เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เอกสารฉบับนี้เป็ นตารางสอบปลายปี และขอบเขตเนื้อหาการสอบ พร้อมกาหนดการต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเรี ยนใน
ปกครองของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

วัน เดือน ปี
วันพุธ
20 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์
22 กุมภาพันธ์ 2562

(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์)
ผูอ้ านวยการ
ตารางสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08:00 - 09:00 น.
คณิ ตศาสตร์
09:00 - 09:20 น.
- พัก 09:20 - 10:10 น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:10 - 11:00 น.
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
11:00 – 11:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
08:00 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:30

น.
น.
น.
น.
น.

ภาษาไทย
- พัก ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

ใช้ เวลา
60 นาที
20 นาที
50 นาที
50 นาที
50
20
50
60

นาที
นาที
นาที
นาที

หมายเหตุ
- สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันสอบ
ดินสอ 2B อย่างน้อย 2 แท่ง พร้อมยางลบดินสอ / บัตรเข้าห้องสอบ
- วันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หยุด (ทบทวนหนังสื อ) /วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดวันมาฆบูชา
-กาหนดสอบ วิชาทีส่ อบข้ อเขียนนอกตารางสอบ
วิชาสุขศึกษา ป.1 –ป.6 สอบวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คาบ1
- กาหนดการจาหน่ ายหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
- รับผลการเรียน ป.1-ป.5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-10.30 น.
- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 1-25 เมษายน 2562
- เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

.............................................................................................................................................................................
ส่งส่วนนี้คืนครู ประจาชั้น ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................
ผูป้ กครองเด็กชาย................................................................................ชั้น ป. 1 ห้อง..... เลขที่ ..................................
ได้รับเอกสารการสอบ ปี การศึกษา 2561 และรับทราบกาหนดการต่างๆแล้ว
ลงชื่อ.........................................ผูป้ กครอง

เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เอกสารฉบับนี้เป็ นตารางสอบปลายปี และขอบเขตเนื้อหาการสอบ พร้อมกาหนดการต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเรี ยนใน
ปกครองของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์)
ผูอ้ านวยการ
ตารางสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
วัน เดือน ปี
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08:00 - 09:00 น.
คณิ ตศาสตร์
วันจันทร์
09:00 - 09:20 น.
- พัก 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:20 - 10:10 น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:10 - 11:00 น.
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
11:00 – 11:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
วันพฤหัสบดี
21 กุมภาพันธ์ 2562

08:00 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:30

น.
น.
น.
น.
น.

ภาษาไทย
- พัก ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

ใช้ เวลา
60 นาที
20 นาที
50 นาที
50 นาที
50
20
50
60

นาที
นาที
นาที
นาที

หมายเหตุ
- สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันสอบ
ดินสอ 2B อย่างน้อย 2 แท่ง พร้อมยางลบดินสอ / บัตรเข้าห้องสอบ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หยุด (ทบทวนหนังสื อ) /วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดวันมาฆบูชา
-กาหนดสอบ วิชาทีส่ อบข้ อเขียนนอกตารางสอบ
วิชาสุขศึกษา ป.1 –ป.6 สอบวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คาบ1
- กาหนดการจาหน่ ายหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
-รับผลการเรียน ป.1-ป.5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-10.30 น.
- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 1-25 เมษายน 2562
- เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

.............................................................................................................................................................................
ส่งส่วนนี้คืนครู ประจาชั้นภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................
ผูป้ กครองเด็กชาย................................................................................ชั้น ป. 2 ห้อง..... เลขที่ ..................................
ได้รับเอกสารการสอบ ปี การศึกษา 2561 และรับทราบกาหนดการต่างๆแล้ว
ลงชื่อ.........................................ผูป้ กครอง

เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เอกสารฉบับนี้เป็ นตารางสอบปลายปี และขอบเขตเนื้อหาการสอบ พร้อมกาหนดการต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเรี ยนใน
ปกครองของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์)
ผูอ้ านวยการ
ตารางสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
วัน เดือน ปี
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08:00 - 09:00 น.
คณิ ตศาสตร์
วันพุธ
09:00 - 09:20 น.
- พัก 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:20 - 10:10 น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:10 - 11:00 น.
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
11:00 – 11:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
วันศุกร์
22 กุมภาพันธ์ 2562

08:00 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:30

น.
น.
น.
น.
น.

ภาษาไทย
- พัก ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

ใช้ เวลา
60 นาที
20 นาที
50 นาที
50 นาที
50
20
50
60

นาที
นาที
นาที
นาที

หมายเหตุ
- สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันสอบ
ดินสอ 2B อย่างน้อย 2 แท่ง พร้อมยางลบดินสอ / บัตรเข้าห้องสอบ
-วันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หยุด (ทบทวนหนังสื อ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดวันมาฆบูชา
-กาหนดสอบ วิชาทีส่ อบข้ อเขียนนอกตารางสอบ
วิชาสุขศึกษา ป.1 –ป.6 สอบวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คาบ1
- กาหนดการจาหน่ ายหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
- รับผลการเรียน ป.1-ป.5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-10.30 น.
- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 1-25 เมษายน 2562
- เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

.............................................................................................................................................................................
ส่งส่วนนี้คืนครู ประจาชั้น ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................
ผูป้ กครองเด็กชาย................................................................................ชั้น ป. 3 ห้อง..... เลขที่ ..................................
ได้รับเอกสารการสอบ ปี การศึกษา 2561 และรับทราบกาหนดการต่างๆแล้ว
ลงชื่อ.........................................ผูป้ กครอง

เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
เอกสารฉบับนี้เป็ นตารางสอบปลายปี และขอบเขตเนื้อหาการสอบ พร้อมกาหนดการต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเรี ยนใน
ปกครองของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์)
ผูอ้ านวยการ
ตารางสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
วัน เดือน ปี
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08:00 - 09:00 น.
คณิ ตศาสตร์
วันจันทร์
09:00 - 09:20 น.
- พัก 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:20 - 10:10 น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:10 - 11:00 น.
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
11:00 – 11:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
วันพฤหัสบดี
21 กุมภาพันธ์ 2562

08:00 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:30

น.
น.
น.
น.
น.

ภาษาไทย
- พัก ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

ใช้ เวลา
60 นาที
20 นาที
50 นาที
50 นาที
50
20
50
60

นาที
นาที
นาที
นาที

หมายเหตุ
- สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันสอบ ดินสอ 2B อย่างน้อย 2 แท่ง พร้อมยางลบดินสอ / บัตรเข้าห้องสอบ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หยุด (ทบทวนหนังสื อ) /วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดวันมาฆบูชา
-กาหนดสอบ วิชาทีส่ อบข้ อเขียนนอกตารางสอบ
วิชาสุขศึกษา ป.1 –ป.6 สอบวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คาบ1
- กาหนดการจาหน่ ายหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
- รับผลการเรียน ป.1-ป.5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-10.30 น.
- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 1-25 เมษายน 2562
- เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

.............................................................................................................................................................................
ส่งส่วนนี้คืนครู ประจาชั้น ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................
ผูป้ กครองเด็กชาย................................................................................ชั้น ป. 4 ห้อง..... เลขที่ ..................................
ได้รับเอกสารการสอบ ปี การศึกษา 2561 และรับทราบกาหนดการต่างๆแล้ว
ลงชื่อ.........................................ผูป้ กครอง

เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เอกสารฉบับนี้เป็ นตารางสอบปลายปี และขอบเขตเนื้อหาการสอบ พร้อมกาหนดการต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเรี ยนใน
ปกครองของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์)
ผูอ้ านวยการ
ตารางสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
วัน เดือน ปี
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08:00 - 09:00 น.
คณิ ตศาสตร์
วันพุธ
09:00 - 09:20 น.
- พัก 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:20 - 10:10 น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:10 - 11:00 น.
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
11:00 – 11:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
วันศุกร์
22 กุมภาพันธ์ 2562

08:00 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:30

น.
น.
น.
น.
น.

ภาษาไทย
- พัก ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

ใช้ เวลา
60 นาที
20 นาที
50 นาที
50 นาที
50
20
50
60

นาที
นาที
นาที
นาที

หมายเหตุ
- สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันสอบ
ดินสอ 2B อย่างน้อย 2 แท่ง พร้อมยางลบดินสอ / บัตรเข้าห้องสอบ
-วันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หยุด (ทบทวนหนังสื อ) /วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดวันมาฆบูชา
-กาหนดสอบ วิชาทีส่ อบข้ อเขียนนอกตารางสอบ
วิชาสุขศึกษา ป.1 –ป.6 สอบวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คาบ1
- กาหนดการจาหน่ ายหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
- รับผลการเรียน ป.1-ป.5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-10.30 น.
- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 1-25 เมษายน 2562
- เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

.............................................................................................................................................................................
ส่งส่วนนี้คืนครู ประจาชั้น ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................
ผูป้ กครองเด็กชาย................................................................................ชั้น ป. 5 ห้อง..... เลขที่ ..................................
ได้รับเอกสารการสอบ ปี การศึกษา 2561 และรับทราบกาหนดการต่างๆแล้ว

ลงชื่อ.........................................ผูป้ กครอง

เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เอกสารฉบับนี้เป็ นตารางสอบปลายปี และขอบเขตเนื้อหาการสอบ พร้อมกาหนดการต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับนักเรี ยนใน
ปกครองของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

วัน เดือน ปี
วันจันทร์
18 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดี
21 กุมภาพันธ์ 2562

(นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์)
ผูอ้ านวยการ
ตารางสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08:00 - 09:00 น.
คณิ ตศาสตร์
09:00 - 09:20 น.
- พัก 09:20 - 10:10 น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:10 - 11:00 น.
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
11:00 – 11:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
08:00 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 11:30

น.
น.
น.
น.
น.

ภาษาไทย
- พัก ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

ใช้ เวลา
60 นาที
20 นาที
50 นาที
50 นาที
50
20
50
60

นาที
นาที
นาที
นาที

หมายเหตุ
- สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันสอบ ดินสอ 2B อย่างน้อย 2 แท่ง พร้อมยางลบดินสอ / บัตรเข้าห้องสอบ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หยุด (ทบทวนหนังสื อ) /วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หยุดวันมาฆบูชา
-กาหนดสอบ วิชาทีส่ อบข้ อเขียนนอกตารางสอบ
วิชาสุขศึกษา ป.1 –ป.6 สอบวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คาบ1
- กาหนดการจาหน่ ายหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
- สอบจัดกลุ่มการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2562
- รับผลการเรียน ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2562
- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 1-25 เมษายน 2562
- เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

.............................................................................................................................................................................
ส่งส่วนนี้คืนครู ประจาชั้น ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................
ผูป้ กครองเด็กชาย................................................................................ชั้น ป. 6 ห้อง..... เลขที่ ..................................
ได้รับเอกสารการสอบ ปี การศึกษา 2561 และรับทราบกาหนดการต่างๆแล้ว
ลงชื่อ.........................................ผูป้ กครอง

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โครงสร้ างเนือ้ หาการสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
1. วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยที่ 1 บทที่ 10 การวัดความยาว
หน่วยที่ 2 บทที่ 11 การวัดน้ าหนัก
หน่วยที่ 3
บทที่ 12 จานวนนับไม่เกิน 40
บทที่ 13 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์
ไม่เกิน 40
หน่วยที่ 4
บทที่ 14 จานวนนับไม่เกิน 100
บทที่ 15 การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์
ไม่เกิน 100
หน่วยที่ 5 บทที่ 16 แผนภูมิรูปภาพ
2. วิชาภาษาไทย
การอ่าน (อ่านจับใจความ)
- เนื้อหานอกบทเรี ยน (นิทาน เรื่ องสั้น)
หลักการใช้ภาษา
- พยัญชนะ
- การผันวรรณยุกต์
- สระ
- มาตราตัวสะกด
- คายากในบทเรี ยน บทที่ 10 - 12
3. วิชาสังคมศึกษา
หนังสื อสังคมศึกษา
- สิ นค้าและบริ การ หน้า 132-144
- การใช้จ่ายและการออม หน้า 147-163
สาระภูมิศาสตร์ หน้า 215-251
- เรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อม
- สิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

4. วิชาประวัตศิ าสตร์
หนังสื อสังคมศึกษาหน้า 197-213 และใบงาน หน้า 1-17
- ความเป็ นไทย
- เอกลักษณ์ไทย
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พระมหากษัตริ ยไ์ ทย (ร.9)
5. วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 วัสดุและการเกิดเสี ยง
หน่วยที่ 2 หิ นและท้องฟ้ า
6. วิชาภาษาอังกฤษ
Worksheets 7-11
- My Day
- My Home
- People at work
- My Clothes
Grammar :
- Yes / No Answers
- Verb to be : is / am / are
- My / Your / His / Her
- Adjectives ( colors )
- This / That
- Pronouns ( I,You,We,They,He,She,It )

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โครงสร้ างเนือ้ หาการสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
1. วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยที่ 5 การวัด
หน่วยที่ 6 การชัง่
หน่วยที่ 8 เวลา

หน่วยที่ 9 เงิน
หน่วยที่ 11 ตวง
หน่วยที่ 13 การบวก
ลบ คูณ หารระคน

2. วิชาภาษาไทย
การอ่าน (อ่านจับใจความ)
- เนื้อหานอกบทเรี ยน
หลักการใช้ภาษา
- คาที่ใช้บนั /บรร , รร ( ร หัน ) , ฤ ฤา
- คาที่มีความหมายตรงกันข้าม
- วลีและประโยค
- คาพ้องรู ป พ้องเสี ยง
- ตัวการันต์
3. วิชาสังคมศึกษา
หนังสื อสังคม
หน่วยที่ 7 การซื้อการขาย หน้า 139-154
หน่วยที่ 8 รายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว หน้า 157-174
หน่วยที่ 12 แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
หน้า 233-245
หน่วยที่ 13 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หน้า 249-262
หน่วยที่ 14 สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หน้า 265-281

4. วิชาประวัตศิ าสตร์
1) หน่วยที่ 11 ชาติไทย ( สังคมหน้า 212-230 )
1.1) บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
1.2) บุคคลสาคัญของไทย
1.3) วัฒนธรรมและประเพณี
1.4) ภูมิปัญญาไทย
2) ใบความรู ้อาเซียน ( บุคคลสาคัญ , ภูมิปัญญา ,
อาหาร , ศัพท์เฉพาะวิชา )
5. วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา
หน่วยที่ 5 แรงแม่เหล็กและแรงไฟฟ้ า
หน่วยที่ 6 ไฟฟ้ า แบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้ า
หน่วยที่ 8 ดวงอาทิตย์
6. วิชาภาษาอังกฤษ
1. Unit : Fun time at home , Sports at school
2. Worksheet : 13-22
3. Grammar :
- V.To be ( is / am / are )
- I / You / We / They / He / She / It
- This / That / These / Those
- WH Questions (What / When / Where /
Who)
- Do / you like…? Yes / No answer
- Does he / she like…?
- Prepositions( in,on,under,near,next to,in
front of,behind )

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โครงสร้ างเนือ้ หา การสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
1. วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 การชัง่ การตวง
บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ 11 รู ปเรขาคณิ ต
2. วิชาภาษาไทย
การอ่าน (อ่านจับใจความ)
- เนื้อหานอกบทเรี ยน
หลักการใช้ภาษา
- วลี/ประโยค
- ประโยคเพื่อการสื่ อสาร
- เครื่ องหมายวรรคตอน
- สานวน
- คากริ ยา
3. วิชาสังคมศึกษา
หนังสื อสังคมศึกษา
หน่วยที่ 7 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน้า 153-182
หน่วยที่ 12 แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
หน้า 241-256
หน่วยที่ 13 ชุมชนของเรา หน้า 259-268
หน่วยที่ 14 สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน หน้า 271-284
4. วิชาประวัตศิ าสตร์ ( หนังสื อสังคมศึกษา )
หน่วยที่ 11 ชาติไทย ( หน้า 221-237 )
1. พระมหากษัตริ ยท์ ี่สถาปนาอาณาจักรไทย
2. รัฐต่าง ๆ ในดินแดนไทย
3. พระมหากษัตริ ยร์ ัชกาลที่ 9
4. วีรบุรุษและวีรสตรี ไทย

5. วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 5 พลังงานไฟฟ้ า
หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (น้ า , อากาศ)
หน่วยที่ 7 ปรากฏการณ์บนท้องฟ้ า
6. วิชาภาษาอังกฤษ
1. Units 7-8 : Worksheets 14-24
My Home Worksheets 14-16
Jobs Worksheets 17-19
Places Worksheets 20-22
Free Times Worksheets 23-24
2. Grammar Usage :
- Singular / Plural Nouns
- Answer the questions; Who ,Why , What , Where ,
When , How , How many
-Yes /No question ; Is / Are_________?
-Do / Does________?
-like / likes / don’t like / doesn’t like

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โครงสร้ างเนือ้ หา การสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
1. วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 ทศนิยม
บทที่ 8 มุม
บทที่ 9 รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 การนาเสนอข้อมูล
2. วิชาภาษาไทย
การอ่าน (อ่านจับใจความ)
- เนื้อหานอกบทเรี ยน
หลักการใช้ภาษา
- ไตรยางศ์และการผันอักษร
- คาเป็ น-คาตาย
- สานวนสุภาษิต คาพังเพย
- คาพ้องรู ปพ้องเสี ยง
3. วิชาสังคมศึกษา
หนังสื อสังคมศึกษา
สาระเศรษฐศาสตร์ หน้า 158-184
- เศรษฐศาสตร์น่ารู ้
- เศรษฐกิจพอเพียง
สาระภูมิศาสตร์ หน้า 239-293
- แผนที่และรู ปถ่าย
- จังหวัดของเรา
- สิ่ งแวดล้อมของจังหวัด
สมุดบันทึกความรู ้
คาศัพท์เฉพาะวิชา

4. วิชาประวัตศิ าสตร์
- อาณาจักรสุโขทัย
- บุคคลสาคัญสมัยสุโขทัย
- ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
ทบทวนจากหนังสื อประวัติศาสตร์ หน้า 52-87
และคาศัพท์เฉพาะวิชา
5. วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 วัสดุและสสาร
หน่วยที่ 2 ระบบสุริยะ
6. วิชาภาษาอังกฤษ
Units 3-4
Grammar
- Wh-Question ( What / Where )
- Yes / No Questions
- Verb to be
- Present Simple Tense
- Verb to do
- Giving directions

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โครงสร้ างเนือ้ หา การสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1. วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 9 บทประยุกต์
บทที่ 10 รู ปสี่ เหลี่ยม
บทที่ 11 รู ปสามเหลี่ยม
บทที่ 12 รู ปวงกลม
บทที่ 13 รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ และปริ มาตรของ
ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
2. วิชาภาษาไทย
การอ่าน (อ่านจับใจความ) - เนื้อหานอกบทเรี ยน
หลักการใช้ภาษา
- ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
- ชนิดของประโยค (ประโยคความเดียว
/ ประโยคความรวม)
- การแยกส่วนประกอบของประโยค
3. วิชาสังคมศึกษา
หนังสื อสังคมศึกษา
- พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง หน้า 51-92
- เศรษฐศาสตร์ หน้า 143-179
- ภูมิศาสตร์ไทย หน้า 251-312
4.วิชาประวัตศิ าสตร์
หนังสื อประวัติศาสตร์
- อาณาจักรอยุธยา หน้า 51-68
- อาณาจักรธนบุรี หน้า 72-78
- บุคคลสาคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี หน้า 83-89, 91-92
- ภูมิปัญญาไทย 97-101

5. วิชาวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 แรงและความดัน
บทที่ 4 เสี ยงกับการได้ยนิ
บทที่ 5 น้ า ฟ้ า และดวงดาว
6. วิชาภาษาอังกฤษ
Unit : Food , Feelings
Grammar :
- Tenses : Present/Past Simple , Present Continuous
- Pronouns : Subject / Object
- Comparison of Adjectives
- Wh –Questions
- Yes/No Questions
- Containers and Quantities : some / any / a little / a few
/ a lot of / much / many / a / an

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โครงสร้ างเนือ้ หา การสอบปลายปี ปี การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1. วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 9 รู ปสี่ เหลี่ยม
บทที่ 10 รู ปวงกลม
บทที่ 11 บทประยุกต์
บทที่ 12 รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ และปริ มาตรของ
ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2. วิชาภาษาไทย
การอ่าน (อ่านจับใจความ) - เนื้อหานอกบทเรี ยน
หลักการใช้ภาษา
- ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
- ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
- สานวน สุ ภาษิต คาพังเพย
- เครื่ องหมายวรรคตอน
3. วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา ( หน้า 52-98 )
- พระสงฆ์
- การปฏิบตั ิตนดี
ภูมิศาสตร์ ( หน้า 247-297 )
- แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
- ประเทศของเรา
- สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4. วิชาประวัตศิ าสตร์
หน่วยที่ 3 อาณาจักรรัตนโกสิ นทร์
- พัฒนาการสมัยรัตนโกสิ นทร์
- บุคคลสาคัญสมัยรัตนโกสิ นทร์
- ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
ทบทวนจากหนังสื อประวัติศาสตร์ หน้า 56-106
แบบฝึ กหัดในชีทและในสมุด
5. วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยที่ 4 ไฟฟ้ าน่ารู ้
หน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยี
อวกาศ
6. วิชาภาษาอังกฤษ
Units : Favorite Singers and Sports , Food and Drink
Grammar :
- Present Simple Tense
- Past Simple Tense
- Quantities , Containers
- Request , How much / many ….
- “Wh /Yes , No” Questions
- Using much , many , a lot of , a few , a little ,
some , any
- Adjective Order
- Comparison of Adjectives

