
2nd quarter Exam Time Table for Academic Year 2016-2017  
 

Date Time Min. Subject 

19th September, 2016 
(Test: P2, 4, 6) 

 
20th September, 2016 

(Test: P1, 3, 5) 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Chinese 
 20                        Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 
13.00 – 14.10 70 Social Studies and History  

14.15 – 14.45 30 Art, Music and Thai Dance 
Drink milk 

21st September, 2016 
(Test: P2, 4, 6) 

 
22nd September, 2016 

(Test: P1, 3, 5) 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

 09.25 – 10.05 40 Career and Computer 
   20                        Break 

10.25 – 11.25 60 Science 
Lunch 

13.00 – 13.30 30 Health and Physical Education 
 

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. งดการเรียนการสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ 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 จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบเฉพาะคนที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 23 และ 26 ก.ย. 2559 
    (The students will take exam on Friday 23th and Monday 26th September, 2016) 
5. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และห้องเรียน วันที่ 28 ก.ย. 2559 
    (Student who failed the exam will be announced on Monday 28th September, 2016) 
6. ครูประจ าวิชาจัดสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 12 – 18  ต.ค. 2559 
    (Re-teach and re-exam for student will start on Monday 12th until Friday 18th October, 2016) 
7. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2559 ให้กับนักเรียน วันที่ 28 ต.ค. 2559 

(Distribution of students’ scores for the 2nd quarter on Friday 28th October, 2016) 
 

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

 
 



 
Exam content for 2 nd quarter 2016 

GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 
 

Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  เขียน บอกต าแหน่ง และยกตวัอยา่งค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงสั้น -ะ -  ิ   -  ิ  -  ิ   เ-ะ  แ-ะ โ-ะ  

เ-าะ เ-อะ -ิ า ใ- ไ- เ-า ยกตวัอยา่งค าท่ีประสมดว้ยสระลดรูป (โ-ะ)  และสระเปล่ียนรูป  -ะ  เ-ะ   แ-ะ  จ าแนกรูปและเสียง
วรรณย กตต์่างกนั บอกและเขียนค าท่ีมีรูปวรรณย กตเ์หมือนกนัและต่างกนั บอกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกระจายค า (ประสมค า) 
ไม่มีตวัสะกดและไม่ใช่ค าควบกล ้า  อ่านและเขียนค าใหม่จากบทเรียน  (เฉพาะค าท่ีมีตวัสะกดตรงแม่ และไม่ใช่ค า อะ ก ่งเสียง) 
ภาษาพาทีบทท่ี  4,  5,  6  ดร ณศ กษาบทท่ี  22, 24, 29 และเน้ือหานอกบทเรียน 

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 : How to describe order and position. 

Science - Animals : Different types of animals, animals’ needs, animal body covering, how animals move, how people use animals. 
- Our Body : Parts of the body, the five senses, a healthy body. 

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

History - Development and change : How environment, objects and utensils as well as lifestyles changed over the time. 
Health 
Education 

- สุขภาพของเรา  ส ขบญัญตั แห่งชาต  สาเหต และการว เคราะห์ลกัษณะอาการเจ็บป่วยของตนเอง ว ธีการปฏ บตั ตนและการ
ปฏ บตั ตามค าแนะน าเม่ือมีอาการเจ็บป่วย 

Physical 
Education 

- ทกัษะการเคลือ่นไหวร่างกาย 1  การควบค ม การปฏ บตั ทกัษะ และลกัษณะของการเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยูก่บัท่ี การ
เคล่ือนท่ี และการใชอ้ ปกรณ์ประกอบ ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเคล่ือนไหว การน าไปใชใ้นชีว ตประจ าวนั 

Art - วาดภาพระบายสี รูปร่าง ลกัษณะและขนาดของส ่งต่างๆ รอบตวัในธรรมชาต และส ่งท่ีมน ษยส์ร้างข ้น การใชว้สัด  อ ปกรณ์
สร้างงานทศันศ ลป์ ความรู้ส กท่ีมีต่อธรรมชาต  และส ่งแวดลอ้มรอบตวั 

Music - เพลงพาเพลนิ เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี  ระดบัเสียงของตวัโนต้  ค่าของโนต้ตวักลม ขาว ด า การอ่านบทกลอน
และร้องเพลง 

Thai Dance - ภาษาท่าพาเพลนิ การใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดู เช่น ท่ารัก ท่าปฏ เสธ ท่าอาย ท่าตวัฉนั ท่าย ม้ ท่าโศกเศร้า เป็นตน้ 
ภาษาท่าทางนาฏศ ลป์ และการประด ษฐท่์าทางประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต  สตัวต์่าง ๆ เช่น มา้ กา กบ นก เป็นตน้ 

Career - งานบ้าน  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ความหมายของเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การแยกประเภทของเส้ือผา้และเคร่ือง-
แต่งกาย การดูแลรักษาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายขณะส่วมใส่ การเก็บท าความสะอาดเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การจดัเก็บของ
เล่นของใช ้ การท าความสะอาดบา้น การใชแ้ละจดัเก็บอ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้น อาหารและโภชนาการ ความหมายของ
อาหารคาว อาหารหวาน การจ าแนกประเภทของอาหารคาว อาหารหวาน การท าอาหารอยา่งง่าย 

Computer - Fun with Presentation Program : Tell the data of interest and sources of data around them, Tell the benefits of 
information technology instruments, Tools in PowerPoint Program (Menu home and Drawing tools). 

English - He’s a hero. : Jobs vocabulary, answering “he’s a ___”? /m/ /n/ /o/ /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 vocab, possessive “s”,/v/ /w/ /x/ /y/ and /z/ phonics, recognizing words. 
- Are these his trousers? : Clothes vocab, his/her. 

Chinese - 生(shēng) 词(cí) ค าศัพท์ใหม่ เน้ือหาเก่ียวกบัคนในบทเรียน นกัเรียน ค ณครู ค  าศพัทแ์ละค าสัง่ ท่ีใชใ้นหอ้งเรียน บท
สนทนาถามช่ือ การแนะน าตวัท่ีใชใ้นบทเรียนบทท่ี 3, 4 

 
  



Exam content for 2 nd quarter 2016 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อกัษร 3 หมู่ ผนัอกัษร สูง กลาง ต ่า (ค  าเป็น) อกัษรน า ค าท่ีใชส้ระ  ใ-   ไ- มาตราตวัสะกดไม่

ตรงมาตรา (กก กด กบ กน) ค าคลอ้งจอง 1 – 2  พยางค ์ภาษาพาที บทท่ี  4, 5, 6 ดร ณศ กษาบทท่ี  25, 33 และเน้ือหานอกบทเรียน 
Maths - Addition & Subtraction : Simple addition/subtraction, regrouping 

- Multiplication & Division : Multiplying by 2, 5 and 10 Dividing by 2, 5 and 10 
- Solving Real-World Problems : Solving Real-World Problems 

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

Social Studies - Economics : Being economical ; goods, services, needs and wants; producers, providers and consumers; income and 
expenditure; sufficiency economy 

History - Development & Change : Communities, Jobs, Fashion, Transport, Healthcare and The Internet 
Health 
Education 

- การสร้างเสริมสุขภาพ  การมีส ภาพท่ีดี ก นดีมีประโยชน์ โรคภยัไขเ้จบ็ การปฏ บตั ตนเม่ือเจ็บป่วย 

Physical 
Education 

- ทกัษะการเรียนว่ายน า้ขั้นพืน้ฐาน ทกัษะการจบัโฟม กม้หนา้เป่าน ้ า เตะขาฟรีสไตล ์ทกัษะการพ ง่ตวั (ปลาเขม็) เกมนนัทนาการ 
ทกัษะการจบัหวัโฟมเตะขาฟรีสไตล ์

Art - วาดภาพระบายสี การสร้างงานทศันศ ลป์ต่าง ๆ โดยใชท้ศันธาต  การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเองและ
เพื่อนบา้น งานทศันศ ลป์และการบรรยายถ งส ่งท่ีมองเห็นรวมถ งเน้ือหาของเร่ืองราว 

Music - ทกัษะดนตรี  การเคาะจงัหวะหรือการเคล่ือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง ทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ (ค่าโนต้ 
ก ญแจซอล ก ญแจฟา บรรทดั 5 เสน้ เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ) 

Thai Dance - ภาษาท่า นาฏยศัพท์ทีค่วรรู้ ความหมายของภาษาท่าทางนาฏศ ลป์ และการใชภ้าษาท่าส่ือความหมายแทนค าพดูหรืออากปัก ร ยา
ในท่าต่างๆ เช่น ท่าโกรธ  ท่ามอง ท่าดม ท่าเรียก เป็นตน้ และท่านาฏยศพัทใ์นส่วนของล าตวั ในท่าตีไหล่  กล่อมไหล่  ท่าโยต้วั 
การใชภ้าษาท่าและท่านาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะเพลงในน ้ ามีปลา ในนามีขา้ว 

Career - งานบ้าน บทบาทหนา้ท่ีของสมาช กในบา้น บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนในบา้น การท างานบา้นเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว การท า
ความสะอาดบา้น การใช ้การจดัเก็บ และการดูแลรักษาอ ปกรณ์ท าความสะอาดบา้น อาหารและโภชนาการ การจดัเตรียมอาหาร 
ว ธีการประกอบอาหาร (น ่ง ตม้ ป ้ ง/ยา่ง ผดั ทอด) อ ปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารแต่ละว ธีการ การท าความสะอาดอ ปกรณ์ใน
การประกอบอาหาร และอ ปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 

Computer - Typing and Document Software  : " Keyboard " ; Backspace, Enter, Spacebar,  Arrow keys, Delete English typing. " Pages 
" ; Text Highlight, Font Color, Underline Font Format, Font Size, Bold, Italic.  “Keyboard Shortcut keys” ; New, Open, Save, 
Save As, Close, Bold, Italic, Underline. 

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. 

Chinese - 身体 ร่างกาย  บทท่ี 3 身体 ร่างกาย บทท่ี 4 鸟有翅膀 นกมีปีก ค าศพัท ์บทสนทนา การขอโทษ การขออน ญาต  
พ นอ น ล าดบัขีด ช่ือล าดบัขีด การเรียงประโยค นัน่คืออะไร  น่ีคืออะไร 

 
  



Exam content for 2 nd quarter 2016 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai -  ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ค  า บนั  บรร  ค  า รร (มีตวัสะกด / ไม่มีตวัสะกด ) ค าอกัษรน า (ห น า, อ น า, น าดว้ยอกัษรกลาง

และอกัษรสูง) ค า ฤ ฤๅ ค าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง วรรณคดีล าน าบทท่ี 4 หนงัสือภาษาพาทีบทท่ี  7, 8 ดร ณศ กษาบทท่ี 19, 26 และ
เน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Addition and Subtraction : Addition, Subtraction, Addition with Regrouping, Subtraction with Regrouping, Word 
Problems. 
- Geometry : Identifying Angles, Lines,  Rays, and Segments, Types of Angles, Right Angles, Right Angles as 
quarter/half/three quarter turns, Drawing. 
- Multiplication and Division : Times Tables, Multiplication, Division, Word Problems. 

Science - Life Science: Growing and Changing : Life Cycles, Genetics, Living Things and the Environment. 
- Earth Science: Earth’s Materials : Natural Resources, Land, Water, Landforms, Uses of Materials, Effects of Resource 
Consumption, Pollution, Taking Care of the Earth. 

Social Studies - Economics : Economics, Needs vs. Wants, Goods and Services, Spending: Income and Expense, Resources, Producers and 
Consumers, Taxes, Trade. 

History - Time and Human History : Time Periods of Human History, Human Inventions, Sequences, Timelines. 
Health 
Education 

- การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค การป้องกนัโรค อาหารดีมีประโยชน์ การรักษาส ขภาพในช่องปาก 
สมรรถภาพ 

Physical 
Education 

- ทกัษะแชร์บอล 1 ประวตั กีฬาแชร์บอล ก จกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาแชร์บอล การรับ – ส่งลูก
บอล การย งลูกบอลท าคะแนน การทดสอบสมรรถภาพ 

Art - การวาดภาพระบายสี  วสัด  อ ปกรณ์ท่ีใชใ้นการวาดภาพระบายสี  การวาดภาพระบายสีส ่งของรอบตวั  การวาดภาพถ่ายทอด
ความค ดความรู้ส กจากเหต การณ์ต่างๆ  การระบายภาพดว้ยสีชน ดต่างๆ  การแสดงความค ดเห็นต่อผลงานทศันศ ลป์ 

Music - คร้ืนเครงปฏบิัต ิหลกัการขบัร้องสากล การบรรเลงคียบ์อร์ดง่ายๆ(ทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองตน้) การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้ง
กบัอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง การแสดงความค ดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น 

Thai Dance - นาฏศิลป์ท้องถิ่น  ท่ีมาของนาฏศ ลป์ การแสดงนาฏศ ลป์พ้ืนบา้น นาฏศ ลป์ไทย 
Career - ครอบครัวของฉัน การเลือกเส้ือผา้ การท าความสะอาดบา้นเรือนและอ ปกรณ์ในการท าความสะอาด การท าความสะอาดรองเทา้ 

และกระเป๋า 
Computer - Operating System and Document software : Windows : Desktop, Taskbar, Icon, File, Folder, Program, Search file or 

folder. Windows Command : Create Folder, Delete, Rename, Copy, Paste, Cut MS Word : Add table, Shortcut keys, Font 
color, Font format and erase Character. 

English - We’re having fun at the beach! : Beach Vocabulary, Phonics, Present Continuous Statements, -ing Verbs, Adjectives, 
Sentence Writing, Listening and Speaking, Reading. 
- A naughty monkey! : Animal Vocabulary, Phonics, Present Continuous Questions, Quotation Marks, Adjectives, Sentence 
Writing, Listening and Speaking, Reading. 
- Jim’s day : Daily Routine Vocabulary, Present Simple Statements and Questions, Common and Proper Nouns, Phonics, 
Sentence Writing, Listening and Speaking, Reading. 
- Places to go! : Places Vocabulary, Prepositions of Time, Parts of Speech, Theater Vocabulary, Phonics, Sentence Writing, 
Listening and Speaking, Reading. 

Chinese - ชมเชย พ นอ น แปลไทย แต่งประโยค เต มค าศพัทล์งในช่องวา่ง ค าศพัทต์วัจีน บทท่ี 4 และ 5 
 
  



Exam content for 2 nd quarter 2016 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อกัษรน า ค าควบกล ้า เคร่ืองหมายวรรคตอน (14 เคร่ืองหมาย) ค าพอ้งรูปพอ้งเสียง ภาษาพาที

บทท่ี 6, 7  ดร ณศ กษาบทท่ี 32, 34 หนงัสือวรรณคดีล าน าบทท่ี 4 และเน้ือหานอกบทเรียน 
Maths - Shapes and Solids : Polygons, Nets and solids, Symmetry. 

- Multiplication : Multiplication word problems,  Multiplying one-digit by 2-digits,  Multiplying one-digit by 3-digits. 
- Division : Division word problems, Dividing 3-digit numbers by one-digit, Finding the quotient of a number, Finding the 
remainder of a number. 

Science - Plants : Vocabulary, Classifying plants, Transport vessels in plants, How different parts of a plant help it, Photosynthesis,  
Plant responses to stimuli. 

Social Studies - Economics and Religion : Vocabulary, Goods and services, Consumer choice, Consumer rights, Qualification hallmarks,  
Money, Sufficiency economy, Major religions around the world. 

History - Habitation establishment and human development in Thailand : Vocabulary, Habitation establishment and human 
development in Thailand. 

Health 
Education 

- การเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรค ความสัมพนัธ์ระหว่างส ่งแวดลอ้มกบัส ขภาพ การจดัส ่งแวดลอ้มท่ีถูกส ขลกัษณะและเอ้ือต่อ
ส ขภาพ สภาวะอารมณ์ ความรู้ส กท่ีมีผลต่อส ขภาพ การว เคราะห์ขอ้มลูบนฉลากอาหารและผล ตภณัฑส์ ขภาพเพ่ือการบร โภค 

Physical 
Education 

- ทักษะการว่ายน ้าพืน้ฐาน  การจบัทา้ยโฟมหม นแขนฟรีสไตลท์างยาวสระเลก็ ทกัษะการวา่ยท่าฟรีสไตล ์

Art - ทฤษฎีสี  สีวรรณะอ ่น  สีวรรณะเยน็ ความรู้ส กเก่ียวกบัสีในเช งจ ตว ทยา 
Thai Dance - พืน้ฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์  ภาษาท่าและนาฏยศพัท ์(การใชภ้าษาท่า นาฏยศพัทท่ี์ควรรู้)  การใชศ้พัทท์างการละคร 

- นาฏศิลป์น่ารู้ คุณค่านาฏศิลป์ ท่ีมาของช ดการแสดง  การเปรียบเทียบการแสดง ประวตั ความเป็นมาของนาฏศ ลป์  (แหล่งก าเน ดนาฏศ ลป์ 
และนาฏศ ลป์ไทย)  การไหวค้รู  ค ณค่าของนาฏศ ลป์ 

Career - งานบ้าน  การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั การท าความสะอาดเคร่ืองแต่งกาย ขั้นตอนการซกัผา้ดว้ยมือ การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผา้ ว ธีการเยบ็
กระด ม การจดัตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะเขียนหนงัสือ และกระเป๋านกัเรียน การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั งานช่างพ้ืนฐาน การซ่อมแซมอ ปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

Computer - Document Applications for Typing : Name of tools in MS-Word. How to use Tools in MS-Word. The basic operation of computers. 
English - Whose jacket is this? : Define the vocabulary words, Learn when to use possessive pronouns, Create adverbs with -ly and 

irregular adverbs. 
- Go back to the roundabout : Define the vocabulary words, Use have to to talk about necessary things, Ask and answer 
questions using why and because, Learn how to ask and give directions. 
- The best bed! : Define the vocabulary words., Learn and use new adjectives., Compare two things using adjectives., Form 
sentences using comparatives and superlatives. 

Chinese - งานอดเิรก ค าศพัท ์ตวัสะกดพ นอ น ความหมาย ประโยคจีน ประโยคพ นอ น แปลความหมายประโยคจีน ประโยคพ นอ น ประโยคสนทนา เต มค าใน
ประโยค แต่งประโยค ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน การเขียนล าดบัขีดอกัษรจีน ค  าสัง่ ค  าขอร้อง ประโยคแสดงความชอบ วนัเก ด 

 
  



Exam content for 2 nd quarter 2016 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  ค  าบ พบท ค าสนัธาน ค าอ ทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค (หนงัสือภาษาพาทีหนา้ 

67-69) ค  าท่ีมาจากต่างประเทศ (4 ภาษา) และค าท่ีใชใ้นชีว ตประจ าวนั วรรณคดีล าน าบทท่ี 3, 4 และเน้ือหานอกบทเรียน 
Maths - Shapes and Solids : Polygons: regular and irregular, Types of triangles, Perpendicular and parallel lines, Symmetry. 

- Decimals : Adding decimals up to 2 decimal places, Subtracting decimals up to 2 decimal places, Multiplying decimals up to 
2 decimal places, Dividing decimals up to 2 decimals places, Decimal word problems. 
- Fractions : Finding fraction of a whole number, Fraction word problems, Converting fractions to decimals. 

Science - Plants : Vocabulary, Classifying Plants, Plant Reproduction, Plant Adaptations, Plant Life Cycles 
- Materials and their properties : Vocabulary, Properties of Materials, Application of Materials. 

Social Studies - Economics and Religion : Vocabulary, Goods and services, Factors of production, Consumer choice, Sufficiency economy,  
Banks and Co-operatives, Masters of the major religions. 

History - Foreign Influence on Thailand : Define vocabulary words. Explain the influence of Indian and Chinese civilizations on 
Thailand and Southeast Asia. Identify parts of Thai culture which were influenced from other cultures. Discuss the influences 
from Western culture on Thai culture. 

Health 
Education 

- สุขภาพดมีสุีข การดูแลส ขภาพท่ีดี ส ขบญัญตั แห่งชาต  ข่าวสารเพ่ือส ขภาพ อาหารและผล ตภณัฑส์ ขภาพ หลกัการเลือกซ้ือ
อาหารและผล ตภณัฑ ์ส่ือโฆษณากบัการตดัส นใจเลือกซ้ืออาหารและผล ตภณัฑ ์โรคควรรู้ ประเภทของโรค โรคไขห้วดัใหญ่  
โรคไขเ้ลือดออก โรคผ วหนงั โรคฟันผ  โรคปร ทนัต ์ ภูม ปัญญาทอ้งถ ่น  พืชสม นไพรรักษาโรคได ้

Physical 
Education 

- กฬีาแบดมินตัน 1   ลกัษณะของก จกรรมนนัทนาการ ทกัษะการจบัไม ้การจบัลูก ฟ ตเว ร์คกบัจงัหวะการตีลูก ( Footwork )  แหล่งท่ีมาของ
แรงในการตีลูก  ทกัษะการตี  ลูกหนา้มือ (Forehand ) ลูกหลงัมือ (Backhand ) ทกัษะการเส ร์ฟ  ลูกหนา้มือ  ลูกหลงัมือ  สมรรถภาพทางกาย 

Art - ทฤษฎสีี วงจรสี  สีขั้นท่ี 1-3  สีวรรณะร้อน  สีวรรณะเยน็  สีวรรณะอ ่น 
Thai Dance - ลลีานาฏศิลป์ องคป์ระกอบนาฏศ ลป์ การใชภ้าษาท่าประกอบเพลงและเร่ืองราว ประเภทของนาฏศ ลป์ 

- หลกัการชมการแสดง หลกัการชมการแสดง  ประโยชน์ของการชมการแสดง มารยาทในการชมการแสดง ความสัมพนัธ์นาฏศ ลป์กบั
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ ่น  ท่ีมาของการแสดงช ดต่างๆ  ปัจจยัท่ีท  าใหก้ารแสดงพ้ืนเมืองแต่ละทอ้งถ ่นต่างกนั  การแสดงนาฏศ ลป์พ้ืนเมือง
ทอ้งถ ่นต่างๆ 

Career - งานบ้าน การจดัเก็บเอกสาร บญัชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) การซ่อมแซมเส้ือผา้ (การดน้ถอยหลงั) การซกั การตากผา้ 
Computer - Spreadsheet &Importance of compute : Basic Tools and commands of Numbers program, Numbers program for calculate, Benefits 

of search engine., Importance of computer in the other places. 
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. 

Chinese - 场所 สถานที่ ล าดบัขีด สะกดพ นอ น บอกความหมายของค าศพัทแ์ละประโยค อ่านและแปลความหมายจากรูปภาพ ตอบค าถาม  
แต่งประโยค เต มค าศพัท ์และเขียนค าศพัทจ์ากรูปภาพท่ีก าหนดให้ 

 
  



Exam content for 2 nd quarter 2016 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อ่านจบัใจความ ภาษาพาทีบทท่ี 4 วรรณคดีล าน าบทท่ี 3  (ตอนก าเน ดพลายงาม) หลกัการใช ้ 

ค าส ภาพ ค าราชาศพัท ์(กร ยาราชาศพัท,์ พระสงฆ)์ ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ (จีน, องักฤษ) กลอนส ภาพ (ฉนัทลกัษณ์, เรียงค า
ประพนัธ์, เลือกค ามาเต ม) ส านวน ค าพงัเพย ส ภาษ ต ค าไวพจน์ และเน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Shapes and Solids : Types of quadrilaterals, Types of solids(3 Dimensional shape). 
- Decimals : Adding decimals up to 3 decimal places, Subtracting decimals up to 3 decimal places, Multiplying decimals up to 
3 decimal places, Dividing decimals up to 3 decimal places, Decimal word problems. 
- Fractions : Finding fraction of a whole number, Fraction word problems, Converting fractions to percentages, Finding 
percentage of a whole number. 

Science - Ecosystems : Ecosystems, Vocabulary, Parts of an Ecosystem, Food Chains /Food webs, Interactions and relationships in 
Ecosystems, Changes and their effects in the environment, Conservation. 

Social Studies - Economics : Economics, Vocabulary, Producers and consumers, Sustainable use of resources, Taxes, Consumer and worker 
rights. 

History - Neighboring countries in Southeast Asia : Vocabulary, Neighboring countries in Southeast Asia. 
Health 
Education 

- การดูแลและรักษาสุขภาพ ส ขภาพกบัส ่งแวดลอ้ม ( ความส าคญั ปัญหา การป้องกนัและการแกไ้ขส ่งแวดลอ้มท่ีมีผลต่อส ขภาพ)  
ความรับผ ดชอบต่อส ขภาพของส่วนรวม โรคภยัป้องกนัได ้(ตามท่ีนกัเรียนน าเสนอและในหนงัสือ) สมรรถภาพทางกาย 

Physical 
Education 

- ทกัษะว่ายน า้ขั้นพืน้ฐาน  กฏ กต กากีฬาวา่ยน ้ า  ทกัษะการเล้ียงตวัในน ้ า เพ่ือการเอาตวัรอดจากก จกรรมและอ บตั ภยัทางน ้ า  
ทกัษะการจบัโฟมเตะขาท่ากรรเชียง 

Art - ทฤษฎสีี สีวตัถ ธาต  ขั้นท่ี 1-3  สีของแสง  สีคู่ตรงขา้ม สีกบัความรู้ส ก 
Music - ประเภทเคร่ืองดนตรี จ าแนกประเภทและบทบาทหนา้ท่ีเคร่ืองดนตรี อ่าน เขียนโนต้สากล ท านองง่ายๆ 
Thai Music - ทกัษะการเป่าขลุ่ยเพลง ลาวครวญ  องคป์ระกอบของขล ่ย  ประวตั ความเป็นมาและองคป์ระกอบของเพลง ลาวครวญ 
Career - งานบ้าน สมบตั ส่วนตวั ครอบครัวและส่วนรวม  การจดัเก็บเอกสารการเง น  ประเภทของเอกสารทางการเง น ว ธีการจดัเก็บ

เอกสารทางการเง น มารยาทในการท างาน  การท างานร่วมกบัสมาช กในครอบครัวและผูอ่ื้น  การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและ
ค ม้ค่า การใชเ้ส้ือผา้  ลกัษณะ ค ณสมบตั และประเภทของผา้  การเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป  ป้ายสญัลกัษณ์บนเส้ือผา้  การซ่อมแซม
เส้ือผา้ 

Computer - Spreadsheet & Hardware / Software : Basic tools and commands of Numbers program, Numbers program for calculate, 
Hardware and Software. 

English - Transport of the future! + Writing : Define the vocabulary words. Understand phrasal verbs. Create sentences using the 
present perfect continuous. Use for and since with PPC. 
- The greatest inventions! : Define the vocabulary words. Create words using the suffix –ment. Use the passive voice in 
different tenses. 
- You’ve won a computer! + Reading  : Define the vocabulary words. Understand homonyms. Use the passive voice with the 
future and present perfect tenses. 

Chinese - อาหาร ค  าศพัทเ์ร่ืองอาหาร การสะกดพ อ น ล าดบัขีด สนทนาถาม-ตอบ หวัขอ้ 你买了什么? 你要去哪儿? 
ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านเร่ือง我们去快餐店。我喜欢吃的东西。 

 
 

 


