
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูมนธิรา ปรมสันติ (Mon) วิชาวิทยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) วชิาคณติศาสตร์ (Thai Math) ครูสิริกร ตุ้ยอ้าย (Nan)
หน่วยที่ 6 ถ้อยค า ส านวนไทย หนังสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ป.5 หน่วยที่ 8บทประยุกต์

-         ถอ้ยค ำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3วสัดุในชีวติประจ าวนั - กำรอ่ำน เขียนร้อยละ
-         ส ำนวนไทย บทที่ 1สมบัติของวสัดุกับการน าไปใช้ - กำรเขียนเศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ
-         โวหำร -          ประเภทของวสัดุ - กำรแกโ้จทยปั์ญหำบญัญติัไตรยำงคแ์ละร้อยละ
-         กำรเขียน -          สมบติัทำงกำยภำพของวสัดุ หน่วยที่ 9ส่ีเหลี่ยม

-         กำรเขียนเร่ืองตำมจินตนำกำร หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและความดัน - ชนิดของรูปส่ีเหล่ียม
-         กำรกรอกแบบรำยกำร บทที่ 1 แรงลัพธ์ - กำรสร้ำงรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่ำงๆ
หน่วยที่ 7 ราชาศัพท์ -          ลกัษณะของแรงลพัธ์ - กำรหำควำมยำวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
-         ค ำรำชำศพัท์ -           กำรใชป้ระโยชน์จำกแรงลพัธ์ - กำรแกโ้จทยปั์ญหำควำมยำวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
-         กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย บทที่ 2 แรงดันและแรงพยุงตัว หน่วยที่ 10สามเหลี่ยม

 (หนังสือเรียนหลักภาษา) -          ควำมดนัอำกำศ - ชนิดของรูปสำมเหล่ียม
หน่วยที่ 5แม่โพสพ -          ประโยชน์ของควำมดนัอำกำศ - กำรสร้ำงรูปสำมเหล่ียมชนิดต่ำงๆ
(หนังสือเรียน วรรณกรรม วรรณคดี) -          ควำมดนัของเหลว - กำรหำควำมยำวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสำมเหล่ียม

-          ประโยชน์ของควำมดนัของของเหลว - กำรแกโ้จทยปั์ญหำควำมยำวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสำมเหล่ียม

วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History) ครูลลิตา วงค์กัญญา (Am) -          แรงพยงุของของเหลว
หน่วยที่ 3 อยุธยาและธนบุรี บทที่ 3 แรงเสียดทาน วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูลลิตา วงค์กัญญา (Am)
บทท่ี 1 อยธุยำเมืองเก่ำ -          ลกัษณะของแรงเสียดทำน หน่วยที่ 3 เศรษศาสตร์เบ้ืองต้น

-ปัจจยัท่ีส่งเสริมควำมรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง -          ผลของแรงเสียดทำน บทท่ี 1 ปัจจยักำรผลิตสินคำ้และบริกำร

-พฒันำกำรดำ้นกำรเมืองกำรปกครองสมยัอยธุยำ -          กำรน ำแรงเสียดทำนไปใชป้ระโยชน์ บทท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์

-พฒันำกำรดำ้นเศรษฐกิจสมยัอยธุยำ บทท่ี 3 ธนำคำรและกำรกูย้มืเงิน

-ผลงำนของบุคคลส ำคญัในสมยัอยธุยำ -หนำ้ท่ีของธนำคำร
-กำรฝำกและกำรถอนเงิน
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English Social Studies Science
Section 1: spelling: a portion of the midterm will be a spelling test. Section 1: American Culture The Earth’s Crust
Section 2: vocabulary: correctly defining vocabulary words. True or False,  - Layers of the Earth, plate tectonics, rifts, earthquakes and volcanoes
Section 3: grammar: Famous landmarks What Are Fossils?
Find the correct word Identifying and cities  - Different types of fossils, fossil fuels, what fossils can tell us
Main and helping verbs Identifying and labeling different aspects of US culture. What Was Ancient Earth Like?
Verb phrases  - Rock Layers, geologic time scales, Pangaea and continental drift, 
Adjectives Math     mass extinctions
Section 4: reading: comprehension questions on the text. ●     Adding Fractions What Are the Oceans Like?
Section 5: MatildaTrue or False ●     Subtracting Fractions   - The five oceans, life under the ocean, the ocean floor, island formation

●     Common Denominators How Does Ocean Water Move?
Health ●     Least Common Denominators  - Waves, currents, tides changing shorelines
Section 1: Smoking ●     Simplifying and Reducing What Are Some Ocean Ecosystems?
Definitions. ●     Multiplying Fractions  - Zones of the ocean, coral reefs, plankton
Identifying the dangers of smoking ●     Dividing Fractions The Solar System and the Universe
Creating a poster to stop kids from smoking ●     Inverse operations and Reciprocals  - The Solar System, Planets, moons, asteroids, comets
Section 2: Dealing with stress ●     Factors
List pros and cons

Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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