
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูเบญจมาศ  เชียงแก้ว(Yui) วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูศิรินภาภรณ์ สุกแก้ว(Mew) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การด ารงชีวดิ การวดัความยาว
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ มาตรา กก เร่ืองที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์ - หาค าตอบการวดัความยาวเป็นเซนติเมตร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘ มาตรา กด  - ครอบครัว - หาค าตอบหน่วยความยาวเป็นเมตร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๙ มาตรา กน  - โรงเรียน - การเปรียบเทียบความยาว
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๐ มาตรา กบ  - ชุมชน - การหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการวดัความยาว
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๑ การผนัอกัษร เร่ืองที่ 2 สิทธิของเรา การบวกและการลบจ านวนนับที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

 - การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล - หาค าตอบจากการบวกจ านวนนบัแบบไม่มีทด และแบบมีทด
 - สิทธฺเสรีภาพ - การสลบัท่ีของการบวก

วิชาวิทยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลกัษณ์ สิงห์แก้ว(Meaw) เร่ืองที่ 3 มรรยาทไทย - หาค าตอบจากการบวกจ านวนสามจ านวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เราปลูกพืชและเลีย้งสัตว์  - มรรยาทไทย - หาค าตอบจากการลบจ านวนนบัแบบมีการกระจาย และไม่มีการกระจาย
เร่ืองท่ี 2 ปลูกพืช  เล้ียงสตัว ์ - หาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการบวก และการลบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวติของเรา การช่ัง

เร่ืองท่ี 1 ปัจจยัในการด ารงชีวิตของเรา วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินภาภรณ์ สุกแก้ว(Mew) - หาค าตอบจากหน่วยน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม 
เร่ืองที 2 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของเร้า หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วถิีชีวติของคนในชุมชน - หาค าตอบจากหน่วยน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม และขีด

บทที่ 1 วถิีชีวติของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน - การเปรียบเทียบน ้าหนกั หนกักวา่ หรือ เบากวา่ หรือ เท่ากบั
 - วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั - การหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการชัง่
 - สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึน้
 - การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในดา้นต่างๆ
 - ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
   และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
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English Math Social Studies
The following topics can be found in the student’s Algebra - Adding 3 Addends Communities
Practice Book and English notebook. Subtraction Facts Respect
·      Possessive nouns (p.49,53) Drawings to represent problems Behaviour
·      Pronouns (p.57) Equations to represent problems Labour
·      Correct use of grammar (p.37) Equal groups
·      Proper nouns (p.33,42) Repeated addition
·      Spelling test (cumulative review) Addition patterns
·      Abbreviations (p.45) Breaking apart ones to add
·      Short story with questions Breaking apart addends as tens and ones Health

2-Digit Addition Unit 6-10
Science Finding sums for 3 addends - perspiration: sweat
Plant Basic Needs Finding sums for 4 addends - washing hands
Plant Parts Breaking apart numbers to subtract - proper bathing
Plant Life Cycles 2-digit subtraction - healthy habits
Plant and Animal Environments and Habitats - teeth : counting teeth, taking care of 
Plant and Animal Adaptations. teeth, milk teeth, adult teeth

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