
Summary of Contents for Final Exams: P.1 (EP) Semester 2/ Academic Year 2020 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  ภาษาพาทีบทที่ 10-12 ดรุณศึกษาบทที่ 51,58 มาตราตัวสะกดตรงมาตรา กน กก กบ กด อักษรควบกล ้า ร ล ว การผันค้า ค้าคล้องจอง  
ประโยค อ่านเรื่องจับใจความเนื อหานอกบทเรียน 

Mathematics (F) Multiplication and Division within 40. TM1B Chapters 17 and 18.   
Mathematics (S) Thai Money (handout) and Picture Graphs (TM1B Chapter 19) 

Science (F) Food, Force and sound 
Social Studies (F) หน่วยที่ 4 ภูมิศาสตร์รอบตัวเรา 

History เอกลักษณ์อื่นๆ ที่ส้าคัญของชาติไทย  แหล่งวฒันธรรมในชุมชน  คุณค่าและความสา้คัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ  
ในท้องถิ่น  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

Social Studies (S) Economics: Wants, needs, choices, goods, services, buying and selling, saving and spending, jobs 
English (F) Landscapes and weather, alphabetical order, parts of a tree, joining words to make sentences 
English (S) Pronouns, rhyming, proper nouns for places, questions 

English (Reading) Rhyming 
English (Writing) Rhyming 

Chinese Language  สระผสมในภาษาจีน สระผสมกลุ่มที่ 1-3 ค้าศัพท์ของสระผสมกลุ่มที่ 1-3 ความหมายของค้าศัพท์กลุ่มที่ 1-3  แยกส่วนประกอบของค้า เติมค้าศัพท์ 
Chinese Language usage Lesson 5  : Pets , Lesson 6 : Colors , Lesson 7 : Fruits  

Chinese Writing Lesson 5  : Pets , Lesson 6 : Colors , Lesson 7 : Fruits   ครูด้าเนินการสอบเอง 
Health & PE Common illnesses (ch. 7), Safe Life (ch. 8) and Swimming (skills in class, not written paper test) 

Art ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานศิลปะในชีวิตประจา้วัน  
Thai Music   เคลื่อนไหวพาสนุก  นาฏศลิป์เบื องต้น การเป็นผูช้มที่ดี ลีลานาฏศิลป์ การละเลน่เด็กไทย 

International Music ตัวโน้ต คา่ของโน้ต , สัญลักษณท์างดนตรี , การฝึกปฏิบัติคียบ์อร์ด , การขับร้องเพลง , เพลงในชีวิตประจ้าวัน 
Career ประเภทของงานประดิษฐ์ วสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ การพับกระดาษ 

Computer คุณครูด้าเนินการสอบเอง 
  หน่วยงานทะเบียน-วัดผล 

 
 



Summary of Contents for Final Exams: P.2 (EP) Semester 2/ Academic Year 2020 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  ค ำบัน บรร , ตัวกำรันต์ 1,2 ตัว , ไตรยำงศ์และกำรผันวรรณยุกต์ , ค ำควบกล  ำแท/้ไม่แท้ , ภำษำพำทีบทที่ 10-12 , ดรุณศึกษำบทที่ 51,57 อ่ำนจับใจควำม 
Mathematics (F) Pictographs and Tally charts. Reading and answering questions about pictographs and tally charts. 
Mathematics (S) Time hour and half past. Time intervals of 5 minutes. Elapsed time 1 hour or half an hour after. 

Science (F) Electricity, solar system, day and night 
Social Studies (F) บทที่ 4  ชีวิตและสิง่แวดล้อม 

History วัฒนธรรมในชุมชน : การแสดงความเคารพ อาหาร ภาษาไทย , ประเพณีในชุมชน , ภูมิปัญญาไทย 
Social Studies (S) Culture and time, culture, celebrations, sharing culture, measuring time, talking about time 

English (F) Past tense verbs, singular and plural nouns, unscrambling sentences 
English (S) Personal pronouns; compound words; adverbs; classifying/number adjectives; questions/statement; prepositions 

English (Reading) The water cycle 
English (Writing) The water cycle 

Chinese Language  ดูรูปภาพแล้วเลือกค้าศัพท์ให้ถูกต้อง เลือกตัวอักษรจีนให้ตรงกับรูปภาพ ดูรปูภาพแล้วเลือกประโยคภาษาจีนให้ตรงกับรูปภาพ เลือกรูปประโยคภาษาจีนแปลให้ตรงกับ
ภาษาไทย เลือกตัวอักษรจีนที่หายไป  อ่านพนิอินแล้วเลือกตัวอักษรจีนให้ถูกต้อง เติมพินอินให้ตรงกับอักษรจีน 

Health & PE Utensils and Toys (ch. 8), Illness and Injury (ch. 9), Accidents (ch. 10) and Swimming (skills in class, not written paper test) 
Art งานศิลปะภาพปะติด จากกระดาษ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ  งานโครงสร้างเคลื่อนไหว งานศลิปะในชีวิตประจา้วนั  

Thai Music   เคลื่อนไหวแสนสนุก  นาฎยลีลา  การฟ้อนร้า  การเปน็ผู้ชมที่ด ี การละเล่นพื นบา้น 
International Music ตัวโน้ต คา่ของโน้ต , สัญลักษณท์างดนตรี , การฝึกปฏิบัติคียบ์อร์ด , การขับร้องเพลง , เพลงปลุกใจ , เพลงสอนใจ , เพลงในท้องถิ่น 

Career การใช้อุปกรณ์-เครื่องมือ : อธิบายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงานประดิษฐ์  วัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องมืองานประดิษฐ์ การระวังรักษาความปลอดภัยในการประดิษฐ์ หลักการ 
 ออกแบบ การออกแบบภาพ 2 มิติ การออกแบบภาพ 3 มิติ , งานชา่ง 

Computer คุณครูด้าเนินการสอบเอง 
 หน่วยงานทะเบียน-วัดผล 

 



 Summary of Contents for Final Exams: P.3 (EP) Semester 2/ Academic Year 2020 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  ประโยคเพื่อการสื่อสาร ,ราชาศัพท์หมวดร่างกาย ,เครื่องหมายวรรคตอน ,อักษรย่อ ,ชนิดของค้า ,ภาษาพาทีบทท่ี 13-14 ,วรรณคดีบทท่ี 6 ดรุณบทที่ 43, 55 

Mathematics (F) Angles right angle, less than right angle, more than right angle. Perpendicular and parallel lines. Geometry flat and curved surfaces, 3D shapes. 
Mathematics (S) Perimeter and area of squares and rectangles. Word problems area and perimeter. 

Science (F) Materials and Force 
Social Studies (F) รอบรู้ภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพกับการด้าเนินชีวิต  สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

History ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย , วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
Social Studies (S) Economics: wants, needs, choices, producing, consuming, service, goods, maps. 

English (F) New Vocabulary (30 words, multiple choice definitions), Correct Punctuation (20 multiple choice) 
English (S) Reading Comprehension: 25 correct statement multiple choice, 15 answers using ‘because’, multiple choice 

English (Reading) Recipes 
English (Writing) Recipes 

Chinese Language  เลือกค ำศัพท์ให้ตรงกับพินอิน แปลค ำศัพท์  จับคู่ค ำถำมกับค ำตอบ  ดูรูปภำพแล้วเลือกประโยคถูกผดิ เลือกค ำศัพท์ที่เติมในประโยคใหส้มบูรณ์ เรียงประโยคให้ถูกต้อง 
Health / PE Accident Prevention (ch. 8), Injury and First Aid (ch. 9) and Swimming (skills in class, not written paper test) 

Art ผลงานภาพวาดครอบครัวสัตว์  สร้างสรรค์ภาพวาดเทศกาลคริสต์มาส  สร้างสรรค์ศิลปะลายไทย  สร้างสรรค์ศิลปะลายไทยงานศิลป์ในท้องถิ่นไทย สร้างสรรค์
แผนภาพงานศิลป์ 

Thai Music   บทที่ 1-5 
International Music อธิบายรูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีและเสียงเครื่องดนตรี  อธิบายสัญลักษณ์และบอกชื่อโน้ตดนตรี อธิบายความหมายและความส้าคัญของบทเพลง 

Career งานประดิษฐ์   ออกแบบประดิษฐ์ 
Computer คุณครูด าเนินการสอบเอง 

            หน่วยงานทะเบียน-วัดผล 
 
 



Summary of Contents for Final Exams: P.4 (EP) Semester 2/ Academic Year 2020 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  ค ำนำม ค ำสรรพนำม ค ำกริยำ  ภำษำพำทีบทที่ 14-15 วรรณคดีบทที่ 7  ดรุณฯ บทที่ 53 , 58 จ ำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น 
Mathematics (F) Perpendicular & Parallel Lines, Squares & Rectangles (properties, unknown angles), Geometrical Figures (quadrilaterals and triangles) 

Mathematics (S) Time (seconds, 24 hour clock, start and finish time, duration, word problems) Area & Perimeter (rectangles and squares, composite figures, word 
problems 

Science (F) Sound; how sounds are made, how sounds travel, how we hear sounds, volume and pitch, stopping sounds 
Science (S) Electricity; types of circuits, changing circuits 

Social Studies (F) กำรใช้แผนที่และภำพถำ่ยเพื่อกำรเรียนรู้จังหวัด ,  มนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของชุมชนในจงัหวัด กำรเปลี่ยนแปลงและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติในจงัหวัด องค์ประกอบที่ส ำคัญของแผนที่ ลักษณะภูมิประเทศของไทย 

History อำณำจักรสุโขทัย (พัฒนำกำรทำงสังคม วฒันธรรมและกำรสิ นสุดของอำณำจักรสุโขทัย) บุคคลส ำคัญสมัยสุโขทยั ภูมิปัญญำในสมัยสโุขทัย 
Social Studies (S) Culture: culture, 2 cultures, past to present, sources 

English (F) New Vocabulary: 30 correct definition multiple choice, 20 appropriate word multiple choice (quantifiers, conjunctions, past tense forms, question 
words) 

English (S) Reading Comprehension, 30 correct statement multiple choice, 20 ‘because’ answers, multiple choice) 
English (Reading) Reading comprehension: comparison contrast, main idea, fact v. opinion, details, author’s purpose 

English (Writing) Story elements; comparisons; vocabulary 
Chinese Language  ค ำศัพท์  รูปประโยค บทเรียนบทสนทนำ ประโยค+กำรสนทนำ 

Health / PE First Aid (ch. 9), Dangers of Cigarettes and Alcoholic Drinks (ch. 10); Dangers of Tobacco Worksheet and Common PE Rules and Information about 
Football 

Art Visual Fantasy Trip: in similar fashion as with fantasy building project, create amazing, funny, stunning, giant, overladen, detailed bus from your 
imagination. 

Thai Music   บทที่ 1-5 
International Music กำรเคลื่อนที่ขึ น-ลงของท ำนอง  รูปแบบจังหวะ 2/4 , 3/4  ,  4/4  , จ ำแนกประเภทของเคร่ืองดนตรี , อ่ำนเขียนโน้ตดนตรีสำกล 

Career ประดิษฐ์ / งำนธุรกิจ และอำชพี  
Computer คุณครูด ำเนินกำรสอบเอง 



Summary of Contents for Final Exams: P.5 (EP) Semester 2/ Academic Year 2020 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  อักษรย่อ, เครื่องหมายวรรคตอน , กาพย์ยานี 11 , วรรณคดีล้าน้าบทที่ 6-8 
Mathematics (F) Percentages (conversions, word problems) and Volume of cubes and cuboids. 
Mathematics (S) Rate (finding rate and total amount & word problems) Line Graph (reading and interpreting line graphs, word problems) 

Science (F) Earth, Sun, Moon; Day and night; The Spinning Earth; Earth’s orbit; Seasons; Solar system; The Sun; Phases of the Moon, The rocky and The Gas 
giant planets; Asteroids and comets; Meteoroids, meteors, meteorites; Galaxies; Constellations, The Universe. 

Science (S) Nutrients in food; 6 basic nutrients; Carbohydrates, protein, fat, Vitamins, minerals, water; Calories in food, food pyramid; eat appropriately. 
Social Studies (F) 1. ภูมิประเทศของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  2. ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อผู้คนในแต่ละภูมิภาค 3. ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อผู้คนในแต่ละ

ภูมิภาค (การตั งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน) 
History พัฒนาการสมัยธนบุรี  ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี 

Social Studies (S) Weather, climate, resources, interacting, democracy and levels of government 
English (F) Prepositions, comprehension, adjectives and learning styles. 
English (S) Present and past tense, adjectival phrases, turning nouns into adjectives, direct and reported speech. 

English (Reading) Reading comprehension - Comparison/contrast 
English (Writing) Vocabulary; prepositions of place; capitalization, correct sentence structure: both/neither; things in common 
Chinese Language  ค้าศัพท์ ประโยค บทสนทนา ตัวอักษรจีนและความหมาย  เข้าใจความหมายของประโยค แต่งประโยค  เขียนตอบค้าถาม 

Health / PE Health Promotion, National Health Guidelines, Being a Consumer and Common PE Rules, Information about Chair Ball 
Art Pointillism: fill outline of landscape on exam sheet with many and varied color dots to create vivid and colorful stippled picture. 

Thai Music   ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย  : ประเภท  หน้าที่ การปฏิบัติพื นฐานเล่นดนตรีเครื่องปี่พาทย์ 
International Music ค่าจังหวะของตัวโน้ต  การอ่านโน้ต 

Career บัญชีครัวเรือน  การดูแลสมบัติส่วนตัว  อาชีพในชุมชน   
Computer คุณครูด าเนินการสอบเอง 

หน่วยงานทะเบียน-วัดผล 



Summary of Contents for Final Exams: P.6 (EP) Semester 2/ Academic Year 2020 
Subject  Unit / Topic / Content 

Thai  ภำษำพำทีบทที่ 10 ช้อนกลำงสร้ำงสุขภำพ , วรรณคดีล ำเนำบทที่ 5 ศึกสำยเลือด , โวหำร 5 ประเภท , ค ำวิเศษณ์ , ค ำบุพบท , ค ำสันธำน ,  ค ำอุทำน , ประโยคสำมัญ , 
ประโยคควำมรวม , ประโยคควำมซ้อน 

Mathematics (F) 1. Pie charts 2. Area and perimeter 
Mathematics (S) 1. Volume 2. Factors and multiples 

Science (F) ELECTRICITY: Circuits, circuit symbols and diagram, conductor, insulator, resistance, series and parallel circuits 
Science (S) ENERGY: Forms of energy, chemical, elastic, potential and kinetic energy. 

Social Studies (F) เครื่องมือทำงแผนที่  ภูมิศำสตรท์ำงกำยภำพ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
History พัฒนำกำรของอำณำจักรรัตนโกสินทร์  บุคคลส ำคัญ 

Social Studies (S) Economics: wants and needs, producing, consuming, goods and services, spending and saving, jobs, culture 
English (F) Both, neither, all and none, prepositional phrases, comprehension, adjectives, ordinal numbers 

English (S) Metaphors and smilies, synonyms, formal and informal language, proverbs and subject verb agreement 
English (Reading) Skills & Jobs: Developing skills as a child, finding what one is good at, one’s personality type, and what jobs would suit this. 

English (Writing) Writing about one’s special skills and what jobs they would be interested in. 

Chinese Language  第四课 这个工作是她帮我介绍的  บทที่ 4  เขำช่วยแนะน ำงำนนี ให้ฉัน  

Health / PE Natural Disasters and Common PE Rules, Information about Basketball 

Art Cubism: use cut-out templates to make interesting pattern, then draw and color on top of it to create lively cubist picture. 

Thai Music   กำรอ่ำนเขียนโนต้ , ประวัติวงปีพ่ำทย์ , ควำมรู้ดนตรีพื นเมือง 4 ภำค , ปฏิบัติเล่นเครื่องปี่พำทย์ 
International Music ตัวโน้ต และตัวหยุด  สัญลักษณต์่ำง ๆ  ควำมดัง – เบำ 

Career หน่วยที่ 3 งำนชำ่ง/งำนประดิษฐ์  : ควำมรู้พื นฐำนงำนช่ำง  งำนประดิษฐ์   
หน่วยที่ 4 งำนธุรกิจและประกอบอำชีพ : กำรท ำงำนธุรกิจ กำรเลือกประกอบอำชีพ 

Computer คุณครูด ำเนินกำรสอบเอง 
หน่วยงานทะเบียน-วัดผล 


