Exam content for 3rd quarter 2017
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- เพื่อนรั ก เพื่อนเล่ น ความหมายของคาศัพท์ ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง อ่าน เขียนคาที่ประสมด้วยสระอะ, อิ, อึ, อุ เขียนคาที่มีอกั ษรนา
(ห นา) แต่งประโยค เรี ยงคาให้เป็ นประโยค อ่านแจกลูกคา และเขียนคาที่อยูใ่ นมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กก
- พูดเพราะ ความหมายของคาศัพท์ อ่าน เขียนคาที่ประสมด้วยสระอา, เอา, เอะ, แอะ และคาที่อยู่ในมาตราแม่ กบ ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง
ในหนังสื อดรุ ณศึกษา บทที่ 41 เรื่ อง ลิงทโมนกับสหาย
- เกือบไป ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องและเนื้อหานอกบทเรี ยน ความหมายของคาศัพท์ เขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระโอะ, เอาะ, ออ, เออะ,
เออ, เอือ อ่านและเขียนคาที่อยู่ในมาตราแม่ กด, แม่ กน ไตรยางค์ (สู ง, กลาง, ต่า) ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ องในหนังสื อดรุ ณศึกษา บทที่ 45
เรื่ อง นายสุ ข

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
- Environmental and emotional health : Going home alone, be careful, should I go with them, feelings, how do I feel,
Education
what can I do, may I touch.
Physical
- Swimming : Breathing, body movements, safety, rules.
Education
- การสร้ างสรรค์ งานศิลปะ (การปั้น) ลักษณะรู ปทรง 3 มิติ รู ปแบบงานปั้นรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงอิสระ วัสดุที่ใช้ในการปั้น
Art
Music
Thai Dance
Career
Computer

และการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปั้นรู ปทรงพื้นฐานแบบต่างๆ
- บทเพลงกับชีวิต บทเพลงที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน (เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น) เพลงสาคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริ ญพระบารมี) ที่มาของเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจในดนตรี ทอ้ งถิ่น เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- นาฏศิลป์ ไทยน่ าชื่นชม มารยาทการเป็ นผูช้ มที่ดี สิ่ งที่ตนเองชอบจากการดูหรื อร่ วมการแสดง การแสดงนาฏศิลป์ ไทยประเภทของการรา
ระบ า ฟ้ อน เช่ น ราพลายชุ มพล รามโนราห์ ราประเลง ราเดี่ยว ราคู่ เป็ นต้น การฟ้ อนของทางภาคเหนื อ และภาคอีสาน เช่ น ฟ้ อนเล็บ
ฟ้ อนเทียน และฟ้ อนภูไท เป็ นต้น
- งานประดิษฐ์ ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช้) วัสดุและอุปกรณ์ในการทางานประดิษฐ์
วัสดุในการทางานประดิษฐ์ (วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ : กระดาษ ผ้า) ลักษณะการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด ข้อควรระวังในการใช้
อุปกรณ์ทางานประดิษฐ์ การดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การบารุ งรักษาของเล่นแต่ละประเภท
- 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。เสื้ อผ้ าของฉัน เนื้ อหาในบทที่ 5, 6 เกี่ยวกับเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ประโยคคาถามเกี่ยวกับอายุ เช่น เธออายุกี่ขวบ เขาอายุ

เท่าไหร่ ตัวเลขจีน และตัวเลขพินอิน 1-10 พินอินในบทเรี ยน ประโยคคาถามนี่-นัน่ คืออะไร เช่น นี่คือ.... นัน่ คือ.... ประโยคแสดงความ
เป็ นเจ้าของ เช่น นี่คือ....ของ.... นัน่ คือ....ของ.... คาศัพท์ที่ใช้ในห้องเรี ยน เช่น สวัสดี ขอบคุณ ยืนขึ้น ลาก่อน นัง่ สมาธิ เงียบ เป็ นต้น

Exam content for 3rd quarter 2017
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- นักคิดสมองใส เนื้ อเรื่ อง คาศัพท์และความหมายจากเรื่ อง นักคิดสมองใส คาที่ประสมสระเอะ สระแอะ (มีตัวสะกด) ปริ ศนาคาทาย
การเขียนเรื่ องสั้นจากประสบการณ์
- โลกร้ อน เนื้อเรื่ อง คาศัพท์และความหมายจากเรื่ อง โลกร้อน คาที่ประสมสระอัว สระออ สระเออ (มีตวั สะกด) คาที่มีพยัญชนะและสระ
ที่ไม่ออกเสี ยง
- รั กพ่ อ รั กแม่ เนื้ อเรื่ อง คาศัพท์และความหมายจากเรื่ อง รักพ่อ รักแม่ คาที่มี ฤ ฤๅ มารยาทในการพูด การฟั ง การดู การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟัง ดู การพูดสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ

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
- Environmental health - road safety : Crossing safely, what went wrong, safety rules, more safety rules, road safety first.
Education
Physical
- Football : Passing, dribbling, shooting, equipment used, rules of the game.
Education
- การสร้ างสรรค์ งานศิ ลปะ รู ปแบบวิธีการสร้ างงาน การใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ การปั้ น วัสดุที่ใช้ในการปั้ นและ
Art
Music
Thai Dance
Career
Computer

ประเภทของงานปั้น การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุสังเคราะห์ การสร้างภาพปะติดจากกระดาษชนิ ดต่างๆ รู ปแบบลักษณะ
ของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวต่างๆ
- ร้ องและบรรเลง การร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย ความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได้ยนิ (เพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงปลุกใจ
เพลงสอนใจ)
- นาฏศิลป์ ไทยน่ านิยม หลักการปฏิบตั ิตนเป็ นผูช้ มที่ดีในการชมการแสดง การมีส่วนร่ วมในการชมการแสดง ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ชมการแสดง
- งานประดิษฐ์ ความหมายและความสาคัญของการทางานประดิษฐ์ การจาแนกประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง)
วัสดุและอุปกรณ์ (การเลือกใช้วสั ดุในการทางานประดิษฐ์) ประเภทของวัสดุ (วัสดุธรรมชาติ : จากพืช และจากสัตว์, วัสดุสังเคราะห์: โลหะ
ผ้า เป็ นต้น) การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทางานประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ทางานประดิษฐ์
- Computer work and Block Programming : How does a computer work Input > Process > Output, Computer Devices, Block
Programming, How to use Component, Code.org (การใช้ส่วนประกอบของ 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 คาศัพท์ บทสนทนา ลาดับขีด ชื่อเส้นลาดับขีด พินอิน คาทักทาย การเรี ยงประโยค ประโยคยินดีที่ได้รู้จกั และเทศกาล

Exam content for 3rd quarter 2017
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Maths
Science

Social Studies

History
Health
Education
Physical
Education
Art
Music

Thai Dance
Career
Computer
English

Chinese

Content
- คิดไป รู้ ไป คาที่มีเครื่ องหมายทัณฑฆาต คานาม (คานามทัว่ ไป คานามเฉพาะเจาะจง) การเขียนบรรยาย
- ส่ งข่ าว เล่าเรื่อง คาสรรพนาม การเขียนจดหมาย (ลากิจ ลาป่ วย)
- ประชาธิปไตยใบเล็ก คากริ ยา คาที่ใช้ ำา และ ำัม คาที่ใช้ ใ- ไ- ไ-ย และ ำัย
- 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.
- 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.
- 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.
- Kings of the Thai Kingdom : The Kings who founded the Kingdom of Thailand including the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and
Rattanakosin Kingdoms.
- 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.
- Swimming : Strokes, Floating, Survival skills.
- พื้นฐานงานศิ ลป์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ และใช้ในงานปั้ น วิธีการสร้ างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพ การปั้ นนูนต่า นู นสู ง
และการปั้นลอยตัว
- ฟังเพือ่ รู้ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยนิ (เพลงสรรเสริ ญพระบารมี เพลงชาติ เพลงประจาโรงเรี ยน) การนาดนตรี ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
หรื อโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- สร้ า งสรรค์ ก ารเคลื่อนไหว การแสดงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดื อ น การเคลื่ อ นไหวประกอบเพลงพระราชนิ พนธ์ “ใกล้รุ่ ง ”
การเคลื่อนไหวในสถานการณ์ส้ ันๆ และสถานการณ์ที่กาหนดให้
- กินดีอยู่ดี การเก็บอาหารแห้ง อาหารสด และการถนอมอาหาร (การตากแห้ง การดอง การกวน การเชื่อม)
- Scratch Beginner : Meaning of Scratch program, How to use website scratch program and components like sprite, stage and script.
- 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
- เวลา คาศัพท์จีนบทที่ 5 และบทที่ 6 ลาดับขีด ประโยคบทสนทนา แต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การอ่านพินอิน

Exam content for 3rd quarter 2017
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- สนุกสนานกับการเล่น คาศัพท์ ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง สนุกสนานกับการเล่น ประโยค (ประโยค ๒ ส่ วน ประโยค ๓ ส่ วน) การเขียน
จดหมาย ส่ วนประกอบของจดหมายตามรู ปแบบ (จดหมายกิจธุระ จดหมายส่ วนตัว)
- ภูมิใจมรดกโลก คาศัพท์ ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง ภูมิใจมรดกโลก ดรุ ณศึกษาเรื่ อง เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา (บทที่ 42) การบันทึกความรู้
จากการอ่าน การฟัง และการพูด การเขียนย่อความ ของกิ๋นลาบ้านเฮา
- น้า ผึ้งหยดเดียว คาศัพท์ ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง น้ าผึ้งหยดเดี ยว ดรุ ณศึ กษาเรื่ อง นิ ยาย ยายกับ ตา (บทที่ 25) การโฆษณา คาขวัญ
คาแนะนา อักษรย่อ เนื้อหานอกบทเรี ยน

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
- Environmental Health : Being wise about water, Dangerous water, Rules of pools, Fire hazards in the home, Is your home fire safe?,
Fire strikes.
Education
- Exercise classes : Yoga, Boxercise, Aerobic dance, Circuit training, Movements, Poses, Benefits of exercise classes.
Physical
Education
- สร้ างสรรค์ งานศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ ในการพิมพ์ภาพ วิธีการพิมพ์ภาพ วัสดุ อุปกรณ์ ในการวาดภาพระบายสี วิธีการวาดภาพระบายสี
Art
Music
Thai Music
Career
Computer

การจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงา
- ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ประเภทของเครื่ องดนตรี สากล การใช้และการเก็บเครื่ องดนตรี อย่างถูกต้องและปลอดภัย การอ่าน เขียน
โน้ตดนตรี สากล
- ทฤษฎีดนตรี ไทย ทฤษฎีดนตรี ไทย เครื่ องดนตรี ไทยประเภทต่างๆ โครงสร้ างโน้ตเพลง โครงสร้ างบทเพลง รู ปแบบทานองจังหวะเพลงไทย ความสัมพันธ์ของวิถีชีวติ กับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วฒั นธรรมทางดนตรี
- อาหารและโภชนาการ การเลือกซื้ออาหาร กรรมวิธีการทาให้อาหารสุ ก อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร การทาน้ าสมุนไพร มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
- 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 คาศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา การตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง การเขียนลาดับขีดอักษรจีน

Exam content for 3rd quarter 2017
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- ดัง่ หยาดทิพย์ ชโลมใจ คาราชาศัพท์ คาสุ ภาพ คาที่ใช้กบั พระสงฆ์ และตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- ตนเป็ นที่พึ่งแห่ งตน วรรณคดีลานาเรื่ องตนเป็ นที่พ่ ึงแห่ งตน การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่หรื อผูป้ กครอง คาขวัญ และตอบ
คาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- คบพาล พาลพาไปหาผิด วรรณคดีลานา เรื่ อง คบพาล พาลพาไปหาผิด สานวน สุ ภ าษิต คาพังเพย พจนานุ กรมและตอบคาถามจากเนื้ อ
เรื่ องนอกบทเรี ยน

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
- 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.
Education
Physical
- Swimming : Benefit of Swimming, Freestyle, Floating, Diving.
Education
- สร้ างสรรค์ งานศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ของการพิมพ์ภาพ วิธีการสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
Art
Music
Thai Music
Career
Computer

(การปั้น) ลักษณะของงานประติมากรรม
- ประเภทของวงดนตรีสากล ลักษณะเสี ยงของวงดนตรี ประเภทต่างๆ (วงเชมเบอร์มิวสิ ก วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงป๊ อปปูลามิวสิ ค วงคอม
โบวงโยธวาทิต แตรวง วงแจ๊ส) เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- ทฤษฎีดนตรี ไทย ทฤษฎีดนตรี ไทย ลักษณะของเสี ยงนักร้ องกลุ่มต่างๆ เสี ยงของวงดนตรี ประเภทต่างๆ การสื่ ออารมณ์ของบทเพลง
ด้วยองค์ประกอบดนตรี เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรี ไทย การสร้างสรรค์เสี ยงประกอบการเล่าเรื่ อง การสร้างสรรค์ประโยคเพลง
ถามตอบ ดนตรี กบั งานประเพณี และคุณค่าของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรม
- อาหารและโภชนาการ อาหารและสารอาหาร การประกอบอาหารคาว การเลือกซื้ออาหารสด การถนอมอาหาร
- 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 กิจวัตรประจาวัน คาสั่งในห้องเรี ยน ลาดับขีด พินอิน ความหมายจากรู ปภาพ ประโยคพินอิน คาศัพท์ บทสนทนา ตอบ

คาถามจากบทสนทนา เนื้อเรื่ อง และแต่งประโยค

Exam content for 3rd quarter 2017
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM

Subject
Thai

Content
- ครื้นเครงเพลงพืน้ บ้ าน โวหาร การอ่านงานเขียนเชิงอธิ บาย การอ่านคาสั่ง การดูสื่อต่างๆ การเขียนประกาศ ภาษาถิ่น ภาษาล้านนา และตอบ
คาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- ช้ อนกลางสร้ างสุ ขภาพ เครื่ องหมายวรรคตอน ย่อความ อักษรย่อ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การพูดปฏิเสธ/พูดโต้แย้ง การคัดลายมือ
แผนภาพโครงเรื่ อง/แผนภาพความคิด และตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน
- สวยร้ ายสายลับ การอ่า นแผนผัง/แผนที่ การดูสื่ อ/การเขีย นโฆษณา การพูด รายงาน พูดโต้วาที การเขียนสร้ า งสรรค์ แยกแยะข้อเท็จจริ ง /
ข้อคิดเห็น อธิบาย/วิเคราะห์วรรณกรรม พูดโน้มน้าว และตอบคาถามจากเนื้อเรื่ องนอกบทเรี ยน

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
- Environmental and Emotional Health : HIV/AIDS & Hepatitis B, what gets to you, stressed out, beat stress the right way, resisting peer
presure, wise choices.
Education
Physical
- Archery : Parts of the bow and arrow, scoring system, safety rules, technique, nocking, shooting.
Education
- สร้ างสรรค์งานศิลป์ รู ปแบบ ประเภท ลักษณะของงานประติมากรรม (การปั้ น) วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม การสร้าง
Art
Music
Thai Dance
Career
Computer
English

Chinese

แผนผัง และภาพประกอบ
- เพลงน่ าฟัง หลักการวิเคราะห์บทเพลง เนื้อหา องค์ประกอบดนตรี และคุณภาพของเสี ยงในบทเพลง เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- นาฏศิลป์ สร้ างสรรค์ การออกแบบเครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง การปฏิบตั ิและประดิษฐ์ท่าประกอบเพลงปลุกใจ (เพลงเราสู้)
การแสดงราวงมาตรฐาน (เพลงคืนเดือนหงาย)
- อาหารและโภชนาการ การเตรี ยมการประกอบอาหาร การจัดอาหารให้เหมาะสมกับวัย การเลือกซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป สารปนเปื้ อนในอาหาร
วิธีการถนอมอาหารและประโยชน์ของการถนอมอาหาร
- Getting started with micro controller : Types of Arduino, Parts of Arduino UNO R3 Board, Vocabulary about electronic components.

- 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.
- ธรรมชาติ คาศัพท์ ลาดับขีด ถาม/ตอบบทสนทนา 谁要去公园？บทสนทนา 今天天气怎样？ตอบคาถามจากรู ปภาพ ตอบคาถาม
จากการอ่านเนื้อเรื่ อง 中国和泰国的大自然 แต่งประโยคภาษาจีน การใช้คาว่า 或者 และ 还是

