
 
3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016  

GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 

13th December, 2016 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 
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 

Drink milk 

15th December, 2016 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai Dance 
Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We request 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 19-20 ธ.ค. 2559 
    (The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 
    (Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

    (Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016) 

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



Exam content for 3st quarter 2016 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - เพือ่นรัก เพือ่นเล่น ค  าศพัท ์ค าจากสระอะ สระอิ สระอึ สระอุ ค าท่ีมีอกัษรน า (ห น า) ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

- พูดเพราะ ค  าศพัท ์ค าจากสระอ า สระแอะ สระเอะ มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กด แม่กน แม่กบ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง 
นอกบทเรียน 
- เกอืบไป คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน ค าจากสระโอะ สระเอือ สระ เอะ สระเออ สระเออะ ขอ้คิดจากหนังสือดรุณศึกษาบทท่ี 35 
เร่ืองอ่ึงอ่าง และบทท่ี 39 เร่ืองหมาจ้ิงจอก 

Maths - Doubling and sharing: Using doubles to add mentally, sharing into to equal halves, doubles and halves, even and odd 
numbers. 
- Money: Value of coins, counting money, exchanging coins. 
- Length: Comparing lengths, using describing words, estimating lengths. 

Science - Soil and Water: Types of soil (clay, sand, loam) and what do we use it for. Types of water (freshwater, saltwater) and 
what do we use it for. 
- Space and objects in the sky: Objects in the sky during the day and night, solar system, people in space. 

Social Studies - Environment Cardinal directions: Man-made and natural environment, Pointing North, South, East and West. 
-  Maps and plans: Reading maps and plans. Giving directions. 

History - Thai History: Symbols of the Thai Nation and Cultural Resources in the Community. 
Health 
Education 

- ความปลอดภัยในชีวิต ส่ิงท่ีท  าใหเ้กิดอนัตรายภายในบา้นและโรงเรียน การป้องกนัอนัตรายภายในบา้นและโรงเรียน สาเหตุและ 
การป้องกนัอนัตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุร้ายท่ีบา้นและโรงเรียน 

Physical 
Education 

- ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน 1 การนัง่ขอบสระเตะขา การนอนขอบสระเตะขา การจบัขอบสระเตะขา การจบัหวัโฟมเตะขาฟรีสไตล ์ 
การจบัทา้ยโฟมกม้หนา้เตะขาฟรีสไตล ์

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ การป้ัน ลกัษณะรูปทรงของงานป้ัน 3 มิติ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้ัน รูปแบบประเภทพ้ืนฐานงานป้ันแบบ
นูนต ่าและลอยตวั 

Music - บทเพลงกบัชีวิต บทเพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เพลงกล่อมเดก็ เพลงประกอบการละเล่น เพลงส าคญั (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญ- 
พระบารมี) ท่ีมาของเพลงในทอ้งถ่ิน ความหนา้สนใจในดนตรีทอ้งถ่ิน เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 

Thai Drama - นาฏศิลป์ไทยน่าช่ืนชม มารยาทของการเป็นผูช้มท่ีดี การแสดงนาฏศิลป์ไทยในประเภทของการร า ระบ า ฟ้อน 
Career - งานประดษิฐ์ ความหมายและความส าคญัของงานประดิษฐ ์การเลือกวสัดุและอุปกรณ์ การจ าแนกประเภทของวสัดุและอุปกรณ์  

การจดัเก็บและการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาของเล่น 
Computer - Basic tools on Word processor How to use the MS-Word program. Parts of the MS-word Program. Basic tools in MS-word 

Program. 
English - A new friend: My friends and shapes – vocabulary, he/she’s got – grammar, “th” phonics. 

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

Chinese - 我(wǒ)的(de)衣(yī)服(fu) เส้ือผ้าของฉัน ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ในบทเรียนท่ี 5, 6 ค าส่ัง  
ค าทกัทาย ประโยคการแนะน าตวั ถาม ตอบ เก่ียวกบัเร่ืองอาย ุบทสนทนาในบทเรียน ตวัเลข 1-10 ตวัพินอิน 

 
  



 
3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016  

GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 

14th December, 2016 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 
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 

Drink milk 

16th December, 2016 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai Dance 
Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We request 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 19-20 ธ.ค. 2559 
    (The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 
    (Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

    (Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016) 

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



Exam content for 3st quarter 2016 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - นักคิดสมองใส ค  าศพัทแ์ละความหมายเร่ืองนกัคิดสมองใส ค าท่ีประสมสระเอะ สระแอะ(มีตวัสะกด) ปริศนาท าทาย มารยาทในการเขียน

เขียนเร่ืองส้ันจากประสบการณ์และเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- โลกร้อน ค  าศพัท ์ความหมายเร่ืองโลกร้อน ค าท่ีประสมสระ อวั สระออ สระเออ(มีตวัสะกด) ค าท่ีมีพยญัชนะ สระท่ีไม่ออกเสียงและ 
เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- รักพ่อ รักแม่ ค  าศพัท ์ความหมายเร่ืองรักพ่อ รักแม่ ค าท่ีมี ฤ ฤๅ มารยาทในการพดู การฟัง การดู การพดูแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู 
การพดูส่ือสารในชีวติประจ าวนั การพดูขอร้องในโอกาสต่างๆ การเล่าประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัและเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

Maths - Money: Values of notes, Counting money, Adding and subtracting money. 
- Length: Length in centimetres, Length in metres, Comparing lengths. 
- Mass: Weight in grams, Weight in kilograms, Comparing weights. 

Science - Matter: What is matter? What are solids, liquids, and gases? How can matter change?, What is a mixture? 
- Energy: How do we use energy?, What gives off heat?, What is light?, What is sound? 

Social Studies - Geography: Five themes of Geography, Location, Place, Region, Movement, Human-Environment Interaction, Geographic 
Tools. 

History - Thai History: Thai Way of Life Culture, Tradition and Wisdom. 
Health 
Education 

- ความปลอดภัยในชีวิต อุบติัเหตุจากกการเดินทาง ยาสามญัประจ าบา้น ยาเสพติดใหโ้ทษ สัญญาณอนัตราย อคัคีภยั 

Physical 
Education 

- เกมน าทักษะไปสู่กฬีา ทกัษะในการเล่นเกมน าทกัษะไปสู่กีฬา วธีิปฏิบติัตามกฎ กติกา วธีิการเล่น ขอ้ตกลง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล่น
เกมน าทกัษะไปสู่กีฬา สาเหตุและวธีิการแกปั้ญหาการทะเลาะวิวาทจากการเล่นเกม สาเหตุและการป้องกนัการบาดเจ็บจากการเล่นเกมน า
ทกัษะไปสู่กีฬา 

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ วธีิการสร้างงานศิลปะ (การป้ัน การพิมพภ์าพ การสร้างภาพปะติด งานโครงสร้างเคล่ือนไหว) การเลือกใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการสร้างงาน (วสัดุจากธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์) รูปแบบประเภทของงานป้ันแบบต่างๆ 

Music - ร้องและบรรเลง ร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั (เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ) ความหมายและความส าคญัของเพลง โน้ตสากล กุญแจ -
ประจ าหลกั 

Thai Drama - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม มารยาทในการชมการแสดงและส่ิงท่ีควรปฏิบติัในขณะท่ีชมการแสดง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดง -
นาฏศิลป์ไทย 

Career - งานประดิษฐ์ ความหมายของงานประดิษฐ์ ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท างานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช ้ ของ-
ตกแต่ง) วสัดุในการท างานประดิษฐ์ (วสัดุจากธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์) อุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์ (การใชอุ้ปกรณ์  การจดัเก็บและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์) กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ (การวางแผนออกแบบ การเตรียมอุปกรณ์ การปฏิบติั การตกแต่งและ
การทดลองใชแ้ละแกไ้ข) 

Computer - Parts of computer and presentation: Parts of computer Mouse, Keyboard, Microphone, Scanner CPU, Monitor, Printer, Speaker , CD 
DVD Flash Memory. Presentation (PowerPoint) Font color, Font size, Font Format, Bold, underline, Italic. 

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

Chinese - 颜色สี บทที่ 5 บทที่ 6 我喜欢红色.ค าศพัท ์บทสนทนา ล าดบัขีด ช่ือล าดบัขีด พินอิน เน้ือเร่ือง การตอ้นรับ ช่ือเทศกาล  
การเรียงประโยค 

 
  



 
3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016  

GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 

13th December, 2016 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 
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 

Drink milk 

15th December, 2016 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai Dance 
Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We request 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 19-20 ธ.ค. 2559 
    (The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 
    (Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

    (Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016) 

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



Exam content for 1st quarter 2016 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - คิดไปรู้ไป การใชต้วัการันต ์ค าท่ีมีการันต ์การเขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะของ คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี การจบัใจความ การพูดแสดง

ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟัง  
- ส่งข่าวเล่าเร่ือง การเขียนจดหมายลาครู ชนิดค าสรรพนาม  
- ประชาธิปไตยใบเลก็ การสะกดค า การแจกลูกค า ค  าศพัท ์(อ  า, อมั , ไ - , ใ - , อยั) ชนิดของค ากริยา 

Maths - Fractions: Identifying Numerators and Denominators in Fractions, Finding Equivalent Fractions, Simplifying Fractions, 
Comparing, Ordering Fractions. 
- Money: Dollars and Cents, Adding Money, Subtracting Money, Finding the Price of Different Items. 

Science - The Water Cycle:  Evaporation, Transpiration, Condensation, Precipitation, Collection.  
- Properties of Water:  Water Conservation, Freshwater, Saltwater, Importance of Water on Earth, Freezing Point of Water, 
Boiling Point of Water, Properties of Water. 
- Components of Air:  Air Pressure, Atmosphere, Gases, Temperature, Humidity. 

Social Studies - Geography:  Maps and Diagrams, Geo-data (aerial photographs and fieldwork), Map Keys, Landmarks, Geographers. 
- Environment and Community: Environmental Affects on People, Physical Characteristics of Environment,  
Social Characteristics of Environment, Physical Characteristics of  Environment. 
-  Environmental Changes and Pollution: Natural Changes to the Environment, Man-made Changes to the Environment, 
Pollution, Sources of Pollution, Pollution Prevention. 

History - Development and Change: Settling and Development Characteristics of the Community Comparing Communities. 
Health 
Education 

- ความปลอดภัยในชีวิต อุบติัเหตุ การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล 

Physical 
Education 

- ทักษะการว่ายน ้า ทกัษะการจบัขอบสระด าน ้าหมุนแขนฟรีสไตล ์ทกัษะการจบัทา้ยโฟมหมุนแขนฟรีสไตล ์

Art - พืน้ฐานงานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้ัน เทคนิควธีิการป้ันแบบนูนต ่า นูนสูงและลอยตวั 
Music - ฟังเพือ่รู้ บทบาทหนา้ท่ีของบทเพลงส าคญั ดนตรีในงานร่ืนเริง ดนตรีในงานฉลองวนัส าคญัของชาติ โนต้สากล กุญแจประจ าหลกั 
Thai Drama - สร้างสรรค์การเคลือ่นไหว การแสดงร าวงมาตรฐาน การท าท่าประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกลรุ่้ง” การเคล่ือนไหวในสถานการณ์ส้ันๆ 

และสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
Career - กนิดอียู่ด ีอนามยัในการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร (การดอง การกวน การเช่ือม การตากแหง้) การเก็บอาหารสดและอาหารแหง้ 
Computer - Computer Device and Presentation: Computer Device: How does a computer work. Input devices: Mouse, Keyboard, Scanner 

Process devices: CPU. Output devices: Monitor, Speaker, Printer. Storage devices: CD, DVD, Flash Memory. Presentation: Tools and 
command. 

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

Chinese - วันเวลา บทท่ี 5 และ 6 พินอิน ค าศพัทว์นัและเวลา 

 
  



 
3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016  

GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 

14th December, 2016 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 
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 

Drink milk 

16th December, 2016 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai Music 
Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We request 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 19-20 ธ.ค. 2559 
    (The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 
    (Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

    (Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 
    (Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016) 
 
 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 
 



Exam content for 3st quarter 2016 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - สนุกสนานกบัการเล่น ประโยคสามญั (ส่วนประกอบของประโยค ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน) การเขียนจดหมาย (ส่วนประกอบ

ของจดหมาย จดหมายส่วนตวั จดหมายกิจธุระ) 
- ภูมิใจมรดกโลก การบนัทึกความรู้จากการอ่าน การฟัง และการพดู  การเขียนยอ่ความ ของก๋ินล าบา้นเฮา ดรุณศึกษาเร่ือง เจา้จ้ิงจอกหลอก
อีกา (บทท่ี ๔๒) 
- น ้าผึง้หยดเดยีว การโฆษณา ค าขวญั อกัษรยอ่ ดรุณศึกษาเร่ือง นิยาย ยายกบัตา (บทท่ี ๒๕) เน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Fraction and decimals: Write and read fractions and decimals. Converting fractions (mixed numbers and improper fractions). 
Compare and order fractions and decimals. Adding and subtracting fractions and decimals. 
- Perimeter and Area: Find area of squares and rectangles. Find perimeter of squares and rectangles. Find perimeter of 
composite figures. 
- Measurement: Convert between units of  measurement (length, weight, volume and capacity) Solve measurement problems  
(involving length, weight, volume and capacity). 

Science - Earth and Weather: Vocabulary, Water cycle, Weather and climate, Minerals and rocks, Soil, Landforms,  
Weathering and Erosion. 

Social Studies - Geography : Vocabulary, Maps, People and the physical environment in Thailand, Environmental changes and conservation. 
History - Development and Change: Settling and Development (Prehistoric and Historic Ages) Human Development in Thailand. 
Health 
Education 

- ความปลอดภัยในชีวิต ความส าคญัของการใชย้า หลกัการใชย้า โทษของบุหร่ีและสุรา การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือไดรั้บอนัตรายจาก
การใชย้า สารเคมี แมลงสัตวก์ดัต่อย พืชสมุนไพรรักษาพิษจากแมลงสัตวก์ดัต่อย การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

Physical 
Education 

- กรีฑา ทกัษะกรีฑาประเภทลาน ทกัษะการวิง่ผลดั 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพิมพภ์าพ ขั้นตอนในการพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี เทคนิคการวาด
ภาพ การจดัระยะ ความลึก น ้าหนกั แสงเงาในภาพ การแสดงความรู้สึกต่อผลงานทศันศิลป์ 

Music - ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล การใชแ้ละเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั โนต้ดนตรีสากล 
Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่างๆ โครงสร้างโนต้เพลง โครงสร้างบทเพลง รูปแบบท านองจงัหวะเพลงไทย ความสัมพันธ์

ของวถีิชีวติกบัผลงานดนตรี การอนุรักษว์ฒันธรรมทางดนตรี 
Career - อาหารและโภชนาการ การเลือกซ้ืออาหาร ผกัสด และผลไม ้กรรมวิธีท่ีท  าให้อาหารสุก อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบอาหาร การท าน ้ าสมุนไพร

มารยาทในการรับประทานอาหาร 
Computer - Presentation Application for OS: OS and application of computer to design, create document, greeting card and create Brochure with 

PowerPoint Program. Tools in presentation program (Word Art, Bold, Italic, Underline, Font Color, Font size, Text Effect), save as, 
shortcut key. 

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

Chinese - ความสามารถ ค  าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน ตอบค าถามจากบทสนทนาและเน้ือเร่ือง ล  าดบัขีดอกัษรจีน 

 
  



 
3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016  

GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 

13th December, 2016 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 
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 

Drink milk 

15th December, 2016 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai Music 
Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We request 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 19-20 ธ.ค. 2559 
    (The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 
    (Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

    (Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 
    (Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016) 
 
 
            Thank you for your cooperation 
 
 
 
             (Mrs.Wiratchada  Lertromyanan) 
           Assistant Director of Academic Affair 
 



Exam content for 3st quarter 2016 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ดัง่หยาดทิพย์ชโลมใจ ค  าราชาศพัท ์ค าท่ีใชก้บัพระสงฆ ์ค าสุภาพ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

- ตนเป็นที่พึง่แห่งตน วรรณคดีล าน าเร่ือง ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง การเขียนค าขวญั  
ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- คบพาล พาลพาไปหาผิด วรรณคดีล าน าเร่ือง คบพาล พาลพาไปหาผิด ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย พจนานุกรม ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง
นอกบทเรียน 

Maths - Percentage: Express a fraction as a percentage, Express a decimal as a percentage, Compare and arrange a sequence of 
fractions, decimals and percentages. 
- Angles: Angles on a straight line, Angles at a point, Vertically opposite angles, Sum of angles in a triangle. 
- Area and Perimeter: Find area of squares and rectangles, Find Perimeter of squares and rectangles, Find area and perimeter 
of composite figures. 
-  Measurement: Convert between units of measurement (length, weight, volume and capacity), Solve measurement problems 
(involving length, weight, volume and capacity). 

Science - Weather and Climate: Vocabulary, Water Cycle, Clouds, Precipitation, Mist and Dew, Measuring weather, Wind 
- Space: Vocabulary, Stars, Earth’s movement. 

Social Studies - Geography: Vocabulary, Finding position, Distance and direction on a map, Landforms and geosocial of different regions in 
Thailand. 

History - Thai History: Development of Ayutthaya and Thonburi Kingdoms, Achievements of Ayutthaya and Thonburi Kingdoms, 
Important People from the Ayutthaya Period, Thai Wisdom from the Ayutthaya and Thonburi Periods. 

Health 
Education 

- ความปลอดภัยในชีวิต อนัตรายจากการใช้ยา ผลกระทบของการใชย้า ขอ้ควรระวงัในการใช้ยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด 
ผลกระทบของการใชส้ารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การหลีกเล่ียงสารเสพติด อิทธิพลของส่ือท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

Physical 
Education 

- ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ประวติักีฬาวา่ยน ้า ทกัษะการวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล ์ทกัษะการเอาชีวติรอดดว้ยการวา่ยท่าฟรีสไตล ์

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ ภาพพิมพ ์วสัดุ อุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ ์(แม่พิมพจ์ากธรรมชาติ แม่พิมพสั์งเคราะห์) ประติมากรรม ประเภทของ
ประติมากรรม 

Music - ประเภทวงดนตรี ลกัษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี การใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะและ
ท านอง 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย ลกัษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ เสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ การส่ืออารมณ์ของบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบทาง
ดนตรี เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของดนตรีไทย การสร้างสรรคเ์สียงประกอบการเล่าเร่ือง การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงถามตอบ ดนตรีกบั
งานประเพณี คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรม 

Career - อาหารและโภชนาการด ีการจดัม้ืออาหาร การเลือกซ้ืออาหาร อาหารและสารอาหาร การถนอมอาหาร 
Computer - Presentation and internet: Internet connection และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง, Uses of the internet และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง, เคร่ืองมือและค าส่ัง

พ้ืนฐานของโปรแกรม Presentation (PowerPoint). 
English - Call an ambulance!: Direct and Reported Speech (said/told), Time markers, Health vocabulary, Phrasal verbs. 

- Let’s eat healthily. + Reading: First Conditional, First Conditional Questions, Phrasal verbs with get, Food vocabulary. 
Chinese - 日常 生活 (กจิวัตรประจ าวัน) ค  าศพัท ์ล  าดบัขีด พินอิน ค าส่ังในหอ้งเรียน ตอบค าถามจากบทสนทนาและเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 

 
  



 
3rd Quarter Exam Time Table for Academic Year 2016  

GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 
 
 

Date Time Min. Subject 

14th December, 2016 
 

08.20 – 09.20 60 Thai 

09.25 – 09.55 30 Health and Physical Education 
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 

Drink milk 

16th December, 2016 
 

08.20 – 09.30 70 Mathematics 

09.35 – 10.05 30 Art, Music and Thai Dance 
Break 

10.25 – 11.25 60 English 

Lunch 

13.00 – 13.30 30 Chinese 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
    (No tutorial or extra class on the exam dates. We request 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 19-20 ธ.ค. 2559 
    (The students will take exams on Monday 19th and Tuesday 20st December, 2016) 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 
    (Students who failed the exam will be announced on Thursday 22nd December, 2016) 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

    (Re-teach and re-exam for student will start on Wednesday 4th until Tuesday 10th January, 2017) 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 
(Distribution of students’ scores for the 3nd quarter on Friday 20th January, 2016) 

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



Exam content for 3st quarter 2016 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - คร้ืนเครงเพลงพืน้บ้าน ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน โวหาร ภาษาถ่ิน งานเขียนเชิงอธิบาย 

- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน เคร่ืองหมายวรรคตอน อกัษรยอ่ ยอ่ความ คดัลายมือ บทอาขยาน 
- สวยร้ายสายลบั ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน โตว้าที พทุธศาสนสุภาษิต แผนท่ี แผนผงั กราฟ แผนภาพ โครงเร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้น
วเิคราะห์ส่ือโฆษณา 

Maths - Position and Direction: Indicate positions of objects by specifying direction and distance from pictures (maps or diagrams). 
- Area and Perimeter: Find area and perimeter of quadrilaterals, Find area of a circle, Find volume of a cuboid. 
- Measurement: Convert between units of measurement  (length, weight, volume and capacity), Solve measurement problems 
(involving length, weight, volume and capacity). 

Science - Matter: Vocabulary, Phases of matter, Substances, Physical and Chemical changes. 
- Electricity: Vocabulary, Simple electrical circuits, Conductors and Insulators, Series and Parallel circuits. 

Social Studies - Geography: Vocabulary, Geographic instruments, Thailand geography (physical and geo-social), Physical characteristics 
and natural disasters, Thailand Transformation from past to present. 

History - Thai History: Development of the Rattanakosin Period, Achievements of the Rattanakosin Period, Important People from 
the Rattanakosin Period, Thai Wisdom from the Rattanakosin Period. 

Health 
Education 

- ความปลอดภัยในชีวติ ภยัธรรมชาติ ลกัษณะของภยัธรรมชาติ ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติ วธีิปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจาก
ภยั-ธรรมชาติ อุทกภยั (ดินถล่ม ฟ้าผา่ ไฟป่า) วาตภยั (แผน่ดินไหว คล่ืนพายซุดัฝ่ัง สึนามิ) อุบติัเหตุและการป้องกนั สารเสพติด อนัตรายจากการ
ใชส้ารเสพติด สาเหตุของการติดสารเสพติด การป้องกนัการติดสารเสพติด 

Physical 
Education 

กฬีาบาสเกตบอล 2 ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการและประโยชน์ของการออกก าลงักาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ส าหรับการยิงประตู ทกัษะ
การยงิประตูกีฬาบาสเกตบอล (การยนืยงิประตู การกระโดดยงิประตู การวิง่กระโดดยงิประต)ู การแข่งขนั กติกากีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประเภทของงานทศันศิลป์ ประเภทของงานจิตรกรรม (จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล) ประเภทของงานประติมากรรม 

Music - เพลงน่าฟัง ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง โนต้ดนตรีสากล ท านอง การใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงท่ีมีจงัหวะ
และท านองง่ายๆ 

Thai Music - นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง การออกแบบในการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์ (ระบ า ร า และฟ้อน) ละคร
สร้างสรรค ์

Career - อาหารและโภชนาการ การเตรียมอาหารสด อาหารแหง้ และเคร่ืองปรุง การเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหาร การประกอบอาหารวิธีต่างๆ การจดั
อาหาร 
ให้น่ารับประทาน การเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป การเลือกซ้ืออาหารกระป๋อง สารปนเป้ือนในอาหาร การถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหาร 
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร 

Computer - Presentation and computer network: Types of Computer Network. Types of internet connection และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง. Theory of colors  
(Warm tone, Cool tone and Psychological Properties Of Colors). เคร่ืองมือและค าสั่งพื้นฐานของ Presentation program (Keynote). 

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

Chinese - ธรรมชาต ิค  าศพัท ์ล  าดบัขีด พนิอิน อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบค าถาม โครงสร้างประโยค 

 
 

 
 


