
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูเบญจมาศ  เชียงแก้ว(Yui) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา(Aor) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตัวอักษรไทย บทที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 1 ศาสนาน่ารู้
 - การเขียนพยญัชนะไทย  - เขียนและแสดงบอกจ านวนเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก เร่ือง ศาสนาที่เรานับถือ
 - การเขียนสระในภาษาไทย    เลขไทย และตวัหนงัสือ  - ประวติัศาสนาต่างๆ
 - การเขียนวรรณยกุตไ์ทย  - บอกจ านวนคู่ และจ านวนค่ี เร่ือง หลักธรรมของศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ มาตรา ก กา  - การแสดง และการเขียนตวัเลขในรูปกระจาย  - หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา
 - การเขียนสะกดค า  - การแสดงค่าของเลขโดดใน หลกัร้อย หลกัสิบ หลกัหน่วย  - หลกัธรรมของศาสนาคริสต์
 - การเติมค าในมาตราแม่ ก กา ให้สมบูรณ์  - เปรียบเทียบจ านวน เท่ากบั , ไม่เท่ากบั , มากกวา่ และนอ้ยกวา่  - หลกัธรรมของศาสนาอิสลาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ มาตรา กง  - เรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปหามาก และจากมากไปหานอ้ย เร่ือง การท าความดี
 - การเขียนสะกดค า  - แบบรูปของจ านวนการนบัเพ่ิมทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100  - แบบอยา่งการท าความดี
 - การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง    และการนบัลดทีละ 2ทีละ 10 ทีละ 100  - การสวดมนตแ์ผ่เมตตา การฝึกสติท าสมาธิ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ มาตรา กม บทที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับที่ผลลัพธ์    และมรรยาทชาวพทุธ
 - การเขียนสะกดค า และตัวตั้งไม่เกิน 100
 - การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง  - การบวกจ านวนนบัแบบไม่มีทด และแบบมีทด วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ มาตรา เกย  - การสลบัท่ีของการบวก หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์
 - การเขียนสะกดค า  - การลบจ านวนนบัแบบมีการกระจาย และไม่มีการกระจาย เร่ือง ค าบอกช่วงเวลาและปฏิทนิ
 - การบอกความหมายของค า  - การศึกษาประวติัศาสตร์
 - การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง วชิาวทิยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์ สิงห์แก้ว(Meaw)  - ค าบอกช่วงเวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มาตรา เกอว หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั  - การใชป้ฏิทิน
 - การเขียนสะกดค า บทที่ 1 เรียนรู้แบบนกัวิทยาศาสตร์ เร่ือง เร่ืองราวของตนเองและครอบครัว
 - การบอกความหมายของค า เร่ืองที่ 1 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  - การเรียนรู้ การสืบคน้เร่ืองของตวัเราและครอบครัว
 - การเติมค า เร่ืองที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (สอบถามจากผูใ้หญ่ในครอบครัว , ดูจากหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง)
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English Health Math
These topics can be found in the student’s Practice Book The following topics can be found in the Health Education Counting & writing numbers 
and English note book. Pupils Book 2. Even & Odd
Statements, questions (p.9) Hello                                p.2,3 Greater & Fewer
Statements, questions, commands and exclamations (p.13,22) A computer monster    p.4,5 Value
Nouns (p.25) A lesson learnt               p.6, Hundreds, tens and one’s place value
Combining sentences (p.17) My food pals                  p.8,9,10 Identifying value of shown digits 
Plural nouns (p.29) Mine, all mine                p.11 Using number & identifying how many hundreds, 
Spelling test The following topics can be found in the Health Education     tens or ones in the number
Short story with questions. Activity Book 2. Showing numbers in different ways

Be active           p.2,3 Tens and ones, adding, words, numbers 
Science Stay healthy     p.4,5 Ex: fifty-six 🡪 56,  5 tens 6 ones, 50+6
Science Tools My food pals    p.6,7 Counting Patterns
Technology Mine, all mine  p.8,9 Counting by ones, fives,  tens, hundreds
Animal Needs Good habits     p.10,11 Within 100 and within 1,000
Animal Groups Social Studies 2 and 3 digit numbers 
Animal Life Cycles Communities
Prehistoric Animals Rules and Regulations

Dress Code
Good and Bad Behaviour
Attachments area

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