
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูอัจฉรา อุตมา(Sarai) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี (Nun) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั หน่วยที่ 3 บุคคลส าคัญของชาติไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ ชนิดของค า...ท าหลายหน้าที่ เร่ือง เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น เร่ือง ผู้สถาปนาอาณาจักรของไทย
 - ค ำนำม  - ค ำนำมช้ีเฉพำะ -สินคำ้และบริกำร -พอ่ขุนศรีอินทรำทิตย(์อำณำจกัรสุโขทยั)

 - ค ำนำมไม่ช้ีเฉพำะ -หลกักำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีจ  ำเป็น -สมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 1 (พระเจำ้อู่ทอง)(อำณำจกัรอยธุยำ)
 - ค ำสรรพนำม  - ค ำสรรพนำมใชแ้ทนผูพ้ดู -กำรผลิตและกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ -พระเจำ้ตำกสินมหำรำช(อำณำจกัรธนบุรี)

 - ค ำสรรพนำมใชแ้ทนผูฟั้ง เร่ืองการวางแผนการใช้จ่าย -สมเด็จพระพทุธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช(อำณำจกัรรัตนโกสินทร์)
 - ค ำสรรพนำมใชแ้ทนผูท่ี้ถูกกล่ำวถึง -กำรวำงแผนกำรใชจ่้ำยเงินของตนเอง

 -  ค ำกริยำ  - ค ำกริยำไม่ตอ้งกำรกรรม -กำรท ำบญัชีเพ่ือวิเครำะห์กำรใชจ่้ำย วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)
 - ค ำกริยำตอ้งกำรกรรม -กำรวำงแผนหำรำยไดท่ี้สุจริตและเหมำะสม บทที่ 7 การคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ การใช้พจนานุกรม -กำรวำงแผนน ำเงินท่ีเหลือมำใชจ่้ำยอยำ่งเหมำะสม  - หำค ำตอบกำรคูณจ ำนวนหน่ึงหลกักบัจ ำนวนสองหลกั จ  ำนวนหน่ึงหลกั
 - กำรเขียนสะกดค ำ -ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ ำวนั    กบัจ ำนวนสำมหลกั และจ ำนวนหน่ึงหลกักบัจ ำนวนส่ีหลกั 
 - กำรบอกควำมหมำยของค ำ กำรเติมค ำ  - หำค ำตอบกำรคูณท่ีมีกำรทดจำกหลกัหน่วยไปหลกัสิบ กำรคูณท่ีมีกำรทดจำกหลกัสิบ
 - กำรเรียงล ำดบัตวัอกัษรตำมพจนำนุกรม วิชาวิทยาศาสตร์  (Thai Science) ครูเสาวลกัษณ์  สิงห์แก้ว (Meaw)    ไปหลกัร้อย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ การแต่งประโยคเพ่ือการส่ือสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าในบ้านเรา  - หำค ำตอบกำรคูณจ ำนวนสองหลกักบัจ ำนวนสองหลกัใดๆ 
 - กำรเขียนสะกดค ำ เร่ือง ไฟฟ้ามาจากไหน    และกำรคูณจ ำนวนสำมจ ำนวน
 - ส่วนประกอบของประโยค  - กำรผลิตไฟฟ้ำ - หำค ำตอบจำกโจทยปั์ญหำกำรคูณ
 - ชนิดของประโยค  - ประโยคบอกเล่ำ - ประโยคค ำสั่ง  -  แหล่งพลงังำนธรรมชำติท่ีใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำ บทที่ 8 การหาร

 - ประโยคขอร้อง - ประโยคค ำถำม เร่ือง การใช้ไฟฟ้าในบ้าน  - หำค ำตอบกำรหำรลงตวัและหำรไม่ลงท่ีมีตวัตั้งไม่เกินสองหลกัและตวัหำรมีหน่ึงหลกั
 - ประโยคปฏิเสธ  - ควำมส ำคญัของพลงังำนไฟฟ้ำ  - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสองหลกั ตวัหำรและผลหำรมีหน่ึงหลกั

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ ค าคล้องจองและค าขวญั  - กำรใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งประหยดั  - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสองหลกั ตวัหำรมีหน่ึงหลกัและผลหำรมีสองหลกั
 - กำรเขียนค ำคลอ้งจอง  - กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำอยำ่งปลอดภยั  - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสองหลกั ตวัหำรมีหน่ึงหลกั ผลหำรมีสองหลกั และมีเศษ
 - กำรเขียนค ำขวญั, กำรบอกควำมหมำยของค ำขวญั หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน า้และอากาศบนโลก  - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสำมหลกั ตวัหำรมีหน่ึงหลกั 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น เร่ือง น า้เพ่ือชีวติ   และกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีส่ีหลกัตวัหำรมีหน่ึงหลกั
 - ภำษำถ่ิน เหนือ  - สมบติัของน ้ำ - หำค ำตอบจำกโจทยปั์ญหำกำรหำร
 - ภำษำถ่ิน ใต ้  - คุณภำพของน ้ำ 
 - ภำษำถ่ิน อีสำน  - กำรใชป้ระโยชน์
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English Health Math
1.   Identifying adjectives Unit (10) Keep pests away ! Chapter 8
2.   Correct use of the verb “be”. Unit (11) Julia should have known. Understand Fractions
3.   Reading comprehension Unit (12) Beware of Strangers. 1.   Numerator
4.   Correct use of adverbs 2.   Denominator
5.   Identifying verbs in a sentence 3.   Equal parts 
6.   Correct use of articles ( a & an) Social Studies 4.   Fraction
7.   Sentence correction Tax 5.   Unit Fraction

●     Taxes and National Development 6.   Halves, Thirds, Fourths, Fifths, Sixths, Eighths, Wholes, Fractions Greater than 1. 
Science ●     Responsibilities in People in the Payment of Tax Chapter 9
Unit 6 ●     Goods and Services Provieded by the Government Compare Fractions
People and Resources 1.   Equivalent Fractions
Lesson 1, 3, People in Science and S.T.E.M 2.   Greater Than/Less Than
Unit 7 Chapter 10
Water and Weather Measurements/Telling Time
Lesson 1, 2 and S.T.E.M 1.   Minute, Hour, and Second
page 83 - 84 2.   A.M./P.M.

3.   MIdnight/Noon
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วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)

-สมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 1 (พระเจำ้อู่ทอง)(อำณำจกัรอยธุยำ)
-พระเจำ้ตำกสินมหำรำช(อำณำจกัรธนบุรี)
-สมเด็จพระพทุธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช(อำณำจกัรรัตนโกสินทร์)

วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)

 - หำค ำตอบกำรคูณจ ำนวนหน่ึงหลกักบัจ ำนวนสองหลกั จ  ำนวนหน่ึงหลกั
   กบัจ ำนวนสำมหลกั และจ ำนวนหน่ึงหลกักบัจ ำนวนส่ีหลกั 
 - หำค ำตอบกำรคูณท่ีมีกำรทดจำกหลกัหน่วยไปหลกัสิบ กำรคูณท่ีมีกำรทดจำกหลกัสิบ

 - หำค ำตอบกำรคูณจ ำนวนสองหลกักบัจ ำนวนสองหลกัใดๆ 

 - หำค ำตอบกำรหำรลงตวัและหำรไม่ลงท่ีมีตวัตั้งไม่เกินสองหลกัและตวัหำรมีหน่ึงหลกั
 - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสองหลกั ตวัหำรและผลหำรมีหน่ึงหลกั
 - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสองหลกั ตวัหำรมีหน่ึงหลกัและผลหำรมีสองหลกั
 - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสองหลกั ตวัหำรมีหน่ึงหลกั ผลหำรมีสองหลกั และมีเศษ
 - หำค ำตอบกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีสำมหลกั ตวัหำรมีหน่ึงหลกั 
  และกำรหำรยำวท่ีตวัตั้งมีส่ีหลกัตวัหำรมีหน่ึงหลกั

G.3A,G.3B



6.   Halves, Thirds, Fourths, Fifths, Sixths, Eighths, Wholes, Fractions Greater than 1. 
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