
Summary of Contents for Midterm Exams: P.1 (EP) Semester 2/ Academic Year 2019 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  มาตราตวัสะกด แม ่ก.กา   แม ่กง  แมเ่กย  แมเ่กอว แมก่ม   ภาษาพาท ีบทที ่7-9 
Fundamental Mathematics Numbers, addition and subtraction to 100; MPAH 1B: Ch 17, 18, 19; MWOM: Ch 7 
Supplemental Mathematics Time and Thai money; MPAH 1B:Ch 16; MWOM: Ch 10, 11 

Fundamental Science *Food * Force 
Fundamental Social Studies หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เศรษฐศาสตร ์/ (สนิคา้-บรกิาร , ทรพัยากรสว่นตวั สว่นรวม , การประกอบอาชพี ) 

History เอกลกัษณ์ของชาตไิทย 
Supplemental Social Studies Good citizen, My rights and responsibilities, Following rules, My leaders and My government. 

Fundamental English House vocabulary, alphabetical, contractions, sentence grammar 
Supplemental English Prepositions of place, parts of a tree and jack and the beanstalk (reading comprehension), climates 

English Reading Read the questions about Double Trouble and write a sentence answer. 
English Writing Write sentences using given words. Make sentences with punctuation. 

Chinese Language  พยญัชนะกลุ่มที ่4-5 ( g , k , h )  (  j , g , x ) ค าศพัท ์+ การประสมค า 
Health ฿ Physical Education National Health Guidelines / None: in class skill demonstration 

Art สอบภาคปฏบิตั ิ: วาดภาพระบายส ี
Thai Music   สอบภาคปฏบิตั ิ: เคลื่อนไหวพาสนุก นาฏศลิป์เบือ้งตน้การเป็นผูช้มทีด่ ี

International Music สอบภาคปฏบิตั ิ: ปฏบิตัจิงัหวะ ฝึกปฏบิตัคิยีบ์อรด์ 
Career สอบภาคปฏบิตั ิ: งานเกษตร อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดแูลตน้ไม ้

Computer สอบภาคปฏบิตั ิ: การเปิดเครื่อง การวาดรปูตามหวัขอ้ทีก่ าหนด การ Save งานถูกตอ้ง การปิดเครื่องถูกขัน้ตอน 
หน่วยงานทะเบียน-วดัผล 

 



Summary of Contents for Midterm Exams: P.2 (EP) Semester 2/ Academic Year 2019 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  ภาษาพาทีบทที่ 7-9 , อ่านจับใจความเนื้อเร่ืองนอกบทเรียน 
Fundamental Mathematics Fractions; reading, drawing, comparing, understanding a whole, addition and subtraction; MPAH: Ch14; MWOM: Ch 8 
Supplemental Mathematics Time; reading time to 5 minute intervals, past and to, a.m. and p.m., before and after; MPAH: Ch15; MWOM: Ch 9 

Fundamental Science Light * The Earth, Moon and the Sun. * The solar system 
Fundamental Social Studies เศรษฐศาสตร ์

History บุคคลส าคญัในทอ้งถิน่  ทา้วสุรนาร ี สบืนาคะเสถยีร  สมเดจ็เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา ฯ 
Supplemental Social Studies Where things are located, Maps and globes, Land and water, Continents and oceans, Our environment 

Fundamental English Grammar parts of a sentence, commas, contractions, prepositions of place, alphabetical order 
Supplemental English Reading comprehension, write sentences correctly, draw and Colorado (follow instructions) 

English Reading Reading a comprehension passage followed by questions. 
English Writing Answer the questions about me. Make a statement and a question from the same group of words. 

Chinese Language  สระผสมกลุ่มที ่5 ang , eng , ing , ong  
Health & Physical Education Gender behaviours / None: in class skill demonstration 

Art สอบภาคปฏบิตั ิ: วาดภาพระบายส ี
Thai Music   สอบภาคปฏบิตั ิ: เคลื่อนไหวแสนสนุก นาฏลลีา การฟ้อนร า 

International Music สอบภาคปฏบิตั ิ: ปฏบิตัจิงัหวะ ฝึกปฏบิตัคิยีบ์อรด์ 
Career สอบภาคปฏบิตั ิ: กระบวนการท างานประดษิฐ ์วสัดุทีใ่ชใ้นงานประดษิฐเ์ครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานประดษิฐ ์การประดษิฐข์องเล่นและของใช้ 

หน่วยงานทะเบียน-วดัผล 



Summary of Contents for Midterm Exams: P.3 (EP) Semester 2/ Academic Year 2019 

Subject  Unit / Topic / Content 
Thai  ภาษาพาท ีบทที ่9, วรรณคดลี าน าบทที ่5 , ดรุณศกึษาบทที ่32 , ชนิดของค าไทย (4 ชนิด) , ประโยคเพือ่การสือ่สาร (6 ชนิด) 

Fundamental Mathematics (Length and mass) converting units, comparing lengths and comparing masses, adding and subtracting lengths and masses, 
word problems. 

Supplemental Mathematics (Volume and capacity) converting milliliters into liters, adding and subtracting, word problems. 
Fundamental Science Healthy food, Force and Motion, Friction and Gravity 

Fundamental Social Studies เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั (หน่วย 3) 
History ผูส้ถาปนาอาณาจกัรไทย  พอ่แม่ของแผ่นดนิ 
Civic ความปรองดอง สมานฉันท ์ (หน่วยที ่4) 

Supplemental Social Studies We are good citizens, We follow rules and laws, All government, Needs and wants 
Fundamental English using conjunctions (but, so , and, because, or ), Question words (who, what, where, when, why, which & how), comparative and 

superlative adjectives, sentence jumbles 
Supplemental English reading comprehension, fact or opinion?, possessive and plural ‘s’, has/have/had/will 

English Reading Read the questions “About Me” and answer the questions by providing sentences. Put the words in the correct order. 
English Writing Write a full description in not less than 60 words about everything you know about Christmas. 

Chinese Language  บทที ่4 เขาคอืครูภาษาจนีของฉนั  
Health & Physical Education Communicable disease prevention / None: in class skill demonstration 

Art สอบภาคปฏบิตั ิ: ภาพวาด ภาพศลิปะ 
Thai Music   สอบภาคปฏบิตั ิ: การเป่าขลุ่ยดว้ยประโยคเพลงอย่างง่าย    

International Music สอบภาคปฏบิตั ิ: เพลงชาตไิทย ปฏบิตัคิยีบ์อรด์ My Valentine มารช์อสัสมัชญัสมุทรปราการ 
Career สอบภาคปฏบิตั ิ: ซ่อมแซมดแูลของใช ้

Computer สอบภาคปฏบิตั ิ: KODU Game Lab Programming 
หน่วยงานทะเบียน-วดัผล 



Summary of Contents for Midterm Exams: P.4 (EP) Semester 2/ Academic Year 2019 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai การใชพ้จนานุกรม , การเขยีนจดหมาย , ค าขวญั , กลอนสี ่,  ภาษาพาทบีทที ่11 , วรรณคดบีทที ่5 
Fundamental Mathematics Decimals arrange and compare, addition and subtracting, rounding off, multiplication and division. Word problems. 
Supplemental Mathematics Tables and line graphs, understanding tables, reading line graphs, answering questions regarding table data. 

Fundamental Science Magnetism, what is a magnet?, what do magnets attract?, types of magnets, poles attract and repel, strongest magnet fair test 
(drawing a bar chart), magnetic field, Earth's magnetic field and compass, how do we use magnets? 

Supplemental Science Electricity, circuits, components and a simple circuit, electrical symbols, mains electricity, Electrical appliances at home 
Fundamental Social Studies สาระการเรยีนรูท้ี ่3  เศรษฐศาสตรน่์ารู้ 

History อาณาจกัรสุโขทยั 
Supplemental Social Studies Talking about location, All about maps, Our earth, Landforms 

Fundamental English quantifies (many, much, a few, a lot of, some, any), fact or opinion?, using comparative and superlative forms in sentences 
Supplemental English reading comprehension, possessive and plural ‘s’, capitalising proper nouns, sentence jumbles with correct punctuation 

English Reading Reading Comprehension. 
English Writing Describing places and weather. 

Chinese Language Words and sentences ( pinyin and translation) , Reading Comprehension and writing grammar  
Health & Physical Education relationship between environment and human health / None: in class skill demonstration 

Art สอบภาคปฏบิตั ิ: Halloween history, water color painting, brush strokes, shading, symbols and meanings 
Thai Music สอบภาคปฏบิตั ิ: การเป่าขลุ่ยดว้ยประโยคเพลงสัน้ ๆ (ครกู าหนดโน้ตให)้   

International Music สอบภาคปฏบิตั ิ: เพลงสรรเสรญิพระบารม ี เพลงปฏบิตัคิยีบ์อรด์ Sleepy John เพลงพระราชนิพนธ์ 
Career สอบภาคปฏบิตั ิ: งานช่าง และประเภทเครื่องมอืช่าง 

Computer สอบภาคปฏบิตั ิ: Microsoft Power Point 2013 (Creating a New Presentation , Design Theme and Backgrounds, WordArt , Image and save) 

หน่วยงานทะเบียน-วดัผล 



Summary of Contents for Midterm Exams: P.5 (EP) Semester 2/ Academic Year 2019 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai ภาษาพดู ภาษาเขยีน ภาษาถิน่ ส านวนไทย ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ภาษาพาท ีบทที ่9 , 10 , 11 ,15 , 16  
Fundamental Mathematics Decimals and measurements  
Supplemental Mathematics Geometrical construction, Ratio 

Fundamental Science Light, mirrors, brightness and eyes 
Supplemental Science  Shadows, changing shadows, refraction, short and long sighted 

Fundamental Social Studies เศรษฐศาสตร ์(ปัจจยัการผลติสนิคา้และบรกิาร , เศรษฐกจิพอเพยีง สหกรณ์ ธนาคาร การกูย้มืเงนิ) 
History อาณาจกัรอยุธยา 

Supplemental Social Studies Where communities located, three types of communities, Land and water 
Fundamental English Comprehension, active and passive voice. 
Supplemental English Prepositions, grammar and sentence syntax.  

English Reading Reading Comprehension. 
English Writing Describe a picture; Writing about places; Paragraph writing. 

Chinese Language  บทที ่14 ( ความหมายค าศพัท ์, เลอืกค าศทัพเ์ตมิในช่องว่าง , จบัคู่ประโยค , ตอบค าถาม , เขยีนเรยีงประโยค) 
Health & Physical Education Puberty and drug addiction / None: in class skill demonstration 

Art สอบภาคปฏบิตั ิ: visual elements, yarn art, basic molding techniques, value and perspective 
Thai Music   สอบภาคปฏบิตั ิ: การเล่นเครื่องประกอบจงัหวะ  

International Music สอบภาคปฏบิตั ิ: ระดบัเสยีงของตวัโน้ต และปฏบิตัเิครื่องดนตรตีามทีต่วัเองถนดั 
Career สอบภาคปฏบิตั ิ: บญัชคีรวัเรอืน การจดัเกบ็เอกสาร การดแูลสมบตัสิว่นตวั อาชพีในชุมชน 

Computer สอบภาคปฏบิตั ิ: เขยีนโปรแกรมใน iPad Chapter 1 Command , Chapter 2 Function , Chapter 3 Loop 
หน่วยงานทะเบียน-วดัผล 



Summary of Contents for Midterm Exams: P.6 (EP) Semester 2/ Academic Year 2019 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai ค ามลู ค าประสม ค าซ ้า ค าซอ้น อ่านจบัใจความ 
Fundamental Mathematics Decimals, Parallel lines and direction and diagram 
Supplemental Mathematics Percentage, Circles 

Fundamental Science Forces, Effects of forces, Measuring forces Mass and weight, Weight on the moon 
Supplemental Science  Forces and motion, Balanced and unbalanced forces Friction, Newton’ Laws of motion 

Fundamental Social Studies การผลติ ผูบ้รโิภค ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ 
History การสถาปนากรุงรตันโกสนิทร ์, รตันโกสนิทรช์่วงปฏริปูประเทศ 
Civic พลเมอืงดมีวีนิยั คนไทยใฝ่สนัต ิ วฒันธรรมไทย 

Supplemental Social Studies Good citizen, good deeds, New ways to travel, New ways to communicate, New ideas 
Fundamental English Comprehension and core vocabulary 
Supplemental English Correct tenses, prepositions and reading comprehension 

English Reading Reading Comprehension. 
English Writing Paragraph Writing, Dependent and Independent Clauses. 

Chinese Language  ค าศพัทบ์ทที ่3 บทสนทนา (1-4)  รปูประโยคบทที ่1-4 , ในหอ้ง ในบา้น  ในออฟฟิศ 
Health & Physical Education Infectious Disease, Environmental Health / None: in class skill demonstration 

Art สอบภาคปฏบิตั ิ: shape and form, symbols and meaning, proportion, installation arts, sand painting 
Thai Music   สอบภาคปฏบิตั ิ: การอ่าน การเขยีน โน้ตเพลงไทย 

International Music สอบภาคปฏบิตั ิ: อตัราจงัหวะ ค่าของตวัโน้ต และปฏบิตัเิครื่องดนตรตีามทีต่วัเองถนดั 
Career สอบภาคปฏบิตั ิ: ใบงานงานช่าง ใบงานการออกแบบเทคโนโลย ีการประดษิฐข์องประดบั 

Computer สอบภาคปฏบิตั ิ: 1. Microbit & iBit Robot.  2. Part list & Sensors   3. Commands Blocks  
หน่วยงานทะเบยีน-วดัผล 


