1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2020
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM
Date

8th September,
2020

Time

Min.

08.20 – 09.20

60

09.25 – 10.05

40

Thai
Health and Physical Education

20

Break

10.25 – 11.35

70

Subject

Social Studies and History
Lunch

13.00 – 14.00

60

14.05 – 14.45

40

English
Chinese
Drink milk

08.20 – 09.50
th

10 September,
2020

90

Mathematics

15

10.05 – 10.35

30

10.40 – 11.30

50

Break

Occupations
Art, Music and Thai Dance
Lunch

13.00 – 14.10

70

Science and Computer
Drink milk

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 14 และ 15 ก.ย. 2563
(Students who do not sit this exam may take exams on Monday 14th and Tuesday 15th September, 2020)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563
(Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Thursday 17th
September, 2020)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563
(Re-teach and re-exam for students will start on Thursday 17th until Wednesday 23th September, 2020)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 17 ต.ค. 2563
(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 17th October, 2020)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1 st quarter 2020
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM
Subject
Thai

Content
- ใบโบก ใบบัว เนื้อเรื่อง การสะกดคา การแจกลูกคา คาที่ไม่มีวรรณยุกต์ การเรียงคาให้เป็นประโยคจากคาที่ประสมด้วย
สระอา สระอี สระอิ และสระอึ เขียนรูปวรรณยุกต์ เอก และโท การเขียนคาจากมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
- ภูผา เนื้อเรื่อง การสะกดคา การแจกลูกคา คาที่ไม่มีวรรณยุกต์และมีตัวสะกด แต่งประโยคจากคาทีป่ ระสมด้วย สระอะ
สระอุ สระอู และสระอือ การเขียนรูปวรรณยุกต์ตรี และจัตวา การเขียนคาจากมาตราตัวสะกดตรงมาตรา แม่ กง
- เพื่อนกัน เนื้อเรื่อง การสะกดคา การแจกลูกคา คาทีม่ ีวรรณยุกต์และมีตัวสะกด การเรียงคาให้เป็นประโยคจากคาที่
ประสมด้วยสระเอ สระเอะ สระแอ และสระแอะ การเขียนคาจากมาตราตัวสะกดตรงมาตรา แม่ กม

Maths

- Numbers 1-20 : Reading and writing numbers 1-20, Comparing numbers 1-20 (>, <, = ),

Science

Ordinal numbers 1st-10th.
- Addition up to 10 : Adding by counting objects, Adding using number bonds, Adding on
a number line.
- Subtraction up to 10 : Subtracting by taking away objects, subtraction number bonds,
subtracting on a number line.
- The human body : Labeling body parts, matching body parts to their functions, healthy
habits.
- Rocks : Identifying different types of rocks.
- Plants : Flowering and non-flowering plants, plant life cycles, what plants need.
- Computer The Smart Machine : Part of a computer, Part of Mouse, Use (click, right
click, double click, drag and drop) key on the keyboard, benefit of using a computer.

Computer
Social
Studies

History
Health
Education

- Good member of the family : Identifying family members, how to be a good member of
the family, roles of family members.
- Good member of school : Identifying school staff, what school staff members do,
how to be a good member of the school.
- Days of the Week, Months of the Year : Identify the correct order for the days of the
week, write in the correct months of the year in chronological order.
- External organs and oral anatomy : Functions of external organs and oral anatomy.

Physical
Education
Art

- Movement : Answers covering different body movements and rules of P.E. class.

English

- What’s this? : Identifying classroom objects, correct use of an apostrophe, spelling ten
different classroom objects (pen, pencil, book, rubber, ruler, door, window, bookcase, bag,
folder), counting number of words in a sentence.
- Playtime! : Identifying toys, correct use of “my” and “your”, spelling (ball, doll, teddy, car,
train, puzzle, bike, scooter, kite, game), using spaces between words.
- This is my nose! : Identifying body parts, plural form of nouns (‘ear’ vs. ‘ears’ etc.),
“this is my ___” vs. “these are my ___.”, Spelling (leg, face, ear, nose, mouth, arm, hand,
finger, shoulder, eyebrow), Putting words of a sentence in correct order.

Chinese

- พินอิน ชื่อสัตว์ในภาษาจีน บทที่ 1 , 2 คาศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบ่อยๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา เข้าเรียน ยืนขึ้น
ขอบคุณ เป็นต้น การเขียนลาดับขีดตัวจีนเบื้องต้น

- ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงของสิ่งของต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น บอกความรูส้ กึ ที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รอบตัวได้
Music
- เส้นสายลายเสียง การกาเนิดเสียง แหล่งกาเนิดเสียง สีสันของเสียง ลักษณะของเสียง และระดับเสียงโน้ต (โด เร มี ฟา
ซอล ลา ที)
Thai Dance - บทบาทสมมุติ การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางในลักษณะต่างๆ ของสัตว์ เช่น นกบิน งู สุนัข กระต่าย กบ ฯลฯ
ท่าทางของธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น ลมพัด ต้นข้าว เป็นต้น พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาในชีวิตประจาวัน เช่น
ขับรถ หรือบุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น ทหาร หมอ เป็นต้น และการแสดงบทบาทสมมุติทสี่ ่งเสริมในเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์
Occupations - งานบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ การดูแลรักษาเครื่องแต่งกายในขณะสวมใส่ การทาความสะอาดบ้านและอุปกรณ์ในการทา
ความสะอาดบ้าน (ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดขนไก่ ไม้ถูพื้นและถังน้า)

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2020
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM
Date

9th September,
2020

Time

Min.

08.20 – 09.20

60

09.25 – 10.05

40

Thai
Health and Physical Education

20

Break

10.25 – 11.35

70

Subject

Social Studies and History
Lunch

13.00 – 14.00

60

14.05 – 14.45

40

English
Chinese
Drink milk

08.20 – 09.50
th

11 September,
2020

90

Mathematics

15

10.05 – 10.35

30

10.40 – 11.30

50

Break

Occupations
Art, Music and Thai Dance
Lunch

13.00 – 14.10

70

Science and Computer
Drink milk

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 14 และ 15 ก.ย. 2563
(Students who do not sit this exam may take exams on Monday 14th and Tuesday 15th September, 2020)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563
(Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Thursday 17th
September, 2020)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563
(Re-teach and re-exam for students will start on Thursday 17th until Wednesday 23th September, 2020)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 17 ต.ค. 2563
(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 17th October, 2020)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1 st quarter 2020
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM
Subject
Thai

Maths

Science
Computer

Social
Studies
History

Health
Education
Physical
Education

Content
- นาใส คาศัพท์และเนื้อเรื่องบทที่ 1 มาตราแม่ ก กา สระอะ สระอือ และสระโอะ (ไม่มตี ัวสะกดและมีตัวสะกด)
- ใจหาย คาศัพท์และเนื้อเรื่องบทที่ 2 สระเอียะ สระเอีย มาตราตัวสะกด แม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว ประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏิเสธ และประโยคคาถาม
- ครัวป่า คาศัพท์และเนื้อเรื่องบทที่ 3 สระเอือ คาที่มีความหมายตรงกันข้าม และมารยาทในการอ่าน

- I know how to count : number recall counting, skip counting 2’s/5’s/10’s.
- Numbers up to 1,000 : numbers to 1,000, place values, vocabulary (more than,
less than, equal to, not equal) can compare and order numbers.
- Addition & subtraction up to 1,000 : understanding addition without regrouping by
regrouping (ones, tens, and hundreds), understanding subtraction without regrouping with
regrouping, solve two step word problems use mental sums to solve word problems.
- Measurement : measure in meters, add and subtract in meters, measure in centimeters,
add and subtract in centimeters.
- Plant growth and responses : Parts of a plant, identify a plant’s needs, identify
different categories of plants, demonstrate a plant responses, life cycle of a plant.
- Operating System : Type of Operating System, Windows Operating System,
Start/Shutdown Computer, Desktop, Icon, Taskbar, Windows explorer, Basics of
working with file and folders (Function command and keyboard shortcut).
- What can we do to become a good religious follower : different religions identify
different religious symbols, religion teaches us to be a good person; good role models,
vocabulary, manners. How to be a good Buddhist.
- Family Tree, Holidays, Time Indication : Identify different family member’s
relationships using the family tree, choose the correct holiday that matches the
description and choose past, present, or future to identify the proper tense in the
sentence.
- Internal Organs : Characteristics and functions of internal organs. How to care for
internal organs. The Nature of human life.
- Local games P.E. Rules: “Ka Fak Khi” (crow steals the eggs) “Mon Sorn Pha” (Mon hides
the cloth) “Sea kin Wua” (Tiger catches cow) and International game.

- ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง
อิสระ ความรู้สึกทีม่ ีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
Music
- กาเนิดเสียง ประเภทเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า เสียงร้องของมนุษย์ โซปราโน อัลโต เทนเนอร์ เบส การจาแนกคุณสมบัติ
ของเสียง สูง-ต่า ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี
Thai Dance - การเคลื่อนไหวหรรษาพาเพลิน ลักษณะการเคลื่อนไหวในขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ เช่น การเดิน กระโดด กระโดดไกล
และการวิ่ง การเคลื่อนไหวที่มีการใช้แรงมากและแรงน้อย การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบทางนาฏศิลป์รวมไปถึงการทาท่า
ประกอบเพลงนกน้อย และเพลงม้า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
Occupations - งานบ้าน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การทางานบ้าน การจัดเก็บเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า ประเภทของเสื้อผ้าที่
ต้องรีด การซักเสื้อผ้า การล้างจาน อุปกรณ์ในการทาความสะอาดบ้านและวิธีการจัดเก็บรักษา ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด
ทางมะพร้าว ไม้กวาดขนไก่ และ ไม้กวาดหยากไย่
Art

English

- School things : Vocabulary : Things around the classroom, Grammar : this/that is,
these/those are.
- Feelings : Vocabulary : Feelings, Grammar: We’re/They’re happy. Are they…….?
Yes, they are/No, they aren’t.
- Outdoor activities : Vocabulary : Outdoor activities, Grammar : She can/can’t, Can he
play……? Yes, he can…./No, he can’t….. Preposition of place (behind, in front of, next to,
between).
- Food : Vocabulary : Food and numbers 20-100 (skip counting by 10’s- word form),
Grammar : Have you got…..?, Yes, I have…,/No, I haven’t…, We’ve got…, they’ve
got……..

Chinese

- 时间 เวลา : บทที่ 1 , 2 คาศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค พินอิน ลาดับขีด การขออนุญาต
และเทศกาล

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2020
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM
Date

8th September,
2020

Time

Min.

08.20 – 09.20

60

09.25 – 10.05

40

Thai
Health and Physical Education

20

Break

10.25 – 11.35

70

Subject

Social Studies and History
Lunch

13.00 – 14.00

60

14.05 – 14.45

40

English
Chinese
Drink milk

08.20 – 09.50
th

10 September,
2020

90

Mathematics

15

10.05 – 10.35

30

10.40 – 11.30

50

Break

Occupations
Art, Music and Thai Dance
Lunch

13.00 – 14.10

70

Science and Computer
Drink milk

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 14 และ 15 ก.ย. 2563
(Students who do not sit this exam may take exams on Monday 14th and Tuesday 15th September, 2020)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563
(Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Thursday 17th
September, 2020)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563
(Re-teach and re-exam for students will start on Thursday 17th until Wednesday 23th September, 2020)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 17 ต.ค. 2563
(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 17th October, 2020)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1 st quarter 2020
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Maths

Science
Computer
Social
Studies
History
Health
Education
Physical
Education
Art
Music
Thai Dance
Occupations

Content
- ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว เนื้อเรื่องและคาศัพท์ อักษรสามหมู่ การผันวรรณยุกต์ รูปและเสียงวรรณยุกต์
คาที่มีพยัญชนะ สระที่ไม่ออกเสียง และคาที่มีพยัญชนะ ฑ
- แต่เด็กซื่อไว้ เนื้อเรื่องและคาศัพท์ มาตราตัวสะกดตรงมาตรา (แม่กง กม เกย เกอว) คาที่ประ
วิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
- ป่านีมีคุณ เนื้อเรื่องและคาศัพท์ มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (แม่กก กด กบ กน) ความหมายของ
คา และเนื้อเรื่องนอกบทเรียน
- Numbers up to 100,000 : Place values up to ten-thousands, ordering
numbers from greatest to smallest.
- Addition and Subtraction : Addition and subtraction of 3 or 4 digit
numbers, word problems solving order, addition and subtraction.
- Life and the Environment : Heredity vocabulary, extinct and endangered
animals, habitats and ecosystems.
- Use of internet : Meaning of network and internet, web browser, search
engine, Email Sign-in, Sign-Out, send and receive email.
- Religion and Buddhism : Religions of the world vocabulary, similarities
and differences of religions, important buddhist teachings, buddhist
morals and behavior.
- Prehistoric Eras, Calendars, Stone Age Technology andThai
Dynasties : Eras, ages and dynasties. historical terms, Prehistoric eras.
- Characteristics of the human body: Characteristics of the human body,
healthy foods and habits, healthy foods.
- Chair ball : Rules of chair ball, the chair ball court, number of players,
scoring and skills for chair ball.

- ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ (เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว) การจัดกลุ่มภาพตามทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงใน
งานออกแบบ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีในบ้านและโรงเรียน
- รักในเสียงเพลง รูปร่าง ประเภทของเครื่องดนตรี และสัญลักษณ์ทางดนตรี (กุญแจซอล กุญแจฟา
โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดา)
- หลักการและประโยชน์ของการชมนาฏศิลป์ หลักการชมการแสดง และประโยชน์ของการชม
นาฏศิลป์
- งานบ้าน อุปกรณ์ในการทาความสะอาดบ้าน การวางแผนการทางานบ้าน การเลือกเสื้อผ้า การดูแล
ของใช้ส่วนตัว รองเท้าและ กระเป๋านักเรียน

English

- Getting Started : Family vocabulary, seasons vocabulary, capitalization.
- About Myself : Hobbies vocabulary, subject verb agreement with
likes/dislikes.
- My Things : Household technology vocabulary, possessive pronouns,
punctuation ( ? , . ! ).

Chinese

- ร่างกายของเรา ลาดับขีดบทที่ 1 และ 2 คาศัพท์เรื่องร่างกาย แปลไทยเป็นจีน แปลจีนเป็น
ภาษาไทย แต่งประโยคจากคาศัพท์ เขียนเป็นตัวจีน อ่านเนื้อเรื่องบทสนทนาสั้นๆ และตอบคาถาม

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2020
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM
Date

9th September,
2020

Time

Min.

08.20 – 09.20

60

09.25 – 10.05

40

Thai
Health and Physical Education

20

Break

10.25 – 11.35

70

Subject

Social Studies and History
Lunch

13.00 – 14.00

60

14.05 – 14.45

40

English
Chinese
Drink milk

08.20 – 09.50
th

11 September,
2020

90

Mathematics

15

10.05 – 10.35

30

10.40 – 11.30

50

Break

Occupations
Art, Music and Thai Dance
Lunch

13.00 – 14.10

70

Science and Computer
Drink milk

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 14 และ 15 ก.ย. 2563
(Students who do not sit this exam may take exams on Monday 14th and Tuesday 15th September, 2020)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563
(Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Thursday 17th
September, 2020)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563
(Re-teach and re-exam for students will start on Thursday 17th until Wednesday 23th September, 2020)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 17 ต.ค. 2563
(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 17th October, 2020)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1st quarter 2020
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM
Subject
Thai

Maths

Science

Computer
Social
Studies

History

Health
Education
Physical
Education
Art

Content

- ขนมไทยไร้เทียมทาน (ภาษาพาทีบทที่ ๑) คาศัพท์ ความหมาย เนื้อเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน
การอ่านในใจ การอ่านจับใจความ คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
ความคิด คาประสม มารยาทในการอ่าน และดรุณศึกษาเรื่อง ลิงกินมังคุด (บทที่ ๓)
- ออมไว้กาไรชีวิต (ภาษาพาทีบทที่ ๒) คาศัพท์ ความหมาย เนื้อเรื่อง ออมไว้กาไรชีวิต การพูด
รายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพูดสานวน สุภาษิต ปริศนาคาทาย และภาษิต
สานวนเมืองเหนือ
- การผจญภัยของสุดสาคร (วรรณคดีลานา บทที่ ๑) คาศัพท์ ความหมาย เนื้อเรื่อง การผจญภัยของ
สุดสาคร มาตราตัวสะกด (ไม่ตรงมาตรา ) (ทบทวนแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดตรงแม่)
คาที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ คาที่ใช้ไม้ยมก (ๆ) และดรุณศึกษาเรื่อง ทรัพย์สมบัติ (บทที่ ๕)
- Numbers Greater Than 100,000 : Reading and writing numbers, place value,
rounding numbers, comparing and arranging numbers.
- Addition and Subtraction : Addition, subtraction and mixed operation problems
and word problems.
- Geometry : Lines, segments and rays. finding perimeter and area of squares and
rectangles.
- The Scientific Method : Steps and procedure.
- Characteristics of living things : Identify the main ones.
- Parts of plants; with and without seeds/flowers/fruit : Main parts of plants,
(non)vascular, moss, ferns, flowers & fruit and pine cones.
- (In)vertebrates; kinds of 5 vertebrates : 5 kinds of vertebrates.
- Google App : Search information ; Google Docs tools and keyboard command, cut,
copy and paste; Google Sheets , column, row and formula + - * /.
- History of world religions : Founders of world religions and characteristics of
world religions.
- 4 important locations in Buddhism; basic principles : 4 locations.
- The history of Buddhism : 4 noble truths and story of Siddhartha.
- Historical Ages, Technologies and Scientific Expressions : Historical
terminology, historical time indicators and technology, prehistoric and historical
times.
- Human growth and development, Muscles and Bones and joints : Stages of
human growth and development, the functions of muscles and the functions of
bones and joints.
- Track and Field : Events, running skills and techniques, track equipment.

- ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว พื้นที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์
Music
- โครงสร้างของบทเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคลื่อนที่ของทานอง รูปแบบจังหวะ ความหมาย
ของเนื้อหาในบทเพลง การร้องเพลงในช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง และโน้ตดนตรีสากล
Thai Dance - พืนฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ความหมายของภาษาท่าและนาฏยศัพท์ การแสดง
นาฏศิลป์ ราวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย ระบาดอกบัว และฟ้อนเงี้ยว
Occupations - การจัดการบ้านเรือน การดูแลเครื่องนอน การซักผ้าและขจัดรอยเปื้อน การดูแลของใช้ส่วนตัวและ
การเก็บเอกสาร การซ่อมแซม เสื้อผ้า (การเย็บกระดุม) มารยาทในการใช้ห้องน้า และการปฏิบัติตน
อย่างมีมารยาทต่อบิดามารดา
English

- Around the World : Vocabulary, Grammar: Was/were questions and answers,
countable and uncountable nouns with quantities (many/aren’t many/much/isn’t
much/ a few/a lot of).
- At the Doctors : Vocabulary, Grammar: Giving medical advice (modals of
obligation), using the modal verb “Could”.

Chinese

- สถานที่ คาศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ความหมาย ประโยคคาถาม ประโยคบอกเล่า บทสนทนา การตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนตัวอักษรจีน เติมคาในประโยค

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2020
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM
Date

8th September,
2020

Time

Min.

08.20 – 09.20

60

09.25 – 10.05

40

Thai
Health and Physical Education

20

Break

10.25 – 11.35

70

Subject

Social Studies and History
Lunch

13.00 – 14.00

60

14.05 – 14.45

40

English
Chinese
Drink milk

08.20 – 09.50

90

Mathematics

15

10th September,
2020

10.05 – 10.35

30

10.40 – 11.30

50

Break

Occupations
Art, Music and Thai Dance
Lunch

13.00 – 14.10

70

Science and Computer
Drink milk

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 14 และ 15 ก.ย. 2563
(Students who do not sit this exam may take exams on Monday 14th and Tuesday 15th September, 2020)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563
(Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Thursday 17th
September, 2020)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563
(Re-teach and re-exam for students will start on Thursday 17th until Wednesday 23th September, 2020)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 17 ต.ค. 2563
(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 17th October, 2020)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1st quarter 2020
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM
Subject

Content

Thai

- กาเนิดผิดพ้นคนทังหลาย คาศัพท์ และเนื้อเรื่องกาเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย การตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
การอ่านบทร้อยกรอง และมารยาทในการเขียน
- ครอบครัวพอเพียง คาศัพท์ และเนื้อเรื่องครอบครัวพอเพียง การอ่านร้อยแก้ว สื่อโวหาร (ข้อความเชิงบรรยาย ข้อความเชิงพรรณนา ข้อความเชิงอธิบาย) ภาษาโดยตรง ภาษาโดยนัย การอ่านจับใจความสาคัญ มารยาทในการอ่าน การฟังและการพูด การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง การพูดและการเขียนแสดง
ความรู้สึก การฟังและดูบทความจากโฆษณา (วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น)
- กระเช้าของนางสีดา คาศัพท์ และเนื้อเรื่องกระเช้าของนางสีดา ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
ปริศนาคาทาย (ล้านนา) และคาคล้องจอง

Maths

- Unit 1: Fractions : Types of fractions, equivalent fractions, simplifying fractions,
comparing and ordering fractions. Adding, subtracting, multiplying and dividing
fractions. Fraction word problems.
- Unit 2: Parallel Lines : Types of lines. Interior and exterior angles of an intersecting line.
- (A)sexual reproduction : Make copies or combine from 2 parents.
- The scientific method : Steps and procedure.
- Ecology: life and environment : Relationship between organisms and environment.
- Necessities of life, the food chain : Examples of a food chain.
- Internet safety rules & Story telling with blog : Internet safety rules, Courtesy of the
Internet, Topic 5 SMART Rules Story telling with blog, Blog.mcp.ac.th, Part of
Blog.mcp.ac.th, Advantages of Blog.
- History and fundamentals of Buddhism : 4 noble truths, story of Siddhartha.
- History and prophets of world religions : Founders and characteristics of world
religions.
- 4 important Buddhist sites : The 4 Locations/sites of Buddhism.
- Buddhist principles for living : Meditation, philosophy as discussed in class.
- Northern Thai and Lanna History, Geopolitical Terminology : Northern Thai and
Lanna definitions, historical and geopolitical terminology relating to.
- Digestive system Excretory system : Digestive system, Excretory system. How to take
care of digestive system and excretory system.
- Badminton : Badminton, parts of the badminton racket, rules of badminton, badminton
skills.

Science

Computer

Social
Studies

History
Health
Education
Physical
Education

- การจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ จุด เส้น และความรู้สึกของเส้น รูปร่าง 2 มิติ รูปทรง 3 มิติ และพื้นผิว
- องค์ประกอบของดนตรี องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี (จังหวะ ทานอง เสียง) และสัญลักษณ์ทางดนตรี
(กุญแจซอล กุญแจฟา โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดา)
Thai Dance - ลีลานาฏศิลป์ องค์ประกอบนาฏศิลป์ องค์ประกอบละคร การแสดงนาฏศิลป์ ราวงมาตรฐาน
เพลงรามาซิมารา และการแสดงฟ้อนเล็บ
Occupations - การจัดการบ้านเรือน หลักในการดูแลห้องครัว การทาความสะอาดห้องน้าและหน้าที่ของอุปกรณ์ในการ
ทาความสะอาดห้องน้า การดูแล และการจัดเก็บสมบัติส่วนตัว เอกสารสาคัญต่างๆ และการซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การด้นถอยหลัง)
Art
Music

English

- Unit 1: Then and Now : Vocabulary, Grammar: Simple Past of school life in the past
(positive and negative statements and questions), regular and irregular verbs, used to +
verb, use “used to in positive statements”, use “didn’t use to in questions and negative
statements.”
- Unit 2: Work Hard, Play Hard! : Vocabulary, Grammar : Present Perfect: for and
since, going to and might (definite plans and possible actions).

Chinese

- 国家 (ประเทศต่างๆ) บทที่ 1, 2 การเขียนลาดับขีด การปฏิบัติตามคาสั่งในห้องเรียน การอ่านออกเสียง
การสะกดพินอิน ความหมายของคาศัพท์และประโยค การตอบคาถามจากรูปภาพ วิเคราะห์เนื้อเรื่องที่
อ่านและตอบคาถาม การใช้เครื่องหมายในประโยคภาษาจีน

1st Quarter Exam Timetable for Academic Year 2020
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM
Date

9th September,
2020

Time

Min.

08.20 – 09.20

60

09.25 – 10.05

40

Thai
Health and Physical Education

20

Break

10.25 – 11.35

70

Subject

Social Studies and History
Lunch

13.00 – 14.00

60

14.05 – 14.45

40

English
Chinese
Drink milk

08.20 – 09.50

90

Mathematics

15

11th September,
2020

10.05 – 10.35

30

10.40 – 11.30

50

Break

Occupations
Art, Music and Thai Music
Lunch

13.00 – 14.10

70

Science and Computer
Drink milk

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
(No tutorial or extra class on the exam dates. We ask parents to collect students punctually)
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ 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 14 และ 15 ก.ย. 2563
(Students who do not sit this exam may take exams on Monday 14th and Tuesday 15th September, 2020)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563
(Results will be published on the school website and a list of students who failed will be posted in school on Thursday 17th
September, 2020)
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563
(Re-teach and re-exam for students will start on Thursday 17th until Wednesday 23th September, 2020)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันที่ 17 ต.ค. 2563
(Distribution of students’ scores for the 1st quarter on Saturday 17th October, 2020)
Thank you for your cooperation

(Mrs.Wiratchada Lertromyanan)
Assistant Director of Academic Affair

Exam content for 1 th quarter 2020
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM
Subject
Thai

Maths

Science

Computer
Social
Studies

Content

- จากผาแต้มสู่อียิปต์ อ่านเรื่องนอกบทเรียนแล้วตอบคาถาม คาควบกล้า อักษรนา การอ่านวัน เดือน ปี
แบบไทย
- อ่านป้ายได้สาระ อ่านเรื่องนอกบทเรียนแล้วตอบคาถาม วลี ประโยค การเขียนสื่อสาร ภาษาพูด ภาษา
เขียน และมารยาทในการเขียน
- กทลีต านี อ่านเนื้ อเรื่องนอกบทเรียนแล้ วตอบคาถาม คานาม คาสรรพนาม คากริยา ส านวน สุภ าษิ ต
คาพังเพย คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น

- Counting Numbers and Addition, Subtraction, Multiplication, Division : Writing in
expanded form; Rounding numbers; Addition, subtraction, multiplication and division
problems and word problems.
- Factors : Prime and composite numbers, factors and multiples, finding the GCF and
LCM of two or more numbers.
- Fractions : Comparing and arranging fractions; Addition, subtraction, multiplication and
division problems and word problems.
- Decimals : Place value, converting decimals and fractions.
- The Scientific Method : Steps and procedure.
- The digestive system : Organs, functions and some diseases.
- Nutrition and dietary guidelines : Nutrients and calories.
- Obesity in children and adults : Reasons for obesity.
- Introduction of Macintosh : OS and applications, System preferences, Desktop and
Folder, Applications for IOS Digital Ethics, Use information technology responsibly,
Do not violate others' copyright, The impact on the dissemination of information.
- 4 important sites in Buddhism : 4 current locations.
- Prophets and history of world religions : Founders and characteristics.
- Buddhist meditation and consciousness : Meditation and philosophy discussed in class.
- Buddhist teachings for daily life : Some information from the National curriculum.

History

- Historical Terminology & Events, Primary and Secondary Sources : History
definitions, evidence relating to primary or secondary sources.

Health
Education
Physical
Education

- Reproductive system, Circulatory system and Respiratory system : Importance of
organs, functions of organs and how to take care of organs.
- Basketball : Basketball skills, basketball court, basketball rules, basketball terms.

- การจัดองค์ประกอบศิลป์ รูปร่าง 2 มิติ รูปทรง 3 มิติ รูป และพื้นที่ว่าง รูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ รูปอิสระ
ความสมดุล เอกภาพ
Music
- องค์ประกอบทางดนตรี ความหมายขององค์ประกอบดนตรี และคาศัพท์สังคีต อ่านเขียนโน้ต และ
เครื่องหมายทางดนตรีสากล เครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงจังหวะและทานอง
Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย ประเภท บทบาท และหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค ศัพท์สังคีต เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น เนื้อหา องค์ประกอบ คุณภาพของบทเพลง
การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทานองด้วยเครื่องดนตรี ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
Occupations - การจัดการบ้านเรือน การจัดห้องรับแขก การดูแลรักษาเครื่องเรือนประเภทต่างๆ ลักษณะของเอกสารทาง
การเงินอื่นๆ การดูแลรักษาเอกสารทางการเงิน ประเภทของผ้า สัญลักษณ์ของเสื้อผ้า และการซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การสอยผ้าซ่อนด้าย)
Art

English

- Mysteries and Monsters : Vocabulary, Grammar : Modal Verbs (can’t be/must be/might be).
- Get Crafty : Vocabulary, Grammar : Choosing the correct form, Infinitive + Verb
(verb + to + verb) OR Verb + Gerund (verb + verb + ing), Wish + Simple Past.
- Everything is Connected : Vocabulary, Grammar : 1St Conditional and 1st Conditional
questions .

Chinese

- 请客 ต้อนรับแขก คาศัพท์ พินอิน ลาดับขีด ประโยคบทสนทนา โครงสร้างประโยคภาษาจีน
ตอบคาถามจากรูปภาพ ตอบคาถามจากการอ่านเนื้อเรื่อง แต่งประโยคภาษาจีน

