
Exam content for 3 rd quarter 2018 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

Subject Content 
Thai - เพ่ือนรัก เพ่ือนเล่น ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง ค าศัพท์ ความหมายของค าศัพท์ การสะกดค า การแจกลูกค า มาตราตัวสะกด  

ตรงและไมตํรงมาตราแมํกด เขียนค าอักษรกลาง ตอบค าถามจากหนงัสือดรณุศึกษา บทที่ 41 เรื่องลิงทโมนกับสหาย 
- พูดเพราะ ตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง การสะกดค า ความหมายของค าศัพท์ การแจกลูกค า มาตราตัวสะกดตรงมาตราแมํกก 
เครื่องหมายไม๎ยมก และค าอักษรสูง 
- เกือบไป ตอบค าถามจากเนื้อเรือ่ง ความหมายของค าศัพท์ การสะกดค า มาตราตัวสะกดตรงและไมํตรงมาตราแมํกบ  
และแมํกน ค าอักษรต่ า การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง และตอบค าถามจากหนังสือดรุณศึกษา บทที่ 45 เรื่อง นายสุข 

Maths - Doubling and sharing : Using doubles to add mentally, sharing into 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 - Changes in the environment , objects, utensils and lifestyles : How nature, homes, transport, 
humans, work, leisure and clothing have changed over time. 

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. 

Physical 
Education 

-  Swimming : Swimming pool rules, skills used in swimming, benefits of swimming. 

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ (การปั้น)  ลักษณะรูปทรงของงานปั้น การเตรียมวสัดุอุปกรณ์พื้นฐานตํางๆ การปั้นรูปแบบ
เรขาคณิต การปั้นรูปแบบอิสระ การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์การปั้น 

Music - บทเพลงกับชีวิต บทเพลงที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํน เพลงส าคัญ (เพลงชาติไทย   
เพลงสรรเสรญิพระบารมี) ที่มาของเพลงในท๎องถิ่น ความนําสนใจในดนตรีท๎องถิ่น เครื่องหมายและสญัลักษณ์ทางดนตรี 

Thai Dance - นาฏศิลป์ไทยน่าชืน่ชม มารยาทการเป็นผู๎ชมที่ดี สิ่งที่ประทับใจจากการดูหรือรํวมการแสดง การแสดงนาฏศลิป์ไทย  
ประเภทของการร า ระบ า ฟ้อน เชํน ร าพลายชุมพล  ร ามโนราห์  ร าประเลง  ร าเดีย่ว  ร าคูํ เป็นต๎น การฟ้อนของทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน เชํน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน และฟ้อนภูไท 

Career - งานประดิษฐ์ ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของงานประดษิฐ์ (ของเลํน ของใช๎) วัสดุในการท างานประดิษฐ์  
ความแตกตํางของวัสดุกับเศษวัสด ุประเภทของวัสดุในการท างานประดิษฐ์ เชํน กระดาษ พลาสติก ไม๎ ผ๎า โลหะ เป็นต๎น  
การจัดเก็บวสัดุประเภทตํางๆ การดูแลรักษาของเลํนและของใช๎จากวัสดุประเภทตํางๆ อุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์ เชํน 
กาว กรรไกร 

Computer - Coding with CODE.ORG  : How to access the Code website, Using CODE commands (Forward, Repeat, 
Back, Left, Right, Start, Run, Continue, Step, and Replay), Analyzing the problems in CODE, Writing 
commands in CODE to solve the problem (example: step1: When Run, step2:    ) 

English - Are these his trousers? : My clothes vocabulary, her/his, Are these…? Yes they are/No they aren’t. 
- Where’s Grandma? : My house vocabulary, Where’s …? Where are …?, phonics “sh”. 
- Lunchtime : My lunchbox vocabulary, I’ve got – grammar, “ch” phonics. 

Chinese - เสื้อผ้าของฉัน เนื้อหาบทที่ 5, 6 ค าศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ๎า เครื่องแตงํกาย ประเทศ (ไทย จีน ญีปุ่่น เกาหลี) ประโยคถามอายุ  
(เธออายุกี่ขวบ เธออายุกี่ปี) ประโยค ค าศัพท์ และค าสั่งที่ใช๎ในห๎องเรียนบํอยๆ 

 
  



Exam content for 3 rd quarter 2018 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - นักคิดสมองใส เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ บทที่ ๗ สระ เอะ แอะ (มตีัวสะกด) ปริศนาค าทาย และการเขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์ 

- โลกร้อน เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ บทที่ ๘ สระอัว สระออ สระเออ (มีตัวสะกด) ค าท่ีมีพยญัชนะ และสระที่ไมํออกเสียง 
- รักพ่อ รักแม่ เนื้อเรื่อง ค าศัพท์ บทที่ ๙ ค าที่มี ฤ ฤๅ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด การพูดแสดงความคดิเห็นจากเรื่อง
ที่ฟัง ดู เรื่องเลํา สารคดี นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการส าหรับเด็ก ขําวเหตุการณป์ระจ าวัน การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การพดูขอร๎องในโอกาสตํางๆการเลําประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

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 - Soil #1 : What is soil? How is soil different? Clay, Loam, sand. Layers of soil. 
- Soil #2 : How people use soil. Different plants for different soil. 

Social Studies - Geography : Geographic tools, place and physical characteristics on a map, seasons, relationships 
between the sun, moon and earth, renewable and nonrenewable resources. 

History - Development and Change : Changes to communities, work and jobs, fashion, transport, healthcare,  
the internet and technology over time. 

Health 
Education 

- Environmental health - Road safety : Crossing safety, 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  การเตรียมวสัดุอุปกรณต์ํางๆ การเกบ็รกัษาในการสร๎างสรรค์งานศิลปะ วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ  
เศษวัสดสุังเคราะห์ รูปแบบการสรา๎งสรรค์งานศลิปะ 3 มิติ 

Music - ร้องและบรรเลง ความหมาย ความส าคญั และการน าไปใช๎ของเพลงไทย เพลงไทยสากล เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ 

Thai Dance - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม มารยาทการปฏิบัตตินเป็นผู๎ชมที่ดีในการชมการแสดง การมีสํวนรํวมในการแสดง ประโยชน์ท่ีได๎รับจาก
การชมการแสดง 

Career - งานประดิษฐ ์ประโยชน์ที่ได๎รับจากการท างานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเลํน ของใช๎ ของตกแตํง) วัสดุและ
อุปกรณ์ ประเภทของวัสดุในการท างานประดิษฐ์ (วัสดุธรรมชาต ิวัสดุสังเคราะห์) ประเภทของอุปกรณ์ในการท างานประดิษฐ์ 
(อุปกรณ์ที่ใช๎ในการตัด อุปกรณ์ที่ใช๎ในการติด และอุปกรณต์กแตํง) กระบวนการออกแบบ (ความหมายและความส าคัญของการ
ออกแบบงานประดิษฐ์ ขั้นตอนในการออกแบบงานประดิษฐ์ 4 ข้ันตอน) 

Computer - Block Programming : Graph Paper Programming and Block Commands: Move Forward, Move Backward,  
Move Up, Move Down, Repeat Loops. 

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

Chinese -颜色 สี  บทที ่5 颜色 และบทท่ี 6 我喜欢红色 ค าศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค พินอิน  
ช่ือเส๎น จ านวนล าดบัขีด การเชญิ และเทศกาล 

 
  



Exam content for 3 rd quarter 2018 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai -  คิดไปรู้ไป ค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต เลาํเรื่องจากการฟังหรือการอําน ค านาม การพดูและการเขียนบรรยาย 

- ส่งข่าวเล่าเร่ือง ค าสรรพนาม การเขียนจดหมาย(ลาป่าย ลากิจ) 
- ประชาธิปไตยใบเล็ก ค ากริยา ค าที่ใช๎ - ำ, -  ัม, ใ- , ไ- , ไ-ย, -  ัย 

Maths - Fractions : 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 - Atmosphere, the Water Cycle, and Weather : Atmosphere, Layers of the Atmosphere, Temperature, 
Humidity, Air Pressure, Wind, Weather vs. Climate, Tools for Measuring Weather, Types of Storms. 
- Atmosphere, Layers of the Atmosphere, Temperature, Humidity, Air Pressure, Wind, Weather vs. 
Climate, Tools for Measuring Weather, Types of Storms : The Sun, The Moon, The Planets in our Solar 
System, Rotation, Orbit, Universe/Galaxy/Solar System. 

Social Studies - Economics : Economic Resources, Producers and Consumers, Taxes, Trade. 
- Personal Finance : Wants and Needs, Goods and Services, Income and Expense, Saving. 

History - Settlement and Development : Social and technological developments, changes to and comparisons 
of communities. 

Health 
Education 

- Emotional Health : Have you ever felt this way?, Would you get angry?, What started it?, Resolving 
conflicts, no more conflicts, same or different, I am special. 

Physical 
Education 

- Swimming : Standard strokes learned in swimming, Order of learning strokes, Skills used in swimming. 

Art - พ้ืนฐานงานศิลป ์วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการปั้น เทคนิควิธีการปั้นผลงานนูนต่ า นูนสูงและลอยตัว วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
พิมพ์ภาพ วิธีการสร๎างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพ 

Music - ฟังเพ่ือรู้ ความส าคัญ บทบาทหน๎าท่ีของเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารม ี เพลงประจ าโรงเรยีน  การน าดนตรีไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสตาํงๆ ได๎อยํางเหมาะสม 

Thai Dance - สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวในสถานการณ์สั้นๆ และสถานการณ์ที่ก าหนดให๎ การแสดงร าวงมาตรฐาน  
เพลงงามแสงเดือน การเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล๎รุํง” 

Career - กินดีอยู่ดี การถนอมอาหาร การเก็บรักษาอาหารแห๎ง อาหารสด สขุอนามัยในการประกอบอาหาร 
Computer - Scratch Beginner : Components of Scratch:- Sprite, Stage, Menu Bar, Scripts, Blocks, Script Area, Tool 

Box, Start and Stop, New Sprite, New Backdrop. 
English - The Fastest Animal in the World : Vocabulary, Phonics, Comparative and Superlative Adjectives, 

Opposites, Must/Mustn't Imperatives. 
- In the Park! : Verbs and Verb Tense, Writing Sentences, Reading Comprehension 
- In the Museum : Vocabulary, Phonics, Was/Were, Wasn't/Weren't, Verbs and Verb Tense, Prepositions, 
Opposites, Adjectives, Writing Sentences, Reading Comprehension. 

Chinese - วัน เวลา ค าศัพท์บทที่ 5 และ 6 แปลความหมายศัพท์ วันเวลา สปัดาห์ เดือน แตํงประโยคจากค าศพัท์ที่ก าหนดให๎ ค าศัพท์
พินอินและตัวจีน ล าดับขีด และบทสนทนา 

 
  



Exam content for 3 rd quarter 2018 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - สนุกสนานกับการเล่น ค าศัพท์จากเรื่อง สนุกสนานกับการเลํน ประโยคสามัญ สํวนประกอบของประโยค (ประโยค ๒ สํวน 

ประโยค ๓ สํวน) การเขียนจดหมายถึงเพื่อน มารยาทการเขียนจดหมาย 
- ภูมิใจมรดกโลก ค าศัพท์จากเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก การบันทึกความรู๎จากการอําน การฟัง และการพูด การเขียนยํอความ  
ดรุณศึกษาเรื่องเจ๎าจิ้งจอกหลอกอีกา 
- น้้าผึ้งหยดเดียว ค าศัพท์จากเรื่อง น้ าผึ้งหยดเดียว การโฆษณา ค าขวัญ อักษรยํอ ดรุณศึกษาเรื่อง นิยายยายกับตา 

Maths - Measurement : Equivalent measurements, comparing measurements of the same and different units, word 
problems with measurement conversions, convert between volume and capacity. 
- Area and perimeter : Finding the area and perimeter of squares and rectangles, find the length when given 
the area or perimeter and one length of a rectangle, find the perimeter or area of an irregular shape. 

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 - Settling and Development : Prehistoric age including hunter-gatherers, historic age including development of 
the alphabet and human development. 

Health 
Education 

- Environmental health : Being wise about water, dangerous water, safety at the pool, 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 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพิมพ์ภาพ วิธีการสร๎างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการวาดภาพ
ระบายสี  เทคนิควิธีการวาดภาพโดยเน๎นเรื่อง การจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก แสงเงาในภาพ 

Music - ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ประเภทของเครื่องดนตรีสากล การใช๎และเก็บเครื่องดนตรีอยํางถูกต๎องและปลอดภัย การอําน-
เขียนโน๎ตดนตรีสากล 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยประเภทตํางๆ โครงสร๎างโน๎ตเพลง  โครงสร๎างบทเพลง รูปแบบท านองจังหวะเพลงไทย 
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี 

Career - งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ ความส าคัญของอาชีพ ประเภทของอาชีพ วัสดุ-อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทงานประดิษฐ์ 
Computer - Programming  with Scratch Program : Parts of Scratch program, Tools in Scratch program, Uses of the Scratch 

program, How to access the Scratch website, Shortcut keys in Scratch program, Constructing scripts such as 
When clicked, Go to X: Y:, Repeat, Move, Steps, Next costume, Wait, Say “”, to create an animation.  

English - Fun & Fantasy : Key vocabulary: Dressing up props: cloak, hat, jewels, lamp, mirror, ring, sword, treasure chest. 
Story verbs: appeared, disappeared, found, hid, put it on, rubbed, stole. Key grammar: Whose … is this? … it is 
mine/yours/hers/his/theirs/ours. When I opened my eyes, I saw… When I rubbed my nose, he disappeared… 
- Clues & Crimes : Key vocabulary: Clothes and accessories: belt, button, earring, gloves, handbag, necklace, 
scarf, tie. Clues & Crimes: clue, crime, detective, fingerprints, footprints, thief, witness. Key Grammar: What were 
you doing at…? Was he waring a…? I was talking on the phone, when he took it. 

Chinese - ความสามารถ ค าศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ความหมาย ประโยคจีน ประโยคพินอิน ความหมายประโยค บทสนทนา ชื่อเส๎นขีด  
การเขียนล าดับขีด ตอบค าถามจากเน้ือเรื่อง 

 
  



Exam content for 3 rd quarter 2018 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ด่ังหยาดทิพย์ชโลมใจ เนื้อเรื่องดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ ค าศัพท์ ค าราชาศัพท์ การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร การพูดและ

เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ การเขียนเรียงความ 
- ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน เนื้อเรื่อง ตนเป็นท่ีพึ่งแหํงตน ค าศัพท์ การพูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา  
การเขียนจดหมายถึงพํอแมํ ญาตผิู๎ใหญํและผู๎ปกครอง ค าขวัญ 
- คบพาล พาลไปหาผิด เนื้อเรื่องคบพาล พาลไปหาผิด ค าศัพท์ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย พจนานุกรม โครงงาน การเขียน
บันทึกจากการอําน 

Maths -  Percentages : Convert between fractions, decimals, and percentages as well as visually show these 
numbers on a 100 grid, find the increase or decreased price when given the original price and the 
percentage change, percentages word problems. 
- Geometry : Identify the type of angle and use a protractor to measure the angle, match the name of a 
quadrilateral or triangle to its picture, use knowledge of triangles to find the missing angles of a triangle, 
use knowledge of circles to accurately identify parts of a circle. 

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 location, distance and direction on a map, Landforms and geosocial 
features of different regions in Thailand. 

History - Foreign Influence on Thailand : The influence of India, China, Western and Foreign countries on 
Thailand. 

Health 
Education 

- Environmental and emotional health : Understanding diseases, don't let them spread, keep our air 
clean, have you felt this way, why am I stressed, your body reacts to stress, stress busters. 

Physical 
Education 

- Swimming : Freestyle technique, diving technique, types of floating, benefits of floating. 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประติมากรรม (งานปั้น) วัสดุและอุปกรณ์ งานประตมิากรรม (ประติมากรรมนนูต่ า ประติมากรรมนูน
สูง ประตมิากรรมลอยตัว) ภาพพิมพ์ (แมํพิมพ์จากธรรมชาติ แมํพิมพ์จากวัสดสุังเคราะห)์ 

Music - ประเภทวงดนตรี ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตํางๆ ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช๎ในวงดนตรปีระเภทตํางๆ ลักษณะ
เดํนของวงดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะของเสยีงนักร๎องกลุํมตํางๆ เสียงของวงดนตรีประเภทตํางๆ การสื่ออารมณข์องบทเพลงด๎วย
องค์ประกอบดนตรี  เครื่องหมายและสญัลักษณ์ของดนตรีไทย การสร๎างสรรคเ์สียงประกอบการเลําเรือ่ง การสร๎างสรรค์
ประโยคเพลงถามตอบ ดนตรีกับงานประเพณีและคุณคําของดนตรจีากแหลํงวัฒนธรรม 

Career - อาหารและโภชนาการ อาหารและสารอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร 5 หมูํ การท า
บัญชีครัวเรือน 

Computer - Getting started with micro controller : อุปกรณ์ สํวนประกอบ ข้ัวไฟฟ้า และค าศัพท์พื้นฐานในการตํอวงจรไฟฟ้า, 
สํวนประกอบและการท างานพ้ืนฐานของโปรแกรม Arduino IDE, สวํนประกอบตํางๆ และหลักการเบือ้งต๎นในการใช๎งาน 
Arduino board (Micro controller), การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน (Block programming)(blink project with LEDs) 

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 กิจวัตรประจ้าวัน ล าดับขีด ค าศัพท์ปฏิบัตติามค าสั่งในห๎องเรียน พินอิน ความหมายของค าศัพท์และประโยค  
บทสนทนา วิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อําน และตอบค าถาม 

 
  



Exam content for 3 rd quarter 2018 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - คร้ืนเครงเพลงพื้นบ้าน อํานจับใจความและตอบค าถามจากเนื้อเรือ่งนอกบทเรียน ประโยคเปรยีบเทยีบ โวหาร การอําน

งานเขียนเชิงอธิบาย การอํานค าสัง่ 
- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ อํานจับใจความและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องนอกบทเรียน การเขียนยํอความ เครื่องหมายวรรค
ตอน อักษรยํอ การพูดแสดงความคิดเห็น การพดูโต๎แย๎ง การพูดปฏเิสธ 
- สวยร้ายสายลับ อํานจับใจความและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องนอกบทเรียน การอํานแผนท่ี/แผนผัง การโต๎วาที การ
โฆษณา แผนภาพโครงเรื่องและแผนผังความคดิ 

Maths - Quadrilaterals : Identify properties of quadrilaterals, find the area, perimeter, or a given side of 
quadrilaterals using pictures of words. 
- Circles : Identify/find the radius, diameter, circumference, and the area of a circle in terms of PI, 3.14, 
or 22/7, solve word problems asking to find the circumference or area of a circle. 
- 3-D Shapes : Identify 2-D shapes that make up 3-D figures, find the volume of shapes. 

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 - Our neighbors : Formation, purpose and benefit of ASEAN, Political, social and economic climate in 

Laos, Myanmar, Cambodia and Malaysia. 
Health 
Education 

- Emotional Health : What gets to you, stressed out, make stress work for you, resisting peer pressure, 
wise choices. 
 

Physical 
Education 

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

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประเภทของงานประติมากรรม (ประตมิากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรมลอยตัว)  
ความแตกตํางระหวํางศิลปะไทยและศลิปะสากล หมวดหมูํของงานจิตรกรรมไทย แผนผัง 

Music - เพลงน่าฟัง การบรรยายความรูส๎ึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตํอบทเพลง หลักการวิเคราะห์บทเพลง ความหมายและ
ความส าคญัขององค์ประกอบดนตรี คุณภาพเสยีงในบทเพลง เครื่องหมายและสญัลักษณ์ทางดนตรี 

Thai Dance - นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ การออกแบบเครื่องแตํงกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง การประดิษฐ์ทําประกอบเพลง การ
แสดงนาฏศลิป์ระบ า ร า ฟ้อน  ละครสร๎างสรรค ์

Career - อาหารและโภชนาการ การเตรยีมอาหารสด อาหารแห๎ง และเครือ่งปรุง การเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหาร การประกอบ
อาหารวิธีตํางๆ การจัดอาหารให๎นาํรับประทาน การเลือกซื้ออาหารส าเรจ็รูป การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง สารปนเปื้อนใน
อาหาร  
การถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหารและประโยชน์ของการถนอมอาหาร 

Computer - Basic scratch programming : สํวนประกอบ ค าสั่ง และเครื่องมือพ้ืนฐานในการใช๎โปรแกรม Scratch  การเขียน
โปรแกรมสร๎างรูปเรขาคณติ 2D ผํานโปรแกรม Scratch 

English - Showtime : Exam Content = Key vocabulary: Performing arts and talents: audition, musical, perform, 
rehearsal, stage, superstar, talent, voice Performance and shows: audience, backstage crew, cast, lighting 
crew, make-up, performance, sets. Key grammar: 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 : Exam Content = Key vocabulary Social life: be alone, be interested in, be 
introduced, be invited, get along with, hang out, have a social life, join in. Personality: cheerful, good 
sense of humor, lazy, lonely, miserable, personality, shy Key Grammar: 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 -大自然 ธรรมชาติ ประโยคค าสั่ง ค าขอร๎อง, ค าศัพท์ พินอิน บทสนทนา ล าดับขดี อํานเนื้อเรื่องตอบค าถาม, รูปประโยค 
或者/还是, รูปประโยค又..,又.. การซ้ าค าคณุศัพท์ 

 
 

 


