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Thai / ภาษาไทย  
หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านวินิจสาร 
- การอ่านแปลความตีความ และขยายความ 
- การอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ 
- การอ่านเพื่อประเมินค่า 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
- การอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้ 
- การสังเคราะห์ความรู้จากสื่อ 
- การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การเขียนเพื่อสื่อสาร 
- การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ 
- การเขียนโครงการและรายงานโครงการ 
- การเขียนรายงานการประชุม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเขียนบันเทิงคดี 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบันเทิงคดี 
- การเขียนเรื่องสั้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนชุนช้าง
ถวายฎีกา 
- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง  
 - สรุปเน้ือหาและค าศัพท์  
- วรรณศิลป์และรสแห่งวรรณคดี 
- คุณค่าและข้อคิด 

ฟิสิกส์ 2 
บทที่  1  งานและพลังงาน 
- แรงและงาน 
- พลังงาน 
- กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
- การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
- ก าลัง 
- เครื่องกล 
- แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน 
บทที่  2  โมเมนตัมและการชน 
- โมเมนตัม 
- แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 
- การดลและแรงดล 

 - การชน 

TSL  
Beginners 
1. Vowels 
2. Initial Consonants( Middle, High and Low Consonants) 
3. Final or Ending Consonants 
4. Tones 
5. Tone Markers 
6. Meaning  
Intermediate 
1.  Matching words with their definition. 
2. Answer the question from a short reading in Thai. 
3. Spelling word in the table. 
4. Write Thai number. 
5. Translate Thai expression in English. 
6. Make sentences by using the given word.  
Advanced 
- Part of speech 
• Noun 
• Pronoun 
• Adjective 
• Verb 
• Adverb 
- Vocabulary 15 words 
- Reading 
•  Short story 
- Writing 

สังคมศึกษา 
(สาระประวัติศาสตร์) 
- ศักราชและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
- ประวัติศาสตร์ไทย (อาณาจักรโบราณของไทย ถึง ปัจจุบัน) 
- ประวัติศาสตร์ตะวันตก (ยุคหินเก่า ถึง ปัจจุบัน) 
- ประวัติศาสตร์ตะวันออก (ยุคหินเก่า ถึง ปัจจุบัน) 
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TOEFL  
All verb tenses 
Different types of Comprehension questions 
Literal & Inference Comprehension 
Evaluation, Reaction & Reorganization 

Chemistry  
Nature of Substances, The Scientific Method, Elements 
and Compounds, Structure of the Atom, Electron 
Configuration, Periodic Trends, Ionic Bonding, Covalent 
Bonding, Classifying Reactions, Stoichiometry and the 
Mole, Solution Concentration 

Writing 
Grade 12A  
• Creative: Screenplay Scene. (about 2 pages) Write a movie 
screenplay scene following a particular structure taught in 
class that incorporates, scene headings, characters, 
dialogue, and Action.  
• Academic: Punctuation.  Students’ will be given a 
paragraph of written work that incorporates no punctuation.  
Edit and include the correct punctuation so that the piece 
of written work makes grammatical sense. 
• Academic: Opinion Essay. (about 350 words) Write a 
discursive essay on a particular subject (yet to be chosen).  
Linking words, grammar, and formulating a strong, 
convincing opinion will be the focus here. 
Grade 12B  
• Academic & Creative: Discursive Essay. (about 250 words) 
Write a discursive essay on a subject yet to be chosen. Pay 
close attention to linking words and phrases. 
• Creative: Screenplay Scene. (about 1 page) Write a movie 
screenplay scene following a particular structure taught in 
class that incorporates, scene headings, characters, 
dialogue, and Action.  
• Academic: Punctuation.  Same as 12B 
 

Reading  
• Identify the Main Idea – read a passage and summarize it 
on one sentence 
• Analyzing words using context clues 
• Understanding cause and effect relationships CR thinking 
• Identifying conflict 
• Understanding characterization CR thinking 
• Establishing sequence of events 
• Understanding plot 

World Religions 
-The Common and Etymological Definitions and 
Significance of Religion 
-Analysis and Evaluation: Seeing Messages Behind Media 
-Greek Philosophy: Allegories, Logic, and Psychology 
-The Four Questions of Religion: Where do we come 
from? 

Math 
• 5.1 Using Fundamental Identities 
• 5.2 Verifying Trigonometric Identities 
• 5.3 Solving Trigonometric Functions 
• 5.4 Sum and Difference Formulas 
• 5.5 Multiple Angle and Product to Sum Formulas 
• 6.1 Law of Sines 
• 6.2 Law of Cosines 
• 6.3 Vectors in the Plane 

English 
All TOEFL Vocabulary 
Reading selection - "Great Gatsby" 
Different types of Comprehension questions 
Literal & Inference Comprehension 
Evaluation, Reaction & Reorganization  
 




