
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูมนธิรา ปรมสันติ (Mon) วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพัชชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)
หน่วยที่ 1 การอ่านค าในภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว เร่ืองท่ี1 ความส าคญัและประวติัศาสนา
 - การอ่านอกัษรน า บทท่ี 1. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  - ความส าคญัของศาสนา
 - การอ่านค าควบกล ้า  - จดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูลและสร้างแบบจ าลอง  - ประวติัศาสนาต่างๆในไทย เช่น พระพทุธศาสนา, ศาสนาคริสต,์ 
 - การอ่านค าท่ีมีตวัการันต์ หน่วยการเรียนรู้ที่  2 แรงและพลังงาน ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู
 - การอ่านอกัษรยอ่ บทท่ี 1 . แรงลพัธ์และแรงเสียดทาน เร่ืองที่2หลักธรรมของศาสนา
 - การอ่านค าหรือขอ้ความท่ีมีเคร่ืองหมายวรรคตอน  - แรงลพัธ์  - หลกัธรรมส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
 - การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง  - แรงเสียดทาน  - หลกัธรรมส าคญัของศาสนาอ่ืนๆเช่น ศาสนาคริสต,์
 - มารยาทในการอ่าน         วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan) ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู
หน่วยที่ 2 ชนิดของค า บทที่ 1 เศษส่วน เร่ืองที่3เรียนรู้แบบอย่างที่ดี
 - ค าบุพบท - การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน  - แบบอยา่งการท าความดี เช่น พทุธสาวก,ชาดกและศาสนิกชนตวัอยา่ง
 - ค าสนัธาน - การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน เร่ืองที่4 ศาสนิกชนที่ดี
  - อุทาน - การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  - พิธีกรรมส าคญัของพระพทุธศาสนาและมรรยาทชาวพทุธ
 - การคดัลายมือ - การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน  - พิธีกรรมของศาสนาอ่ืนๆ
 - มารยาทในการเขียน วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History) ครูพัชชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai) การพฒันาจิตตามแนวทางของพระพทุธศาสนา
 - การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น หน่วยที่ 1 ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น
หน่วยที่ 1 นิทานพืน้บ้านไทย บทที่1วธีิการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
หน่วยที่ 2 น้อมร าลึกพระคุณครู  - วิธีสืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถ่ินหรือ/วิธีการทางประวติัศาสตร์

บทที่2 ความจริงกับข้อเทจ็จริงของเร่ืองราวในท้องถิ่น
 - ความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองราว
ในทอ้งถ่ิน
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English Social Studies Math
Vocabulary words (matching) -What is it mean to be a good citizen? Place value of Whole Numbers up to 1 million.
spectacular, restrain, sneered, urgently, eccentric, -What is social status and what is your social status in society? Introduction to Exponents
 disheartened, dull, exhilarated, maven, grateful -What are human rights? Exponents of the number 10
Grammar -Thailand geography Parentheses, Braces, Brackets and Order of Operations
Identify the subject and predicate of a sentence -North, South, East and West Multiplication of whole numbers
Declarative sentence -latitude and longitude Division of whole numbers
Interrogative sentence Decimal place values to the Thousandths place
Imperative sentence Comparing decimals
Exclamatory sentence Rounding Decimals
Reading Adding Decimals
Reading comprehension from Fantastic Mr. Fox Subtracting Decimals
chapters 1-8

Science Health 
What is Science? What is puberty and how is it changing out body?
How Do Scientists Learn? Pimples and how to prevent them
Types of Investigations. Personal hygiene
Science Tools. Eating healthy 
What Are Cells? Exercise
How Do Cells Work Together? What are examples of exercise and what are the benefits? 
How Do Our Bodies Breathe?
Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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