
Exam content for 2nd quarter 2019 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ เขียน บอกต ำแหน่ง และยกตัวอย่ำงค ำที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้น -ะ -    -   -    เ-ะ  แ-ะ โ-ะ   

เ-ำะ เ-อะ -ำ ใ- ไ- เ-ำ ยกตัวอย่ำงค ำท่ีประสมด้วยสระลดรูป (โ-ะ)  และสระเปลี่ยนรูป -ะ เ-ะ แ-ะ จ ำแนกรูปและเสียงวรรณย กต์ 
บอกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกระจำยค ำ (ประสมค ำ) ไม่มีตัวสะกดและไม่ใช่ค ำควบกล้ ำ  อ่ำนและเขียนค ำใหม่จำกบทเรยีน 
(เฉพำะค ำที่มีตัวสะกดตรงแม่ และไม่ใช่ค ำ อะ ก ่งเสียง) ภำษำพำท ีบทที่ 4 ตำมหำ บทที่ 5 ไปโรงเรียน บทที่ 6 โรงเรียนลูกช้ำง  
ดร ณศ กษำบทที่ 22 เจ้ำเสง่ียม บทที่ 24 นำยเลื่อม บทที่ 29 หนูกลบี และเนื้อหำนอกบทเรียน 

Maths - Number to 20 : Numbers 10 to 20, counting down from 20, comparing numbers, ordering numbers. 
- Addition and Subtraction Up to 20 : Sums to 20, addition tables, differences from 20, mental sums. 
- Shapes and Patterns : Circle, square, rectangle, triangle, grouping, describing patterns, repeating patterns. 

Science - Animals : Five types of animals, animals' needs, animal body covering, how animals move, how people 
use animals, parts of the body and associated five senses, animal life cycles. 

Social Studies - Religion : Religions of the world (Buddhism, Christianity, Judaism, Islam, Hinduism) and their symbols, 
important religious days in Buddhism, Christianity and Islam, Triple Gem, main teachings of Buddha. 

History - Thai Symbols : Thai national symbols and Thai cultural symbols. (Flag, national emblem, national animal, 
national plant, traditional Thai entertainment, Thai festivals, Thai cuisine) 

Health 
Education 

- Health : Treasure your teeth, Caring for my mouth, Watch out, Fire Fire, Not water play,  
Where do I cross, Danger. 

Physical 
Education 

- Movements : Static and dynamic movements, Moving with equipment, Animal movements. 

Art - วาดภาพระบายสี ผลงำนทัศนศ ลป์ทีเ่ป็นรูปภำพธรรมชำต  ส ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปทรงอ สระต่ำงๆ ควำมรู้ส กที่เก ดจำกภำพ
ธรรมชำต  ควำมแตกต่ำงของโทนสีร้อนและสเีย็น 

Music - เพลงพาเพลิน เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี ระดับเสียงของตัวโน้ต ค่ำของตัวโน้ต กลม ขำว ด ำ กำรอ่ำนบทกลอน
และกำรร้องเพลง กำรมสี่วนร่วมในก จกรรมดนตรี 

Thai Dance - ภาษาท่าพาเพลิน กำรแสดงภำษำท่ำแทนค ำพูดและอำรมณ์ควำมรู้ส กท่ีอยูภ่ำยใน เช่น ท่ำรัก  ท่ำย ้ม ท่ำปฏ เสธ ท่ำอำย  
ท่ำตัวฉัน ท่ำโศกเศรำ้เป็นต้น กำรเคลื่อนไหวประด ษฐ์ท่ำทำงประกอบ เพลงกำ ม้ำ กบ ฯลฯ 

Career - งานบ้าน เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย : ควำมหมำยและควำมแตกตำ่งของเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย กำรจ ำแนกประเภทของ
เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย กำรดูแลรักษำเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยขณะสวมใส่ และกำรแต่งกำยให้เหมำะสม กำรท ำงำน
ช่วยเหลือครอบครัว : กำรจัดเก็บของเล่นของใช้ กำรท ำควำมสะอำดบ้ำน : อ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบำ้น (ไม้กวำดดอกหญ้ำ  
ไม้กวำดทำงมะพร้ำว ไม้กวำดขนไก่) กำรใช้อ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำนและกำรดูแลรักษำอ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำน  
อำหำรและโภชนำกำร : กำรจ ำแนกประเภทอำหำร (อำหำรคำวและอำหำรหวำน) ลักษณะของอำหำรคำวและอำหำรหวำน 

Computer - Basic internet : Internet Program, Search engine (www.google.com), Machine and non-machine, Open and 
Save Data, Tools in paint Program. 

English - He's a hero. : Job's vocabulary, answering " He's a _____." /m/ /n/ /o/ /p/ phonics, counting the words." 
- Where's the ball? : Playground vocabulary, preposition of place, /q/ /r/ /s/ /t/ and /u/ phonics, 
recognizing words. 
- Billy's Teddy : Family vocabulary, possessive "s", /v/ /w/ /x//y/ and /z/ phonics, recognizing words. 

Chinese - 生(shēng)词(cí) ค าศัพท์ใหม่ เนื้อหำบทที่ 3, 4 เรื่องเกี่ยวกับคน 人(rén) เช่น ค ณพ่อ ค ณแม่ พี่สำว น้องสำว 
ค ณครู นักเรียน ฉัน เธอ เขำ คนไทย คนจีน ประเทศไทย ประเทศจนี บทสนทนำกำรถำม กำรตอบ ช่ือ 你(nǐ)叫(jiào)
什(shén)么(me)？เธอช่ืออะไร 你(nǐ)是(shì)谁(shuí)？เธอคือใคร ล ำดับขดีค ำศัพท์ 八(bā) แปด 
人(rén) คน 

 
  



Exam content for 2nd quarter 2019 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อักษร 3 หมู่ ผันอักษร สูง กลำง ต่ ำ (ค ำเป็น) อักษรน ำ ค ำที่ใช้สระ ใ-  ไ- มำตรำตัวสะกด 

ไม่ตรงมำตรำ (กก กด กบ กน) ค ำคล้องจอง 1-2 พยำงค์ ภำษำพำที บทที่ 4 กลัวท ำไม  บทที่ 5 ชีว ตใหม ่บทที่ 6 มีน้ ำใจ   
ดร ณศ กษำบทที่ 25 นักบ ญมำร์ตรี ์40 องค์ บทที่ 33 มะสะล ม และเนื้อหำนอกบทเรียน 

Maths - Measurement : Metres and centimetres, addition and subtraction. 
- Mass : Kilograms and grams, addition and subtraction. 
- Time : a.m and p.m, hours and minutes, before and after to tell time. 

Science - Matter : Objects and materials, Physical properties. 
- Force and electricity : Push and pull, Magnets, electricity. 

Social Studies - Economics : Goods and services, Income and expenditure, The sufficiency economy. 
History - Thai Society and Culture : Thai society and culture (Regions of Thailand, Thai Holidays, Thai cuisine and 

Thai symbols). 
Health 
Education 

- Health : Eyes, ears and nose, Sleep well and learn better, Stop spreading germs, Gums, teeth and tongue, 
Brush your teeth and gums, Germs can make you sick, Germs are everywhere, Do not share your germs. 

Physical 
Education 

- Swimming : Reason for swimming, Skills learnt in swimming, Breathing, Kicking, Using a kick board, 
Equipment. 

Art - วาดภาพระบายสี กำรสรำ้งผลงำนทัศนศ ลป์เป็นรูปภำพธรรมชำต  ส ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปทรงอ สระต่ำงๆ ควำมรู้ส กทีเ่ก ดจำก
ภำพธรรมชำต และภำพตำมจ นตนำกำรของตนเอง ควำมแตกตำ่งระหว่ำงโทนสีร้อนและสเีย็น 

Music - ทักษะดนตรี ควำมส ำคญัของจังหวะ อัตรำควำมเร็วจังหวะในดนตรีไทย(หน ่งช้ัน สองช้ัน สำมชั้น) กำรเคลื่อนไหวรำ่งกำย
ประกอบบทเพลงสัญลักษณ์ทำงดนตรี(ค่ำโนต้ ก ญแจประจ ำหลัก) 

Thai Dance - ภาษาท่านาฏยศัพท์ท่ีควรรู้ ภำษำท่ำ  กำรแสดงท่ำทำงที่สื่อควำมหมำยแทนค ำพดูหรือ อำกัปก ร ยำ เช่น ท่ำดม ท่ำย ้ม ท่ำรัก 
ท่ำมอง ท่ำเรียก เป็นต้น กำรแสดงท่ำนำฏยศัพท์ในส่วนของล ำตัว ท่ำโย้ตัว ท่ำกล่อมไหล่ ท่ำตีไหล่ กำรน ำเอำภำษำท่ำและ 
ท่ำนำฏยศัพท์ประกอบจังหวะเพลงในน้ ำมีปลำในนำมีข้ำว 

Career - งานบ้าน บทบำทหน้ำท่ีของสมำช กในบ้ำน : บทบำทหน้ำท่ีของนักเรียนต่อครอบครัว กำรท ำงำนบ้ำนช่วยเหลือครอบครัว  
กำรจัดเก็บเสื้อผ้ำที่ใส่แล้ว และกำรท ำควำมสะอำดบ้ำน กำรใช้อ ปกรณ์ท ำควำมสะอำดบ้ำน (ไม้กวำดดอกหญ้ำ ไม้กวำด-
ทำงมะพร้ำวด้ำมสั้น  ไม้กวำดทำงมะพร้ำวดำ้มยำว ไม้ถูพื้น ไม้กวำดหยำกไย่) อำหำรและโภชนำกำร : ว ธีกำรประกอบอำหำร 
(กำรผัด กำรต้ม กำรทอด กำรน ่ง กำรต ำ) ลักษณะของอำหำรแต่ละประเภท กำรเตรียมวตัถ ด บในกำรประกอบอำหำร กำรใช้-
อ ปกรณ์ในกำรประกอบอำหำรให้เหมำะสมกับว ธีกำรประกอบอำหำร กำรจัดเก็บอ ปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร 

Computer - What is Internet and manage document? : Meaning of a Network, Internet Web Browser, Website, 
Search Engine. 

English - School room and subjects : Vocabulary: School rooms and students subjects, Grammar: What/when 
have we got…? We’ve got… our/their 
- After school activities : Vocabulary: After school activities, Grammar: Verbs 
- Celebrations : Vocabulary: Special days/Celebrations, Grammar: What does he like? He likes/He doesn’t 
like 
- Everyday activities : Vocabulary: Everyday activities and time, Grammar: What’s the time? 

Chinese - 身体 ร่างกาย : บทที่ 3 身体 ร่ำงกำย บทท่ี 4 鸟有翅膀 นกมีปีก ค ำศัพท์ บทสนทนำ รูปแบบประโยค กำรเรยีง-
ประโยค พ นอ น ช่ือเส้นล ำดับขดี จ ำนวนล ำดับขดี กำรขออน ญำต และเทศกำล 

 
  



Exam content for 2nd quarter 2019 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำบัน บรร ค ำ รร (มีตัวสะกด /ไม่มีตัวสะกด ) ค ำอักษรน ำ (ห น ำ, อ น ำ, น ำด้วยอักษรกลำง

และอักษรสูง) ค ำ ฤ ฤๅ ค ำพ้องรูป ค ำพ้องเสียง วรรณคดลี ำน ำบทที่ 4 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ภำษำพำทีบทที่ 7 ควำมฝันเป็นจร งได ้
บทที่ 8 ภูม ใจภำษำไทยของเรำดร ณศ กษำบทที่ 19 สร้ำงโบสถ ์บทที่ 26 อย่ำหม ่นคนเพียร และเนื้อหำนอกบทเรียน 

Maths - Measurement : Metric Measurements and vocabulary, Unit Conversions. 
- Multiplication : Multiplication Vocabulary, Multiplication Problems. 
- Division : Division Vocabulary, Division Problems. 

Science - Resources and Materials : Natural Resources, Materials and their Properties, Types of Matter. 
Social Studies - How do we Live our Lives : Traditions and Cultures, Different sizes of Communities, Social Behaviors and 

Duties. 
History - Founding Kings of the Thai Kingdoms : Key achievements and leaders of the 4 Thai Kingdoms. 

(Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, Rattanakosin) 
Health 
Education 

- Health : A dip in the pool, Should Lam accept the offer, Give your eyes a break, Something to chew on, 
Look at our posters, A picnic, Trouble in the kitchen, Food hygiene project. 

Physical 
Education 

- Chair Ball : Throwing and catching, Chair ball rules, Scoring in chair ball, Positions on the court,  
Chair ball court, Strengths and skills used in chair ball. 

Art - การวาดภาพระบายสี วัสด อ ปกรณ์ที่ใช้ในกำรวำดภำพระบำยสี ค ณสมบัต และว ธีกำรใช้สีชน ดต่ำงๆ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ก
ผลงำนกำรวำดภำพในหัวข้อต่ำงๆ ภำพส ่งของรอบตัว ห ่นน ่ง ภำพธรรมชำต   กำรแสดงควำมค ดเห็นตอ่ภำพวำดในเช งสร้ำงสรรค ์

Music - คร้ืนเครงปฏิบัติ กำรขับร้องเดี่ยวและหมู่ หลักกำรขับร้องสำกล อำรมณ์และควำมส ำคัญของจังหวะ กำรแสดงควำมค ดเห็น
เกี่ยวกับเสยีงร้อง ค่ำโน้ตสำกล 

Thai Dance - นาฏศิลป์ท้องถิ่น ที่มำของนำฏศ ลป ์ กำรแสดงนำฏศ ลป์พ้ืนบ้ำน  นำฏศ ลปไ์ทย 
Career - ครอบครัวของฉัน ว ธีใช้และกำรเก็บรักษำอ ปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดบ้ำน กำรวำงแผนกำรท ำงำนบ้ำน กำรเลือกเสื้อผำ้

และกำรดูแลรักษำของใช้ส่วนตัว 
Computer - Uses of internet : Getting information from websites, Using a Search Engine, Upload and Download file or 

folders, Electronic mail, Keyboard shortcut keys. 
English - We’re Having Fun at the Beach : Beach Activity Vocabulary, Present Continuous Verb Tense. 

- A naughty Monkey : Zoo Animal Vocabulary, Verb context association. 
- Jim’s day : Daily Routine Vocabulary, Time consistency structures. 

Chinese - ชมเชย บทที่ 3 และ 4 แปลจีนเป็นไทย เขียนพ นอ น แต่งประโยคจำกค ำศัพท์ที่ก ำหนดให้ แปลประโยคจำกบทสนทนำ  
เขียนจำกค ำศัพท์จีนแปลเป็นไทย และล ำดับขีด 

 
  



Exam content for 2nd quarter 2019 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อักษรน ำ ค ำควบกล้ ำ เครื่องหมำยวรรคตอน (14 เครื่องหมำย) ค ำพ้องรูป  ค ำพ้องเสียง 

ภำษำพำทีบทที่ 6 โอมพ น จมหำพ จำรณำ บทที่ 7 แรงพ โรธจำกฟ้ำด น  ดร ณศ กษำบทที่ 32 นำยขนมต้ม บทที่ 34 ฉลองพระ-
บำทเกี๊ยะ หนังสือวรรณคดีล ำน ำบทที่ 4 เรื่องเล่ำจำกพัทล งและเนื้อหำนอกบทเรียน 

Maths - Multiplication : multiplying by multiples of 10, multiplying by up to a 3-digit number, word problems. 
- Division : dividing by multiples of 10, dividing by up to a 3-digit number, word problems. 
- Graphs : reading information in a bar graph, understanding information in a timetable. 

Science - Plants : 1. Vocabulary 2. Classifying plants 3. Transport vessels in plants 4. How different parts of a plant 
help it 5. Photosynthesis 6. Plant responses to stimuli. 

Social Studies - Economics and Religion : 1. Vocabulary 2. Goods and services 3. Consumer choice 4. Consumer rights 
5. Qualification hallmarks 6. Money 7. Sufficiency economy 8. Major religions around the world 

History - The Sukhothai Kingdom : Key achievements and leaders of the Sukhothai Kingdom. 
Health 
Education 

- Physical Health : Do away with tooth decay, Too smart to start, What's in your food, Practice food 
hygiene, Food hygiene project. 

Physical 
Education 

- Swimming : Strokes used in swimming, Benefits of swimming, Freestyle technique, Breathing , 
Emergency situations. 

Art - ทฤษฎีส ีวรรณะสี (ร้อน เย็น) กำรรู้จักเลือกใช้สีและวรรณะของสีในกำรสร้ำงผลงำน สีและควำมรูส้ กท่ีมีต่ออำรมณ์ของ
มน ษย ์

Music - เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี กำรอ่ำนโน้ต (โด–ซอล) ค่ำควำมยำวเสียงของโน้ต (ตัวกลม ตวัขำว ตัวด ำ)  ก ญแจ-
ประจ ำหลัก เส้นกั้นห้อง 

Thai Music - นาฏศิลป์น่ารู้ คุณค่านาฏศิลป์ ประวัต ควำมเป็นมำของนำฏศ ลป์ กำรแสดงท้องถ ่น  กำรใช้ศัพท์ทำงละคร  พ ธีไหว้ครู   
ค ณค่ำนำฏศ ลป์  กำรใช้ภำษำท่ำประกอบเพลงพรปีใหม่ หลักกำรชมกำรแสดง 

Career - อาหารดีสุขภาพดี ประเภทอำหำรและกรรมว ธีในกำรท ำให้อำหำรส ก กำรประกอบอำหำรอยำ่งสงวนค ณค่ำ มำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำร กำรจัดตกแต่งอำหำร 

Computer - Basic Arduino : Basic Arduino, File menu in Arduino Program, shortcut key in Arduino Program. 
English - Going to the movies : 1. Present Perfect 2. Using yet and already 3. Past Simple 4. Vocabulary  

5. Reading, True or False questions. 
Chinese - งานอดิเรก ค ำศัพท์ ประโยค บทสนทนำ (ทั้งภำษำจีนและพ นอ น) ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน กำรแต่งประโยค กำรเขียน

ล ำดับขีด 
 
  



Exam content for 2nd quarter 2019 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค ำบ พบท ค ำสันธำน ค ำอ ทำน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค (หนังสือภำษำพำที

หน้ำ 67-69) ค ำที่มำจำกต่ำงประเทศ (4 ภำษำ) และค ำที่ใช้ในชีว ตประจ ำวัน วรรณคดีล ำน ำบทที่ 3 ว ชำเหมือนส นค้ำ บทที่ 4 
พ่อค้ำจำกเมำะตะมะ และเนื้อหำนอกบทเรียน 

Maths - Decimals : Converting fractions to decimals, rounding decimals, ordering decimals, operations of 
decimals, word problems. 
- Probability : Understanding chance and the probability scale. 
- Graphs : Reading and understanding information in bar and line graphs. 

Science - Plants : Vocabulary, Classifying Plants, Plant Reproduction, Plant Adaptations, Plant life cycles. 
- Materials and their properties : Vocabulary, Properties of Materials, Application of Materials. 

Social Studies - Economics and Religion : Vocabulary, Goods and services, Factors of production, Consumer choice, 
Sufficiency economy, Banks and Co- operatives, Masters of the major religions. 

History - The Ayutthaya and Thonburi Kingdoms : Key achievements and leaders of the Ayutthaya and 
Thonburi Kingdoms and historical vocabulary. 

Health 
Education 

- Health : Laws that protect, Gum disease, First Aid. 

Physical 
Education 

- Badminton : Rules, Scoring, Singles and doubles gameplay, Badminton court, Serving, Strengths and 
skills used in badminton. 

Art - ทฤษฎีส ี สี (สีจำกธรรมชำต และสีจำกมน ษย์สร้ำงข ้นหรือสังเครำะห์ข ้น) แสงและเงำ วรรณะสี (วรรณะร้อน วรรณะเย็น)  
สีขั้นที1่ สีขั้นที2่ สีขั้นที3่ 

Music - การขับร้อง ลักษณะเสียงของกำรขับร้อง เสียงร้องของเด็ก เสียงรอ้งของผู้หญ ง เสียงร้องของผู้ชำย กำรขับร้องเพลงแบบ
สำกล กำรขับร้องเดี่ยว กำรขับร้องหมู่ กำรขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสำกล กำรขับร้องแบบด้นสด ควำมหมำยของกำร- 
ขับร้องแบบด้นสด เพลงพื้นบ้ำนท่ีขับร้องแบบด้นสด เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตร ี

Thai Music - หลักการชมการแสดง ประโยชน์ในกำรชมกำรแสดง มำรยำทในกำรชมกำรแสดง กำรเปรียบเทยีบกำรแสดงพ้ืนเมือง  
กำรแสดงพ้ืนเมือง 4 ภำค ท่ีมำของช ดกำรแสดงต่ำงๆ  ปัจจัยท่ีท ำใหก้ำรแสดงแตกต่ำงกัน 

Career - งานเกษตร ลักษณะของศัตรูพืชและกำรก ำจัดศตัรูพืชชน ดต่ำงๆ ขัน้ตอน และว ธีกำรขยำยพันธ ์พืชโดยกำรปักช ำ ประเภท
ของสัตว์ ลักษณะของกำรผสมพันธ ์สัตว์ และว ธีกำรส ขำภ บำลสัตว ์

Computer - Scratch Programming : ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ Scratch interface  กำรใช้ทักษะกำรค ดค ำนวณทำงคณ ตศำสตร์ใน
กำรสร้ำงรูปทรงเรขำคณ ตผ่ำนโปรแกรม Scratch 

English - Up and Away : Vocabulary, Present Progressive Indefinite pronouns present progressive for future plans. 
- Real or Imaginary : Vocabulary, Be made of / used for, Present Passive. 

Chinese - 场所 สถานที ่ล ำดับขีด ค ำสั่งในห้องเรียน กำรเลือกใช้เครื่องหมำยในประโยค กำรสะกดพ นอ น ควำมหมำยของค ำศัพท์
และประโยคจำกรูปภำพ บทสนทนำ ว เครำะหเ์นื้อเรื่องที่อ่ำน และตอบค ำถำม กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศมำตอบค ำถำม  
กำรเลือกใช้ค ำลักษณนำม เขียนค ำศัพท์และแต่งประโยคจำกรูปภำพ 

 
  



Exam content for 2nd quarter 2019 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อ่ำนจับใจควำม ภำษำพำทีบทที่ 4 กทลีตำนี  วรรณคดลี ำน ำบทที่ 3 ข นช้ำงข นแผน 

(ตอนก ำเน ดพลำยงำม) หลักกำรใช้ ค ำส ภำพ ค ำรำชำศัพท์ (กร ยำรำชำศัพท์ พระสงฆ์) ค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ  
(จีน อังกฤษ) กลอนส ภำพ (ฉันทลักษณ ์เรียงค ำประพันธ ์เลือกค ำมำเต ม) ส ำนวน ค ำพังเพย ส ภำษ ต ค ำไวพจน์ และเนื้อหำ
นอกบทเรียน 

Maths - Fractions : Identifying and converting fractions, equivalent fractions, comparing and ordering fractions, 
operations of fractions. 
- Maps and Directions : Using compass bearings to identifying a position/place on a map, 
understanding and calculating scale values. 
- Decimals : Identifying place value, comparing and ordering decimals, converting fractions to decimals, 
operations of decimals. 

Science - Ecosystem : Vocabulary, Parts of an Ecosystem, Food Chains/Food Webs, Interactions and relationships 
in Ecosystem, Changes and their effects in the environment, Conservation. 

Social Studies - Economics : Vocabulary, Producers and Consumers, Sustainable use of resources, Taxes, Consumer 
and Worker Rights. 

History - The Rattanakosin Period : Key achievements and leaders of the Rattanakosin period and historical 
vocabulary. 

Health 
Education 

- Health : Common eye infections, Are you getting enough sleep?, Give me immunity, Be responsible 
keep healthy, HIV/AIDS and Hepatitis B. 

Physical 
Education 

- Swimming : History of swimming, Swimming strokes, Swimming and the body. 

Art - ทฤษฎีส ีส ี(สีในวัตถ ธำต ) สีขั้นที ่1 สีขั้นที ่2 สีขั้นที ่3 (สีของแสง) น้ ำหนักและแสงเงำ สีคู่ตรงข้ำม ประโยชน์และลักษณะ
กำรใช้สีคู่ตรงข้ำม 

Music - ประเภทเคร่ืองดนตรีสากล  ประเภทของเครื่องดนตรี บทบำทและหน้ำที่ของเครื่องดนตรีสำกล ว ธีกำรบรรเลงเครื่อง
ดนตรี เครื่องเป่ำลมไม ้เครื่องเป่ำทองเหลือง เครื่องสำย  เครื่องตี เครื่องล ่มน ้ว เครื่องหมำยและสญัลกัษณ์ทำงดนตรี  
กำรบวกค่ำตัวโนต้ดนตรสีำกล กำรขีดเส้นกั้นห้องเพลง 

Thai Dance - ทักษะการเป่าขลุ่ยเพลงลาวครวญ องค์ประกอบของขล ่ย ประวตั ควำมเป็นมำและองค์ประกอบของเพลงลำวครวญ 
Career - งานเกษตร ลักษณะและหน้ำที่ของเครื่องมือท่ีใช้ในกำรขยำยพันธ ์พืช ข้ันตอนและว ธีกำรขยำยพันธ พ์ืชโดยกำรตอนก ่ง 

ประเภทของป ๋ย ประโยชน์ของป ๋ย และธำต อำหำรพืช หน้ำที่ของวัสด อ ปกรณ์ ว ธีกำร ประโยชน์ของกำรเลีย้งปลำสวยงำม 
Computer - Basic micro controller 4 : อ ปกรณ์พื้นฐำนและ sensor ในกำรต่อวงจรไฟฟ้ำเบื้องต้น ควำมรู้พืน้ฐำนในกำรต่อวงจร

และเขียนโปรแกรมควบค ม servo และ color sensor 
English - Superheroes, Special powers.Powerful Earth : Second Conditional Questions, Past Perfect,  

Present Perfect, Vocabulary, Reading. 
Chinese - 食品(อาหาร) ประโยคค ำสั่ง ค ำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ค ำศัพท์ พ นอ น อักษจีน บทสนทนำ ถำม-ตอบ ล ำดับขดี  

ตอบค ำถำมจำกเนื้อเรื่องที่อ่ำน แต่งประโยค เรียงประโยคใหม ่เต มบทสนทนำให้สมบรูณ ์
 
 

 


