
 
Exam content for 3rd quarter 2017 

GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ความหมายของค าศพัท์ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง อ่าน เขียนค าท่ีประสมดว้ยสระอะ, อิ, อึ, อุ เขียนค าท่ีมีอกัษรน า       

(ห น า) แต่งประโยค เรียงค าใหเ้ป็นประโยค อ่านแจกลูกค า และเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กก 
- พูดเพราะ ความหมายของค าศพัท ์อ่าน เขียนค าท่ีประสมดว้ยสระอ า, เอา, เอะ, แอะ และค าท่ีอยู่ในมาตราแม่ กบ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง
ในหนงัสือดรุณศึกษา บทท่ี 41 เร่ือง ลิงทโมนกบัสหาย 
- เกอืบไป ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองและเน้ือหานอกบทเรียน ความหมายของค าศพัท ์เขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระโอะ, เอาะ, ออ, เออะ, 
เออ, เอือ อ่านและเขียนค าท่ีอยู่ในมาตราแม่ กด, แม่ กน ไตรยางค ์(สูง, กลาง, ต ่า) ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองในหนังสือดรุณศึกษา บทท่ี 45 
เร่ือง นายสุข 

Maths - Doubling and sharing : Using doubles to add mentally, sharing into to equal halves, doubles and halves, even and odd 
numbers. 
- Money : Value of coins, counting money, exchanging coins. 
- Length : Comparing lengths, using describing words, estimating lengths. 

Science - Soil and Water, Space and objects in the sky : Types of soil (clay, sand, loam) and what do we use it for. Types of water 
(freshwater, saltwater) and what do we use it for. Objects in the sky during the day and night, solar system, people in space. 

Social Studies - Environment Cardinal directions Maps and plans : Man-made and natural environment Pointing North, South, West and 
East Reading maps and plans. Giving directions. 

History - Thai symbols , resources and history : Important symbols of the Thai nation. 
Health 
Education 

- Environmental and emotional health : Going home alone, be careful, should I go with them, feelings, how do I feel,     
what can I do, may I touch. 

Physical 
Education 

- Swimming : Breathing, body movements, safety, rules. 

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ (การป้ัน) ลกัษณะรูปทรง 3 มิติ รูปแบบงานป้ันรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ วสัดุท่ีใชใ้นการป้ัน                
และการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้ันรูปทรงพ้ืนฐานแบบต่างๆ 

Music - บทเพลงกบัชีวิต บทเพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั (เพลงกล่อมเดก็  เพลงประกอบการละเล่น)  เพลงส าคญั (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญ-
พระบารมี) ท่ีมาของเพลงในทอ้งถ่ิน ความน่าสนใจในดนตรีทอ้งถ่ิน เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 

Thai Dance - นาฏศิลป์ไทยน่าช่ืนชม มารยาทการเป็นผูช้มท่ีดี ส่ิงท่ีตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทของการร า 
ระบ า ฟ้อน เช่น ร าพลายชุมพล ร ามโนราห์ ร าประเลง ร าเด่ียว ร าคู่  เป็นตน้ การฟ้อนของทางภาคเหนือและภาคอีสาน เช่น ฟ้อนเล็บ        
ฟ้อนเทียน และฟ้อนภูไท เป็นตน้ 

Career - งานประดษิฐ์ ความหมาย ความส าคญั และประเภทของงานประดิษฐ ์(ของเล่น ของใช)้ วสัดุและอุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ ์           
วสัดุในการท างานประดิษฐ ์(วสัดุธรรมชาติ และวสัดุสังเคราะห์ : กระดาษ ผา้) ลกัษณะการใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิด ขอ้ควรระวงัในการใช้
อุปกรณ์ท างานประดิษฐ ์การดูแลรักษาวสัดุและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การบ ารุงรักษาของเล่นแต่ละประเภท 

Computer - Software for design : What is software for design, how to use the Paint and PowerPoint program, how to enter the Paint and 
PowerPoint Program, Tools in paint program. 

English - A new friend : My friends and shapes, vocabulary, he/she’s got, grammar, “th” phonics. 
- Where’s Grandma? : My house vocabulary, Where’s …? Where are …?, phonics “sh”. 
- Lunchtime : My lunchbox vocabulary, I’ve got, grammar, “ch” phonics. 

Chinese - 我的衣服。เส้ือผ้าของฉัน เน้ือหาในบทท่ี 5, 6 เก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ประโยคค าถามเก่ียวกบัอาย ุเช่น เธออายก่ีุขวบ เขาอายุ
เท่าไหร่ ตวัเลขจีน และตวัเลขพินอิน 1-10  พินอินในบทเรียน ประโยคค าถามน่ี-นัน่คืออะไร เช่น น่ีคือ....   นัน่คือ....   ประโยคแสดงความ
เป็นเจา้ของ เช่น น่ีคือ....ของ....   นัน่คือ....ของ....   ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน เช่น สวสัดี ขอบคุณ ยนืข้ึน ลาก่อน นัง่สมาธิ เงียบ เป็นตน้ 

 
  



 
Exam content for 3rd quarter 2017 

GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - นักคิดสมองใส เน้ือเร่ือง ค าศัพท์และความหมายจากเร่ือง นักคิดสมองใส ค าท่ีประสมสระเอะ สระแอะ (มีตัวสะกด) ปริศนาค าทาย       

การเขียนเร่ืองส้ันจากประสบการณ์ 
- โลกร้อน เน้ือเร่ือง ค าศพัทแ์ละความหมายจากเร่ือง โลกร้อน ค าท่ีประสมสระอวั สระออ สระเออ (มีตวัสะกด) ค าท่ีมีพยญัชนะและสระ   
ท่ีไม่ออกเสียง 
- รักพ่อ รักแม่ เน้ือเร่ือง ค าศพัทแ์ละความหมายจากเร่ือง รักพ่อ รักแม่ ค  าท่ีมี ฤ ฤๅ มารยาทในการพูด การฟัง การดู การพูดแสดงความ-
คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู การพดูส่ือสารในชีวติประจ าวนั การพดูขอร้องในโอกาสต่างๆ 

Maths - Money : Money, counting money, adding and subtracting money. 
- Length : Length in cm and m, comparing lengths. 
- Weight : Weight in grams and kilograms, comparing weight. 

Science - Matter : matter, changes in matter, solids, liquids and gases, changes in matter, mixtures. 
- Energy : Energy, heat, light, sound. 

Social Studies - Geography : five themes of geography, location, place, region, movement, human environment interaction 1, 2 geographic 
tools. 

History - Thai Society and Culture : Thai culture through the ages including festivals, symbols and food. 
Health 
Education 

- Environmental health - road safety : Crossing safely, what went wrong, safety rules, more safety rules, road safety first. 

Physical 
Education 

- Football : Passing, dribbling, shooting, equipment used, rules of the game.  

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ รูปแบบวิธีการสร้างงาน การใช้วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การป้ัน วสัดุท่ีใชใ้นการป้ันและ
ประเภทของงานป้ัน การพิมพภ์าพจากวสัดุธรรมชาติและเศษวสัดุสังเคราะห์ การสร้างภาพปะติดจากกระดาษชนิดต่างๆ รูปแบบลกัษณะ
ของงานโครงสร้างเคล่ือนไหวต่างๆ 

Music - ร้องและบรรเลง การร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความหมายและความส าคญัของเพลงท่ีไดย้นิ (เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงปลุกใจ 
เพลงสอนใจ) 

Thai Dance - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม หลกัการปฏิบติัตนเป็นผูช้มท่ีดีในการชมการแสดง การมีส่วนร่วมในการชมการแสดง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ 
ชมการแสดง 

Career - งานประดษิฐ์ ความหมายและความส าคญัของการท างานประดิษฐ ์การจ าแนกประเภทของงานประดิษฐ ์(ของเล่น ของใช ้และของตกแต่ง) 
วสัดุและอุปกรณ์ (การเลือกใชว้สัดุในการท างานประดิษฐ์) ประเภทของวสัดุ (วสัดุธรรมชาติ: จากพืช และจากสัตว,์ วสัดุสังเคราะห์: โลหะ   
ผา้ เป็นตน้) การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการท างานประดิษฐใ์หเ้หมาะสมกบัวสัดุท่ีใชท้  างานประดิษฐ ์

Computer - Computer work and Block Programming : How does a computer work Input > Process > Output, Computer Devices, Block 
Programming, How to use Component, Code.org (การใชส่้วนประกอบของ Code.org), Command Block Command Repeat. 

English - Weather : weather activities, what’s the weather like? Put it on, don’t put it on, open, close. 
- Clothes and Time : clothes, time, what are you wearing? What’s she wearing? 
- Celebrations/Getting ready : Celebrations, getting ready, what are you doing? 
- Places : "Where does he work? Does she work in a…?". 

Chinese - 颜色 สี ค าศพัท ์บทสนทนา ล  าดบัขีด ช่ือเส้นล าดบัขีด พินอิน ค าทกัทาย การเรียงประโยค ประโยคยนิดีท่ีไดรู้้จกั และเทศกาล 
 
  



 
Exam content for 3rd quarter 2017 

GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - คิดไป รู้ไป ค าท่ีมีเคร่ืองหมายทณัฑฆาต ค านาม (ค านามทัว่ไป ค านามเฉพาะเจาะจง) การเขียนบรรยาย 

- ส่งข่าว เล่าเร่ือง ค าสรรพนาม การเขียนจดหมาย (ลากิจ ลาป่วย) 
- ประชาธิปไตยใบเลก็ ค  ากริยา ค าท่ีใช ้ำ า และ ำัม ค าท่ีใช ้ใ- ไ- ไ-ย และ ำัย 

Maths - Fractions : Numerator and Denominator, Equivalent Fractions, Simplifying Fractions, Comparing and Ordering Fractions. 
- Money and Time : Dollars and Cents, Baht and Satang, Operations with Money, Clocks and Time, Calendars and Time. 

Science - Matter : Matter, Properties of Matter, Types of Matter, Changing Matter. 
- The Water Cycle and Weather : The Water Cycle, Weather and Climate, Tools to Measure Weather, Severe Weather. 
- Space and Astronomy : The Universe, Milky Way Galaxy, The Sun, The Moon and Stars, Planets. 

Social Studies - Tradition and Culture : Tradition and Culture, Importance of Tradition and Culture, Tradition and Culture in the Family, Religious and 
Non-Religious Traditions, Diverse Tradition and Culture, Holidays Related to the Nation and the King, Religious Holidays, Important Official 
Holidays, Exemplary Citizens. 
- Democracy : Democracy, Democratic Process, Elections, Voting, Direct Democracy, Representative Democracy. 

History - Kings of the Thai Kingdom : The Kings who founded the Kingdom of Thailand including the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and 
Rattanakosin Kingdoms. 

Health 
Education 

- Emotional health : Have you ever felt this way, would you get angry, what started it, resolving conflicts, no more conflicts, I don't feel 
good, same or different, am I special. 

Physical 
Education 

- Swimming : Strokes, Floating, Survival skills. 

Art - พื้นฐานงานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพภ์าพ และใช้ในงานป้ัน วิธีการสร้างสรรค์ผลงานการพิมพภ์าพ การป้ันนูนต ่า นูนสูง      
และการป้ันลอยตวั 

Music - ฟังเพือ่รู้ บทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิ (เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติ เพลงประจ าโรงเรียน) การน าดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
หรือโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Thai Dance - สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว  การแสดงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน การเคล่ือนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง”              
การเคล่ือนไหวในสถานการณ์ส้ันๆ และสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้

Career - กนิดอียู่ด ีการเก็บอาหารแหง้ อาหารสด และการถนอมอาหาร (การตากแหง้ การดอง การกวน การเช่ือม) 
Computer - Scratch Beginner : Meaning of Scratch program, How to use website scratch program and components like sprite, stage and script. 
English - I’d like a melon : Countries, seasons and home. Asking/answering questions about country of origin using the present simple (to be). 

Consonant blends (cr, dr, sp, sn, pl) and capitalization with proper nouns and sentence beginnings when writing about myself. Core skill 
focus: Listening. Part of Speech focus: Nouns. Values at home. 
- The fastest animal in the world : Vocabulary, Phonics, Comparative and Superlative Adjectives, Opposites, Must/Mustn’t Imperatives, 
Verbs and Verb Tense, Writing Sentences, Reading Comprehension 
- In the Museum and A Clever Baby! : Vocabulary, Phonics, Was/Were, Wasn’t/Weren’t, Verbs and Verb Tense, Prepositions, Opposites, 
Adjectives, Writing Sentences, Reading Comprehension 

Chinese - เวลา ค  าศพัทจี์นบทท่ี 5 และบทท่ี 6 ล  าดบัขีด ประโยคบทสนทนา แต่งประโยคใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ การอ่านพินอิน 

 
  



 
Exam content for 3rd quarter 2017 

GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - สนุกสนานกบัการเล่น ค  าศพัท ์ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง สนุกสนานกบัการเล่น ประโยค (ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน) การเขียน

จดหมาย ส่วนประกอบของจดหมายตามรูปแบบ (จดหมายกิจธุระ จดหมายส่วนตวั) 
- ภูมิใจมรดกโลก ค  าศพัท ์ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง ภูมิใจมรดกโลก ดรุณศึกษาเร่ือง เจา้จ้ิงจอกหลอกอีกา (บทท่ี 42) การบนัทึกความรู้    
จากการอ่าน การฟัง และการพดู การเขียนยอ่ความ ของก๋ินล าบา้นเฮา 
- น ้าผึ้งหยดเดียว ค  าศัพท์ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง น ้ าผึ้งหยดเดียว ดรุณศึกษาเร่ือง นิยาย ยายกับตา (บทท่ี 25) การโฆษณา ค าขวญั 
ค าแนะน า อกัษรยอ่ เน้ือหานอกบทเรียน 

Maths - Multiplication and Division : Box method multiplication, standard algorithm multiplication, standard algorithm division 
with a remainder and without a remainder, inverse operation (checking division using multiplication). 
- Fractions and Decimals : Converting between improper fractions and mixed numbers, writing equivalent fractions, 
simplifying fractions, comparing both like and unlike fractions using inequality symbols (, =), adding and subtracting fractions 
with like denominators, placing fractions and decimals on a number line. 
- Measurement : Comparing units, subtracting units, identify how you would say a time by reading an analogue clock. 

Science - Earth and Weather : Vocabulary, Water cycle, Weather and climate, Minerals and rocks, Soil, Landforms, Weathering and 
Erosion. 

Social Studies - Geography : Vocabulary, Maps, People and the physical environment in Thailand, Environmental changes and conservation 
History - The Sukhothai Kingdom : Development of the Sukhothai Kingdom including key figures, wisdom and culture. 
Health 
Education 

- Environmental Health : Being wise about water, Dangerous water, Rules of pools, Fire hazards in the home, Is your home fire safe?, 
Fire strikes. 

Physical 
Education 

- Exercise classes : Yoga, Boxercise, Aerobic dance, Circuit training, Movements, Poses, Benefits of exercise classes. 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ ในการพิมพภ์าพ วธีิการพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ ในการวาดภาพระบายสี วธีิการวาดภาพระบายสี     
การจดัระยะ ความลึก น ้าหนกัและแสงเงา 

Music - ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล การใชแ้ละการเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั การอ่าน เขียน
โนต้ดนตรีสากล 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่างๆ โครงสร้างโน้ตเพลง โครงสร้างบทเพลง รูปแบบท านองจงัหวะ-    
เพลงไทย ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติกบัผลงานดนตรี การอนุรักษว์ฒันธรรมทางดนตรี 

Career - อาหารและโภชนาการ การเลือกซ้ืออาหาร กรรมวิธีการท าให้อาหารสุก อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบอาหาร การท าน ้ าสมุนไพร มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

Computer - Multimedia Design : Identify, select, use components of multimedia (text, picture, sound, video, animation), how to use the tools in 
multimedia program. 

English - Fun and Fantasy : Vocabulary, Whose..is this? (..is mine/yours/hers/his/theirs/ours), When I opened my eyes, I saw..     
When I rubbed my nose , he disappeared. 
- Clues and Crimes : Vocabulary, What were you doing at..? Was he wearing a..?, I was talking on the phone, when he took it. 

Chinese - ความสามารถ ค  าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา การตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง การเขียนล าดบัขีดอกัษรจีน 

 
  



 
Exam content for 3rd quarter 2017 

GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - ดัง่หยาดทิพย์ชโลมใจ ค าราชาศพัท ์ค าสุภาพ ค าท่ีใชก้บัพระสงฆ ์และตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน วรรณคดีล าน าเร่ืองตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง ค าขวญั และตอบ
ค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- คบพาล พาลพาไปหาผิด วรรณคดีล าน า เร่ือง คบพาล พาลพาไปหาผิด ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย พจนานุกรมและตอบค าถามจากเน้ือ
เร่ืองนอกบทเรียน 

Maths - Measurement : Identify a reasonable unit of measurement based on pictures; convert base units to other units; read a scale. 
- Area, Perimeter, and Volume : Find the area of triangles and rectangles; find the perimeter of triangles and quadrilaterals, 
identify if finding the area or perimeter based on a word problem and solve; find the volume of a cuboid; matching 
measurement vocabulary words to their definitions. 
- Fraction, Decimal, and Percentages : Converting between fractions, decimals, and percentages; adding and subtracting 
fractions with like and unlike denominators. 

Science - Weather and Climate : Vocabulary, Water Cycle, Clouds, Precipitation, Mist and Dew, Measuring weather, Wind. 
- Space : Vocabulary, Stars, Earth’s movement. 

Social Studies - Geography : Vocabulary, Finding position, distance and direction on a map, Landforms and geosocial of different regions in 
Thailand. 

History - Ayutthaya and Thonburi Kingdoms : Ayutthaya and Thonburi Kingdoms: Features and development of the kingdoms, 
including key figures, wisdom and knowledge. 

Health 
Education 

- Environmental and emotional health : Transmissible diseases, don’t let them spread, keep our air clean, have you ever felt this way, 
why am I stressed, what stress does to you, you can beat stress. 

Physical 
Education 

- Swimming : Benefit of Swimming, Freestyle, Floating, Diving. 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ของการพิมพภ์าพ วธีิการสร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรคง์านประติมากรรม     
(การป้ัน) ลกัษณะของงานประติมากรรม 

Music - ประเภทของวงดนตรีสากล ลกัษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ (วงเชมเบอร์มิวสิก วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงป๊อปปูลามิวสิค วงคอม
โบวงโยธวาทิต แตรวง วงแจ๊ส) เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ลกัษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ เสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ การส่ืออารมณ์ของบทเพลง            
ดว้ยองคป์ระกอบดนตรี เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของดนตรีไทย การสร้างสรรคเ์สียงประกอบการเล่าเร่ือง การสร้างสรรคป์ระโยคเพลง     
ถามตอบ ดนตรีกบังานประเพณีและคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรม 

Career - อาหารและโภชนาการ อาหารและสารอาหาร การประกอบอาหารคาว การเลือกซ้ืออาหารสด การถนอมอาหาร 
Computer - Storytelling with a blog : Internet Safety Rules (5 SMART Rules), Introduction about internet and browsers, Introduction about blog 

(Program and Components). 
English - On the Ocean Waves : Key vocabulary: Ocean Rescue: crew, drown, lifeboat, life jacket, rescue, rock, save, sinking, 

survivor. Ship and Ocean: captain, destroy, flag, float, holes, mast, pirate, waves. Key Grammar–Past Progressive: I was doing 
my homework when you walked in. We were watching TV when the doorbell rang. While you were reading the story, I fell 
asleep. 
- Let’s Cook! : Key vocabulary: Ingredients and Cooking Verbs: boil, chop, fry, oil, pan, pepper, pour, slice. Sense verbs: 
bitter, crunchy, juicy, salty, smells, smelly, soft, sour, sweet, tastes, tasty. Key Grammar: Adverbs: That’s very noisy, can you 
do that quietly, please? I did really badly on the exam. I couldn’t answer anything. Quantifiers: too much / too many / enough I 
don’t eat enough fruit. I eat too much sugar. 

Chinese - 日常生活 กิจวัตรประจ าวัน ค  าส่ังในห้องเรียน ล าดบัขีด พินอิน ความหมายจากรูปภาพ ประโยคพินอิน ค าศพัท ์บทสนทนา ตอบ
ค าถามจากบทสนทนา เน้ือเร่ือง และแต่งประโยค 

 
  



 
Exam content for 3rd quarter 2017 

GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 
 

      Subject Content 
Thai - คร้ืนเครงเพลงพืน้บ้าน โวหาร การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย การอ่านค าสั่ง การดูส่ือต่างๆ การเขียนประกาศ ภาษาถ่ิน ภาษาลา้นนา และตอบ

ค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ เคร่ืองหมายวรรคตอน ยอ่ความ อกัษรยอ่ การพดูแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์ การพดูปฏิเสธ/พดูโตแ้ยง้ การคดัลายมือ 
แผนภาพโครงเร่ือง/แผนภาพความคิด และตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- สวยร้ายสายลับ การอ่านแผนผงั/แผนท่ี การดูส่ือ/การเขียนโฆษณา การพูดรายงาน พูดโตว้าที การเขียนสร้างสรรค์ แยกแยะขอ้เท็จจริง/
ขอ้คิดเห็น อธิบาย/วเิคราะห์วรรณกรรม พดูโนม้นา้ว และตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

Maths - Ratio, Proportions, and Percentages : Write ratios in word form, fraction form, and using a colon; fill in a ratio table based 
on a picture and recipe; solve an unknown by using the ratio for distance, speed, and time; find the percentage of a total; find 
the percent increase. 
- Area, Perimeter, Volume, and Surface Area  : Find the circumference and area of a circle; find the perimeter and area of a 
rectangle, triangle, and irregular shape; find the surface area of an object from a word problem; find the volume of a cuboid; 
show how to use a graduated cylinder to find the volume of an object. 

Science - Matter : Vocabulary, Phases of matter, Mixtures and Solutions, Physical and Chemical changes. 
- Electricity : Vocabulary, Simple electrical circuits, Conductors and Insulators, Series and Parallel circuits, Electromagnets. 

Social Studies - Geography : Vocabulary, Geographic instruments, Thailand geography (physical and geosocial), Physical characteristics and 
natural disasters, Thailand Transformation from past to present. 

History - Rattanakosin Period : Features and development of the period, including key figures, economic prosperity and wisdom. 
Health 
Education 

- Environmental and Emotional Health : HIV/AIDS & Hepatitis B, what gets to you, stressed out, beat stress the right way, resisting peer 
presure, wise choices. 

Physical 
Education 

- Archery : Parts of the bow and arrow, scoring system, safety rules, technique, nocking, shooting. 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ รูปแบบ ประเภท ลกัษณะของงานประติมากรรม (การป้ัน) วสัดุอุปกรณ์และวธีิการสร้างสรรคง์านประติมากรรม การสร้าง
แผนผงั และภาพประกอบ 

Music - เพลงน่าฟัง หลกัการวเิคราะห์บทเพลง เน้ือหา องคป์ระกอบดนตรี และคุณภาพของเสียงในบทเพลง เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 

Thai Dance - นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง การปฏิบติัและประดิษฐท่์าประกอบเพลงปลุกใจ (เพลงเราสู้) 
การแสดงร าวงมาตรฐาน (เพลงคืนเดือนหงาย) 

Career - อาหารและโภชนาการ การเตรียมการประกอบอาหาร การจดัอาหารให้เหมาะสมกบัวยั การเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป สารปนเป้ือนในอาหาร 
วธีิการถนอมอาหารและประโยชน์ของการถนอมอาหาร 

Computer - Getting started with micro controller : Types of Arduino, Parts of Arduino UNO R3 Board, Vocabulary about electronic components. 

English - Showtime : Vocabulary, Present Perfect Progressive: I've been practicing my song for six months. I haven't been doing my 
homework. Present Perfect Progressive Questions: What have you been doing? How long have you been learning English?  
Has Scarlett been going to rehearsals? 
- Fantastic Friends : Vocabulary, Reflexive Pronouns: We're happy with ourselves. He introduced himself. Comparative 
Adverbs: You could listen more carefully when people are talking. There are always things you could do better. 

Chinese - ธรรมชาต ิค  าศพัท ์ล าดบัขีด ถาม/ตอบบทสนทนา 谁要去公园？บทสนทนา 今天天气怎样？ตอบค าถามจากรูปภาพ ตอบค าถาม
จากการอ่านเน้ือเร่ือง 中国和泰国的大自然  แต่งประโยคภาษาจีน การใชค้  าวา่ 或者 และ 还是 

 
 


