
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูอัจฉรา อุตมา(Sarai) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ บทที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 100,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สระไทยใช้ประสมค า เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญในโรงเรียนและชุมชน  - เขียนและแสดงบอกจ านวนเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก เลขไทย 
 - การเขียนค า  - วิธีการสืบคน้เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ส าคญัในโรงเรียน และชุมชน     และตวัหนงัสือ
 - การประสมค า (ก าหนดหวัขอ้ รวบรวมหลกัฐาน ตรวจสอบขอ้มูล สรุปขอ้เทจ็จริง  - การแสดงค่าของเลขโดด และการเขียนตวัเลขในรูปกระจาย
 - การบอกความหมายของค าท่ีก าหนด  น าเสนอขอ้มูล)  - เปรียบเทียบจ านวน เท่ากบั , ไม่เท่ากบั , มากกวา่ และนอ้ยกวา่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ มาตรา ก กา รู้วา่ไม่มีตวัสะกด เร่ือง การใช้ศักราชในชีวติประจ าวนั  - เรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปหามาก และจากมากไปหานอ้ย
 - การบอกจ านวนค าในแม่ ก กา  - ท่ีมาของศกัราช  - แบบรูปและความสมัพนัธ์ของจ านวนการนบัเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 
 - การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  - วิธีการเทียบศกัราชแบบต่างๆ    ทีละ 25  ทีละ 50 และการนบัลด ทีละ 3ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ มาตรา กง กม เกย เกอว วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)    และทีละ 50 
ตวัสะกดก าหนดเสียง หน่วยที่ 1 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับที่ผลลัพธ์ 
 - การเขียนสะกดค า เร่ือง ศาสนาของเรา เร่ือง แบบอย่างที่ดี และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 - การบอกความหมายของค า การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง  - ความส าคญัของศาสนา  - พทุธสาวก  - การบวก และการบวกจ านวนสามจ านวนท่ีผลบวกไม่เกิน 100,000 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔มาตรา กก กด กน กบ ตวัสะกดหลายตวั  - ประวติัศาสดาของศาสนา  - ชาดก  - การลบท่ีตวัตั้งไม่เกิน 100,000
 - การเขียนสะกดค า เร่ือง เคร่ืองยดึเหนีย่วจิตใจ  - ชาวพทุธตวัอยา่ง  - การบวกลบระคน
 - การบอกความหมายของค า การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง  - พระรัตนตรัย  - โจทยปั์ญหาการบวก และการลบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕วรรณยกุต ์สนุกกบัการผนัอกัษร  - หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา
 - การเขียนสะกดค า  - หลกัธรรมของศาสนาอ่ืนๆ วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์  สิงห์แก้ว (Meaw)
 - การบอกความหมายของค า การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง  - ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวตัถุ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติกบัชีวิต
 - การผนัเสียงวรรณยกุต์  - คมัภีร์ของศาสนา บทที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกบัทรัพยากรธรรมชาติรอบตวั
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ค าควบกล ้าท่ีมี ร ล ว  - มรรยาทชาวพทุธ เร่ืองที่ 1 ชีวิตสมัพนัธ์
 -  การเขียนสะกดค าควบกล ้า  - การเติมค า การเลือกใชค้  า  - ศาสนพิธี เร่ืองที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติกบัมนุษย์
 - การบอกความหมายของค า การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง  - การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ
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English Science Health
1. Punctuation – Demonstrating the correct use of Unit one 1. Growing – Understanding that everybody grows differently. 
question marks and full stops. Investigating Questions As we get older, we get bigger and heavier because our bones 
2. Vowels – Identifying different vowel sounds in given words. Lesson 1, 3, 5 and Page 47 -48 and muscles are growing. Sometimes, we grow faster or slower
3. Reading Comprehension – Answering questions Unit 2 than our friends. 
on a given text. The Engineering process 2. Exercise – Learn different ways that we exercise (running,
4. Subject and Predicate – Identifying the subject Lesson 1, 3 and page 83 - 84 swimming, riding a bike, playing basketball, and more) There are 
and predicate in various simple sentences. Unit 3 different reasons that people exercise (to feel better, to look muscular, 
5. Compound Sentences – Forming compound sentences Plants and Animals to lose weight, to have a healthy heart, and others).
from two simple sentences. Lesson 1, 2, 4 and 6 3. Healthy Hearts – Know that a pulse tells you how fast your heart
6. Coordinating conjunctions – showing the correct use  beats. A higher pulse means that you are working harder and a lower 
of coordinating conjunctions to make compound sentences. pulse means that you are resting. Remember that your heart is always 
7. Common and Proper Nouns – Identifying nouns Math working. Study how exercise affects your heart.
and categorizing them into proper and common nouns. 1. Rounding numbers to the nearest 10 and 100. 4. Posture – Understand the difference between bad posture 
8. Compound Words – Identifying compound 2. Identifying odd and even numbers. and good posture, and what it looks like. 
words in a given text. 3. Addition of double digit numbers. Food – Learn the difference between healthy food and unhealthy food. 
Social Studies 4. Addition of 3 digit numbers. Be able to give examples of each. 
Chapter 1 5. Subtraction of double and 3 digit numbers.
Community 6. Extracting data from a picture graph.
Life 7. Representing data on a bar graph.
1.Tradition and Culture 8. Multiplication of single digit numbers.
2.Traditional Holidays
3.Members of Community
Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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