
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูมนธิรา ปรมสันติ (Mon) วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูลลิตา วงค์กัญญา (Am) วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูชฎาพร พรหมบุญ (Nam)

หน่วยที่ 4 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                  หน่วยที่ 2 หน้าที่ของพลเมอืงดี หนังสือเรียน สสวท. รายวชิาวทิยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย บทท่ี 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยที่ 1 มหัศจรรย์ส่ิงมชีีวติ
 - ค าไทยแท้ -การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี บทที่ 3  เรียนรู้ชีวติสัตว์
 - ค าภาษาองักฤษ บทท่ี 2 สิทธิเด็ก 1. วฏัจกัรของสตัว ์
 - ค าภาษาจีน บทท่ี 3 วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   - วฏัจกัรของสตัวท่ี์ออกลูกเป็นไข่
การเขียนแผนภาพความคิด บทท่ี 4 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  - วฏัจกัรของสตัวท่ี์ออกลูกเป็นตวั
ค  าขวญั -ความหมาย  - การใชป้ระโยชน์จากวฏัจกัรของสตัว์
ค  าอวยพร -บทบาท หนา้ท่ี หน่วยที่ 2 ความหลากหลายของสัตว์
หน่วยที่ 5 กาพย์ยานี 11 -สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 1.ความหลากหลายของพืช
การแต่งกาพยย์านี 11  - พืชมีดอกและไม่มีดอก
การเขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan)  - พืชใบเล้ียงเด่ียวใบเล้ียงคู่
การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น หน่วยที่ 5 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 2. ความหลากหลายของสตัว ์
บทอาขยาน - การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน  - สตัวมี์กระดูกสนัหลงั
(หนังสือหลักภาษา) - การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  - สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั
หน่วยที่ 4 กระเช้าใบน้อยของนางสีดา - การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
(หนังสือเรียน วรรณกรรม วรรณคดี) หน่วยที่ 6 ทศนิยม

- ค่าประจ าหนกัและการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History) ครูลลิตา วงค์กัญญา (Am) - การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติ - การเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนและการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
บทท่ี 1 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน หน่วยที่ 7 การบวก ลบ คูณทศนิยม
-การเขา้มาของอารยธรรมอินเดียและจีน - การบวก ลบ คูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง
-อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน - การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
บทท่ี 2 อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติท่ีมีต่อสงัคมไทย - การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณทศนิยม
-การเขา้มาของอารยธรรมต่างชาติ

-อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีหลากหลายท่ีมีต่อสงัคมไทย
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English Science Math
Section 1: spelling: a portion of the midterm will be a spelling test How Living Things are Grouped Multiplying Decimals

Section 2: vocabulary: correctly defining vocabulary words  - How organisms are classified  - Steps to multiply decimals and money
Section 3: grammar:  - Using a dichotomous key  - Multiplying with 1 or 2 digits past the decimal
Common nouns and proper nouns How Animals Grow and Reproduce  - Estimating when multiplying decimals
Plural forms of nouns  - Mammals, birds, fish, reptiles and amphibians  - Using expanded form to multiply decimals
Singular and plural possessive nouns Behavioural and Physical Adaptations Dividing Decimals
Pronouns and antecedents  - How adaptations help an organism survive  - Steps to dividing decimals
Section 4: reading: comprehension questions on the text.  - Camouflage and mimicry  - Dividing decimals with 1 or 2 digits past the decimal
Section 5: Matilda Students underline the correct answer from the novel  - Instinctive and nocturnal behaviour  - Remainders when dividing decimals

 - Migration and hibernation  - Estimating when dividing decimals
Ecosystems and the Environment
 - Environments, ecosystems, population and communities

Health  - Habitats, niches and diversity Social Studies
Section 1: Oral Health Changes to the Environment Section 1: Thai Culture
Definitions  - How environmental changes affect organisms Matching definitions
Identifying the uses of different oral health care products  - Invasive species and extinction True or False
Creating a poster to protect teeth  - Conservation and pollution Picture of a special event in Thailand
Section 2: Pollution and Health Roles of Organisms in the Environment Section 2: British Culture
Ways to protect the environment  - The carbon dioxide – oxygen cycle Identifying and labeling the flags from each UK country
Answer questions on an article about plastic in the ocean  - Consumers and producers Identifying and labeling different aspects of British culture

 - Carnivores, herbivores and omnivores
 - ecomposers and scavengers
How Energy Moves Through Ecosystems
 - Food chains, food webs and energy pyramids

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