Timetable for Mid-term Examination
First Semester of the 2018 Academic Year
EP Grade 6

Date

Tuesday
17th July

Time

Subject

Score

Minutes

8.20 – 9.10

Maths 1
(Skills + Understanding)

10

50

9.20 – 10.20

Social Studies

25

50

20

50

Recess 30 minutes
10.40 – 11.30

English

Lunch Break

Thursday
19th July

13.00 -13.50

Science 1

25

50

8.20 – 9.40

Maths 1
(Problem Solving)

15

80

9.50 – 10.40

History

25

50

20

50

Recess 30 minutes
11.10 – 12.00

Thai

Remarks
th

th

1. Grade 1, 3, 5 off on Tuesday 17 and Thursday 19 July 2018
th

th

2. Grade 2, 4, 6 off on Monday 16 and Wednesday 18 July 2018

3. Students who are unable to attend examinations will be recorded as absent. In the case of illness parents
must provide the Student Affairs Department with a Doctor’s Certificate.
4. Student’s test results will be posted on the school website (www.acp.ac.th) on Friday 10th August,
2018 at 6 p.m.

‘Going Home Time’ after the Exams – Test Period 1
Dear EP Parents,
Please note the times below when EP students can be collected to go home after the Test Period 1 exams.

Monday 16th July and Tuesday 17th July
13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

After 14.40

EP Students can be collected to
go home from 13.50.
Science 1 Exam

Any EP students still at school can
EP students will be taken to sit be collected to go home, or will go
and wait on the Artificial Football home in the school vans.
Field, supervised by EP

teachers.
Wednesday 18th July and Thursday 19th July
11.10 – 12.00

12.00 – 13.00
EP Grade 4, 5 and 6
students can be
collected to go
home from 12.00.

Thai Exam

EP Grade 1, 2 and 3
students will eat
lunch. They can be
collected to go
home from 12.30.

13.00 – 13.40

After 13.40

EP students still at
school will sit and
wait on the Artificial
Football Field,
supervised by EP
teachers.

Any EP students still at
school can be collected
to go home, or will go
home in the school
vans.

Thank you for taking time to read through this information.

Mr. Martin Cooper
Head of EP

Ms. Wilairat Phormphoonboon

Head of EP Department

เนื้ อ หาสอบ การสอบระหว่ างภาคเรี ย นที่ 1 / 2561
หลั กสู ต ร English Program Grade 6
ภ าษาไทย
หลั ก ภาษาไทย

สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ประวั ติ ศ าสตร์
1. ประวัติและความสาคัญ ของพระพุทธศาสนา หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 4.1

1. คามู ล คาประสม

2. พระพุทธประวัติ

* วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์

2. การผั นวรรณยุกต์

3. ประวัติความเป็นมาของศาสนาต่างๆ

- ความหมาย ความสาคัญ ของวิธีการทาง

3. วลี

ในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์

4. ประโยคสามั ญ

(คริสต์ , อิ สลาม , ซิกข์ ,พราหมณ์ - ฮิ นดู) * ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์

5. ประโยครวม

4. พุทธสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

อ่ า นจั บ ใจความ

5. หลักธรรมศาสนา

1. หนั ง สื อ วรรณคดี ล าน า
บทที่ 2 นักสืบทองอิ น
2. หนั ง สื อ ภาษาพาที
บทที่ 2 ควาย ข้ าว และชาวนา
บทที่ 7 กว่าแผ่ นดินจะกลบหน้า
3. เนื้ อ หานอกบทเรี ย น

(พุทธ, คริสต์, อิ สลาม,พราหมณ์-ฮิ นดู, ซิกข์ )

- หลักฐานในการศึกษาทางประวัติศาสตร์
ในสมั ยรัตนโกสินทร์
- ข้ อ มู ลทีไ่ ด้จากหลักฐานทัง้ ความจริง
และข้ อ เท็จจริง
- การนาเสนอข้ อ มู ลทีไ่ ด้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 4.2 การศึ ก ษาความ
เป็ น มาและบุ ค คลส าคั ญ ของเราในอดี ต
- ประวัติความเป็นมาของท้อ งถิน่ สาทร
- บุคคลสาคัญ ท้อ งถิน่ สาทร
(หลวงสาทรราชายุกต์ , ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)
- ความผู กพันธ์ฉนั ท์พนี่ อ้ ง
( พระยามโนปกรณ์นติ ิธาดา ,
นายป๋วย อึ๊ งภากรณ์ )

