
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูตวษิา บุญเสริฐ(Wi) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History) ครูลลิตา วงค์กัญญา (Am) วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูชฎาพร พรหมบุญ (Nam)
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 2  การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย หน่วยที่ 1 ความหลากหลายของส่ิงมชีีวติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การผันวรรณยุกต์ บทท่ี 1 การตั้งถ่ินฐานและการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นดินแดนไทย  - ความหลากหลายของสตัว์
 - การผนัวรรณยกุต์  - ปัจจยัการตั้งถ่ินฐาน 1. สตัวก์ระดูกสนัหลงั
 - ค าเป็น ค  าตาย  - แหล่งชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 1.1 กลุ่มปลา
 - การตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน บทท่ี 2 พฒันาการของมนุษยส์มยัประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย 1.2 กลุ่มสตัวส์ะเทนน ้าสะเทนบก
 - ขอ้ควรปฏิบติัในการใชห้้องสมุด  - แควน้โบราณสมยัประวติัศาสตร์ (ภาคเหนือ,ภาคกลาง, 1.3 กลุ่มสตัวเ์ล้ือยคลาน
หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) 1.4 กลุ่มนก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เล่นกลางแจ้ง 1.5 กลุ่มสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม
 - ระบุค  าศพัทใ์ห้ตรงกบัความหมายท่ีก าหนด วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูลลิตา วงค์กัญญา (Am) 2. สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั
 - ช่ือของเล่น และวิธีการเล่น หน่วยที่ 2 หน้าที่พลเมอืง 2.1 ฟองน ้า
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย บทท่ี 1 สมาชิกท่ีดีของชุมชน 2.2 สตัวท่ี์มีล าตวักลวงหรือล าตวัมีโพรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ค าในภาษาไทย  - การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิไตย 2.3 หนอนตวัแบน
  - ส่วนประกอบของพยางค์  - ผูน้ า ผูต้าม 2.4 หนอนตวักลม 
 - จ าแนกค านาม ค  าสรรพนาม ค  ากริยา และค าเศษณ์  - สิทธิเด็ก 2.5 สตัวท่ี์มีล าตวัเป็นปลอ้ง
 - การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง บทท่ี 2 วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 2.6 สตัวท์ะเลผิวขรุขระ
 - การเขียนยอ่ความ  - ความหมาย,ความแตกต่างของวฒันธรรม 2.7 หอยและหมึกทะเล
หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม บทท่ี 3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย หน่วยที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ต้นไม้  - อ านาจอธิปไตย 2.1 ลกัษณะของแรงโนม้ถ่วงของโลก
 - วิธีอนุรักษต์น้ไม้  - การเลือกตั้ง 2.2 ประโยชน์และขอ้จ ากดัของแรงโนม้ถ่วง
วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan)  - สถาบนักษตัริย์ 2.3 มวลและน ้าหนกัของวตัถุ
หน่วยที่ 3 การคูณ 2.4 การวดัน ้าหนกัของวตัถุ
- การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนท่ีมีมากกวา่ส่ีหลกั 2.5 มวลและการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
- การคูณท่ีมีสองหลกัและสามหลกั
- การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ
หน่วยที่ 4 การหาร
- การหารท่ีตวัหารมีหน่ึงหลกัและสองหลกั - การแกโ้จทยปั์ญหาการหาร
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English Math Science
Spelling Divide by 1-Digit Numbers 1.      Energy and Ecosystems
- VCCV and VCCCV patterns - Recognise the correct spelling of a word ·         Divide Tens, Hundreds and Thousands Keywords: Ecosystem, community, population, habitat, niche,
from three choices - Recognise and properly use plural nouns that ·         Estimate Quotients Using Compatible Numbers  producer, consumer, decomposer
end in ‚s‛ or do not end in ‚s‛ - Identify and Recognise prefix and suffix ·         Division using the Distributive Property 2.      Food Chains
Grammar ·         Divide Using Repeated Subtraction Keywords: Food chain, herbivore, carnivore, omnivore, food web
 - Recognise and write Imperative, interrogative, exclamatory sentences. ·         Divide Using Partial Quotients 3.      Natural Resources/Human impact on ecosystems
- Identify subjects and objects ·         Model Division with Regrouping Keywords: Natural resource, renewable resources, 
- Identify interjections ·         Place the First Digit nonrenewable resources, pollution, conservation, 
- Identify subjects and predicates ·         Divide by 1-Digit Numbers endangered species
- Know the difference between complete sentences and fragments ·         Interpreting the Remainder 4.      Weather
- Recognise and write sentences with compound subjects and predicates. ·         Problem Solving - Multistep Division Problems Keywords: water cycle, evaporation, condensation, atmosphere, 
- Recognise past present or future tense Factors, Multiples and Patterns precipitation, runoff, groundwater, humidity, air pressure
- Identify and correctly us plural nouns ·         Model Factors 5.      Earth and Space
- Identify and correctly use apostrophes ( ‘s and s’) ·         Factors and Divisibility Keywords: Rotate, axis, orbit, constellation, Earth, Solar System
- Identify and use pronouns to replace nouns ·         Common Factors
- Recognise and differentiate proper nouns and common nouns ·         Factors and Multiples Social Studies
- recognise where and when to use commas ·         Prime and Composite Numbers - Geography - Natural resources 
Reading Comprehension ·         Number Patterns - Using maps 
- Students will read a short piece of writing and answer questions. - Impact of changes in Environment- Economics 
Writing Health  - Conservation of Environment 
- Students will be required to write full sentences. sentences must include -Dental Health - Goods and Services 
correct grammar and use of correct tense, pluralization of nouns, - Water sanitation - Consumer rights 
 apostrophes,commas, capitalization, and end marks. - Food Poisoning - Factors of demand for Goods and Services 

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