
วิชาภาษาไทย (Thai Language) วิชาวิทยาศาสตร  (Thai Science) วิชาประวัติศาสตร (Thai History) 

หนวยที่ 7 บทรอยกรอง หนวยที่ 4 วงจรไฟฟา หนวยที่ 3 :อาณาจักรรัตนโกสินทร

 - การแตงบทรอยกรอง กลอนสุภาพ 1. ชนิดของไฟฟา บทที่ 2 บุคคลสําคัญสมัยรัตนโกสินทร

 - การยอความ - ไฟฟากระแส -พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ร.1)

 - พจนานุกรม - ไฟฟาสถิต -พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5)

หนวยที่ 8 ภาษาถิ่น 2. ปรากฏการณทางธรรมชาติ -สมเด็จพระบวรราชเจาสุรสิงหนาถ

 - ภาษาถิ่นเหนือ อีสาน ใต กลาง - ฟาแลบ บทที่ 3 ภูมิปญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร

 - สัญลักษณ แผนที่ แผนภูมิ - ฟารอง

 - การโตวาที - ฟาผา วิชาคณิตศาสตร (Thai Math)

(หนังสือหลักภาษา) 3. การตอวงจรไฟฟาอยางงาย หนวยที่ 4  บทประยุกต

หนวยที่ 7 กําเนิดมะโกโท - การเขียนวงจรไฟฟา  - การแกโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร ขาดทุน การลดราคา 

หนวยที่ 8 อําลาอาลัย - การตอวงจรแบบอนุกรม    การหาราคาขาย การหาราคาทุน  และดอกเบี้ย

(หนังสือวรรณคดี) - การตอวงจรแบบขนาน หนวยที่ 5 รูปเรขาคณิตสามมิติและการหาปริมาตร

4. อุปกรณไฟฟาในชีวิตประจําวัน  - บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ

5. แมเหล็กไฟฟา  - การสรางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 

วิชาสังคมศึกษา  (Thai Social) - ปจจัยความเขมของสนามแมเหล็กไฟ    และพีระมิดจากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ

หนวยที่ 4 ภูมิศาสตรนารู - ประโยชนของแมเหล็กไฟฟา  - การแกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 1 ลักษณะกายภาพของประเทศไทย หนวยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของโลก หนวยที่ 6 แผนภูมิและความนาจะเปน

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่,ภาพถาย) 1. หินในทองถิ่นของเรา  - การอานขอมูลจากกราฟเสนและแผนภูมิรูปวงกลม

-ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย(ภูมิประเทศ,อากาศ,ทรัพยากร) - สมบัติและประเภทของหิน  - การเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟเสน

-ภูมิลักษณที่มีอิทธิพลตอภูมิศาสตรประเทศไทย - ประเภทของหิน  - การอธิบายเหตุการณโดยใชคําท่ีมีความหมายเชนเดียวเชนเดียวกับคําวา 

-ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพ - แหลงหินในประเทศไทยการใชประโยชน    เกิดขึ้นอยางแนนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได และไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

บทที่ 2 มนุษยกับสิ่งแวดลอม - การเปลี่ยนแปลงของหิน หนวยที่ 7 การแกปญหาแบบรูปและความสัมพันธ

-ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและผลกระทบ  - การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป
-แนวทางการอนุรักษทรัพยากร
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English Math Social Studies
1.Vocabulary building Ch. 10 Area 1. Planning the use of natural resources
 - Spelling words   1.Find areas of parallelograms, triangles, trapezoids, regular    a .Types of natural resources
 - Suffix      polygons, and composite figures    b. Relationship between humans and environment
 - Prefix Ch. 11 Surface Area and Volume 2. Deterioration of natural resource and environment
 - Understand the meanings of given vocabulary.   1.Name three-Dimensional figures and nets    a. Negative consequences of deteriorating natural resources
 - Utilize given words to describe subjects.   2.Find surface area of prisms and pyramids        i. Soil deterioration, water pollution, air pollution, forest 

  3.Find volume of rectangular prisms          degradation, extinction of animals
2.Reading comprehension Ch. 12 Data Displays and Measures of Center   b. What causes deterioration of natural resources
 - Analyze short story, conversation, and passage.   1.Create and read dot plots and frequency tables        i. Nature
 - Reading strategies: How to read effectively?   2.Make histograms from given data set        ii. Human activities
 - Story Map: Title, Author, Setting, Characters, Plots   3.Find mean, median, mode, and range   c. Effects on humans: 

Ch. 13 Variability and Data Distributions        i. Food production
3.Grammar   1.Create and read box plots        ii. Migration
 - Eight parts of speech: nouns, pronouns, verbs,   2.Find Mean Absolute Deviation (MAD)        iii. Bad health
  interjections, adjectives, adverbs, prepositions, 3. Preservation of natural resource and environment
   conjunctions   a. Human management
 - Clause: independent clause, dependent clause Health   b. Environmental manement
4.Writing  - Stress: causes of stress, how to overcome stress 4. Make a plan to use natural resources in the community
 - Writing strategies: brainstorming, plot elements    positively   a. Procedures
 - Creative writing: short story, journal entry, letter  - Peer Pressure: positive and negative peer pressure,   b. examples

   5 steps to overcome peer pressure, making a wise decision 
Science  - Appropriate relationships: having a ‘crush’, what you 
The Atom    should do when you have attraction to the opposite sex
The Periodic Table  - Self-Esteem: how to build positive self-esteem, making 
Electrons and Chemical Bonding    positive compliments, how to cope with failures
Ionic, Covalent and Metallic Bonding  - Communication: how to improve your communication
Chemical Reactions    with family and friends
Solutions

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