
วิชาภาษาไทย (Thai Language)ครูสุทธิกานต์ การินทร์(Toy) วิชาวิทยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) วิชาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)
หน่วยที่ 1 การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยที่1ศาสนากบัการด ารงชีวิต
 - การอ่านค าควบกล ้าแท ้ค  าควบกล ้าไมแ่ท้ บทท่ี 1. การเจริญเติบโตของร่างกายกบัสารอาหาร เร่ืองที1่ ศาสนาต่างๆ
 - การอ่านออกเสียงค าท่ีมีอกัษรน า  - การเจริญเติบโตของร่างกาย  - ความส าคญัของพระพทุธศาสนา
 - การอ่านออกเสียงค าท่ีมีตวัการันต์  - สารอาหารท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายหรือไม่?  - พทุธประวติั
 - การอ่านอกัษรยอ่ ค  ายอ่ เคร่ืองหมายวรรคตอน บทท่ี2 . ระบบอวยัวะในร่างกายของเรา  - ประวติัศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ
 - การอ่านวนัเดือนปีแบบไทย  - ระบบยอ่ยอาหาร เร่ืองที2่หลกัธรรมน าสุข
หน่วยที่ 2 ชนิดและหน้าที่ของค าในภาษาไทย  - ระบบหายใจ  - หลกัธรรมส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
 - ค านาม ค  าสรรพนาม ค  ากริยา ค  าบุพบท        - ระบบหมนุเวียนเลือด  - หลกัธรรมส าคญัของศาสนาอ่ืนๆเช่น ศาสนาคริสต,์ศาสนาอิสลาม,
ค าวิเศษณ์ ค  าสนัธาน ค  าอุทาน  - ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบอวยัวะต่างๆในร่างกาย พราหมณ์-ฮินดูและสิข
 - หลกัการคดัลายมือ เร่ืองที3่ชาวพุทธควรรู้
 - มารยาทในการเขียน วิชา คณิตศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan)  - แบบอยา่งการท าความดี เช่น พทุธสาวก,ชาดกและศาสนิกชนตวัอยา่ง
(หนังสือหลกัภาษา) บทที่ 1 จ านวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร  - การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนา
หน่วยที่ 1 บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เร่ืองจับระบ า - การประมาณ เร่ืองที4่ ศาสนิกชนที่ดแีละศานพธีิน่ารู้
หน่วยที่ 2 ขุนช้างขุนแผนตอนก าเนิดพลายงาม - ใชส้มบติัการสลบัท่ี การเปล่ียนหมู่ การแจกแจง  - ศาสนสถาน และการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม
(หนังสือวรรณคดี) - การแกโ้จทยปั์ญหา  - มรรยาทของศาสนิกชน
วิชาประวัตศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai) บทที่ 2 ตวัประกอบของจ านวนนับ  - พิธีกรรมส าคญัของศาสนาต่างๆ เช่น พระพทุธศาสนา,คริสต,์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาประวัตศิาสตร์ - การหาตวัประกอบ ตวัประกอบเฉพาะและจ านวนเฉพาะ อิสลามพราหมณ์-ฮินดูและสิข
บทที่1วิธีการทางประวัตศิาสตร์ - การแยกตวัประกอบ
 - ความหมาย ความส าคญั ขั้นตอน ของวิธีการทางประวติัศาสตร์ - ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 - หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ บทที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร
 - วิธีการทางประวติัศาสตร์กบั การศึกษาเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน - การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน
 - การศึกษาประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์ - การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
หน่วยที่2ภูมภิาคของเรา - การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
บทที่2อาเซียน - การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน
 - ประวติัความเป็นมาของอาเซียน
 - ความสมัพนัธ์ของอาเซียน   ทางเศรษฐกิจและสงัคม
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English Math Science
Reading comprehension and summary writing Ch.1 Whole Numbers and Decimals Introduction to Ecology, pages 6 - 14
– students must demonstrate their reading skills and 1. Prime Factorization
knowledge of what a summary is. 2. Least Common Multiple (LCM)
Knowledge of and ability to use correct prepositions 3. Greatest Common Factor (GCF)
– can pick out prepositions and prepositional phrases and 4. Add, Subtract, Multiply, and Divide Decimals Land Biomes, pages 62 – 84
insert correct prepositions into given sentences. Ch. 2 Fractions
Understanding of what makes an independent or dependent clause 1. Convert fractions to decimals. Convert decimals to fractions  tundra, taiga, desert,grassland (temperate and tropical), and forest 
– can identify either within a sentence. 2. Compare and Order Fractions and Decimals  (temperate deciduous, temperate rain and tropical rain)
Can create complex sentences by adding dependent marker words 3. Multiply and Divide Fractions and Mixed Numbers
to existing sentences and expanding sentence. Ch. 3 Rational Numbers coniferous leaves, and broadleaves.
Understanding of what the conflict and resolution are within a story. 1. Understanding Positive and Negative Numbers
Understanding of what the main idea and supporting details 2. Compare and Order Integers Aquatic Ecosystems, pages 76 – 83
are within an explanatory or informative piece of writing. 3. Absolute Value
Can use a variety of punctuation marks. 4. Rational Numbers and the Coordinate Plane aquatic ecosystem: freshwater
Understands when to use was/were and is/are depending 5. Ordered Pair Relationships ecosystem, marine ecosystem, and estuary.
if subject is singular or plural. 6. Distance on the Coordinate Plane
Understands how to use a variety of spelling words Social Studies freshwater ecosystem: lake, pond, river, and stream.
from the past term (exact words TBC). Chiang Mai and Chiang Mai Province
Health Know basic facts about Chiang Mai : answer fill in the blank and  bog, swamp, and marsh.
Introduction multiple choice questions about Chiang Mai
Describe the 4 major types of health discussed Thailand’s Borders, page 116
Give examples of how to stay healthy in each area Know the names of all major countries bordering Thailand: Energy and Matter in Ecosystems, pages 90 – 98
Healthy growth, pages 2 - 7 Geography – Reading Maps Know the Carbon Cycle, the Water Cycle, and the Nitrogen Cycle. 
Know what happens to the body when you exercise.  Be able to draw them out as diagrams.
Understand how to find and measure heart rate
Know what you need to do to take care of muscles and bones.
Describe the benefits of exercise using simple sentences. Regional Geography pages 117 – 125
Eating right, pages 8 - 15
Know the difference between healthy and unhealthy foods.
Understand the food pyramid.  give examples of each of its kind found in Thailand.
Describe the risks of unhealthy eating using simple sentences. Thailand’s Climate, pages 125 - 129
Healthy lifestyle, pages 16 - 19 Describe Thailand’s climate using basic sentences.
Know how to read a Nutritional Facts Label. 
Describe how to stay healthy using simple sentences. 
Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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