
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูสุทธิกานต์ การินทร์(Toy) Creative Writing English
หน่วยที่ 1 การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย Words with / ă /: pages 8 - 13 Students can pick out a preposition from a sentence 
 - การอ่านค าควบกล ้าแท ้ค  าควบกล ้าไมแ่ท้ Correct use of each word in a simple sentence, Students can insert correct preposition into a sentence 
 - การอ่านออกเสียงค าท่ีมีอกัษรน า with correct spelling. Understands how to use a variety of spelling words 
 - การอ่านออกเสียงค าท่ีมีตวัการันต์ Words with / ā /: pages 14 - 19 from the past term (exact words TBC). 
 - การอ่านอกัษรยอ่ ค  ายอ่ เคร่ืองหมายวรรคตอน Correct use of each word in a simple sentence, 
 - การอ่านวนัเดือนปีแบบไทย with correct spelling. Social Studies
หน่วยที่ 2 ชนดิและหน้าที่ของค าในภาษาไทย Chiang Mai and Chiang Mai Province
 - ค านาม ค  าสรรพนาม ค  ากริยา ค  าบพุบท       Health Know 15 basic facts about Chiang Mai 
ค าวิเศษณ์ ค  าสนัธาน ค  าอุทาน Healthy growth, pages 2 - 7 Thailand’s Borders, page 116
 - หลกัการคดัลายมือ Know the names of all major countries bordering Thailand.
 - มารยาทในการเขียน Geographical Features of Thailand, pages 117 – 124
(หนงัสือหลกัภาษา)
หน่วยที่ 1 บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เร่ืองจบัระบ า Eating right, pages 8 - 15

หน่วยที่ 2 ขุนช้างขุนแผนตอนก าเนดิพลายงาม  give examples of each of its kind found in Thailand.
(หนงัสือวรรณคด)ี Thailand’s Climate, pages 125 - 129

Describe Thailand’s climate using basic sentences.
Healthy lifestyle, pages 16 - 19
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Math Science Energy and Matter in Ecosystems, pages 90 – 98
Ch.1 Whole Numbers and Decimals Introduction to Ecology, pages 6 - 14 Know the Carbon Cycle, the Water Cycle, and the Nitrogen 
1. Prime Factorization Cycle. Be able to draw
2. Least Common Multiple (LCM) them out as diagrams.
3. Greatest Common Factor (GCF)
4. Add, Subtract, Multiply, and Divide Decimals Land Biomes, pages 62 – 84
Ch. 2 Fractions
1. Convert fractions to decimals. Convert decimals to fractions  tundra, taiga, desert,
2. Compare and Order Fractions and Decimals grassland (temperate and tropical), and forest (temperate
3. Multiply and Divide Fractions and Mixed Numbers  deciduous, temperate rain
Ch. 3 Rational Numbers and tropical rain)
1. Understanding Positive and Negative Numbers
2. Compare and Order Integers   coniferous leaves, and broadleaves.
3. Absolute Value
4. Rational Numbers and the Coordinate Plane Aquatic Ecosystems, pages 76 – 83
5. Ordered Pair Relationships
6. Distance on the Coordinate Plane aquatic ecosystem: freshwater

ecosystem, marine ecosystem, and estuary.

freshwater ecosystem: lake and pond, river, and stream.

wetland: bog, swamp, marsh.

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