเก่ียวกบัเร่ืองประเทศต่างๆและเร่ืองสัตว ์

 
  



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai -  จากผาแต้มสู่อียิปต์ ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ตวัเลขไทย วนัเดือนปีแบบไทย ค า พยางค ์อกัษร ๓ หมู่ ค  าเป็น ค าตาย ค ามูล   

ค  าประสม ค าซ ้ า ค  าซอ้น อกัษรควบกล ้า อกัษรน า ภาษิตลา้นนา 
-  อ่านป้ายได้สาระ ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ค า วลี ประโยค ส่วนประกอบของประโยค ภาษาพดู ภาษาเขียน ศาสนสุภาษิต 
-  กทลตีานี ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน แยกแยะขอ้เท็จจริง ส านวนภาษา สุภาษิต ค าพงัเพย ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค านาม 
ค าสรรพนาม ค ากริยา 

Maths -  Order of Operations : Combination of mixed operations, Evaluate arithetic expressions by applying the rules. 
-  Algebra : Finding the coefficient of a given variable, Simplifying algebraic expressions, Expressing algebraic expressions, 
Finding the value of algebraic expressions, Solving an algebra equation. 
-  Factors : Finding the Highest Common Factor (HCF), Finding the Lowest Common Multiple (LCM). 

Science -  Scientific method : Vocabulary, Asking scientific questions. 
-  The Human body (Chapter 5) : Vocabulary, The Human Life Cycle, Nutrition, Body Systems. 

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

History -  Historical Method : Historical Method, Primary and Secondary sources, Using evidence to do research. 
Health 
Education 

-  ร่างกายของเรา  ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบสืบพนัธ์ุ  (ความส าคญั หน้าท่ี การท างานและการดูแลรักษาระบบหายใจ           
ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบสืบพนัธ์ุใหท้ างานตามปกติ) 

Physical 
Education 

-  กีฬาบาสเกตบอล 1 ลกัษณะกิจกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล แหล่งท่ีมาของแรงในการฝึกทกัษะ   
การเล้ียงและการรับส่ง ทกัษะการเล้ียงลกูบาสเกตบอล การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบัต ่า การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบัสูง ทกัษะการรับส่งลูก
บาสเกตบอล การรับส่งสองมือระดบัอก การรับส่งสองมือกระดอนพื้น การรับส่งสองมือเหนือศีรษะ การรับส่งมือเดียวเหนือไหล่ 

Art -  การจัดองค์ประกอบศิลป์ การจดัองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว พื้นท่ีว่าง ความหมาย ความแตกต่าง ของการ       
จดัองคป์ระกอบศิลป์ และทศันธาตุ 

Music -  องค์ประกอบดนตรี การบรรยายเพลง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรีและศพัท์สังคีต การอ่าน การเขียนโน้ตสากลท านองง่ายๆ การใชเ้คร่ือง
ดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ดน้สด ท่ีมีจงัหวะและท านองง่ายๆ 

Thai Music -  ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ประเภท บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค ศพัท์สังคีต เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี โนต้บทเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชั้น เน้ือหา องคป์ระกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ือง
ดนตรี ดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ ทกัษะการซอท านองเพลง อื่อ เร่ือง ไก่นอ้ยดาวว ี

Career -  งานอาชีพ การส ารวจตนเองในการท างาน คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ทกัษะความสามารถท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ 
-  งานบ้าน หลกัในการจดัหอ้งรับแขก การดูแลรักษา ท าความสะอาดเคร่ืองเรือน การดูแลรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สมบติัส่วนตวั 

Computer -  Word Processor and Introduction of Macintosh : History of Macintosh, Benefits of Word Processor, Basic command and Keyboard shortcut of 
Pages program, Search engine Website and benefit of search engine. 

English -  Art project! + Writing : Going to/Will, Present continuous with future meaning, Vocabulary about art. 
-  Sports adventures! : First and Second conditional, Vocabulary about sports. 
-  It’s festival time + Reading : Present Perfect : for/since/already/just/yet/before, Vocabulary about parties, 
Reading comprehension of a short story. 

Chinese -  ต้อนรับแขก ค  าศพัท ์พนิอิน ส่วนประกอบของอกัษรจีนท่ีบ่งบอกความหมาย ล าดบัขีดอกัษรจีน การแปลประโยคจีน-ไทย ประโยคถามตอบ
ค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน การเรียงประโยคใหม่ การแต่งประโยคภาษาจีน บทสนทนา ท่ีสอดคลอ้งกบัค าถามและรูปภาพ 

 
 

 


