
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูนฤมล แสนค าวนิิจ (Aom) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)
หลักภาษาและการใช้ภาษา หน่วยที่ 3  เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว บทที่ 7 การคูณ (เล่ม 1)
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 ค าท่ีใช ้ฑ  ฤ  ฤา เร่ือง สินค้าและบริการกับการด ารงชีวติ - หาค าตอบการคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนสามหลกั 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 ค าพอ้ง -สินคา้และบริการ และจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนส่ีหลกั 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 ชนิดของค า...ท าหลายหนา้ท่ี -หลกัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็น - หาค าตอบการคูณจ านวนสองหลกักบั 10 20 30 ….90
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15 การใชพ้จนานุกรม เร่ือง การวางแผนการใช้จ่ายเงนิของตนเอง - หาค าตอบการคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกัใด ๆ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 16 การแต่งประโยคเพ่ือการส่ือสาร -การวางแผนการใชจ่้ายเงินของตนเอง - หาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการคูณ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 17 ค าคลอ้งจองและค าขวญั -ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั บทที่ 8 การหาร

วรรณคดีและวรรณกรรม เร่ือง การผลิตและการแข่งขันทางการค้า - หาผลหารและเศษท่ีตวัตั้งสองหลกั ตวัหาร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 บทเพลงท่ีขบัขาน -ความหมายของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และผลหารหน่ึงหลกัโดยการหารยาว
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ศรศิลป์ไม่กินกนั -ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ - หาผลหารและเศษท่ีตวัตั้งสองหลกั ตวัหารหน่ึงหลกั 

และผลหารสองหลกัโดยการหารยาว
วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์  สิงห์แก้ว (Meaw) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) - หาผลหารและเศษท่ีตวัตั้งสามหลกั และตวัหารหน่ึงหลกัโดยการหารยาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปล่ียนแปลงของวตัถุและวสัดุ หน่วยที่ 3  บุคคลส าคัญของชาติไทย - หาผลหารและเศษท่ีตวัตั้งส่ีหลกั และตวัหารหน่ึงหลกัโดยการหารยาว
บทท่ี  1                การท าให้วตัถุและวสัดุเปล่ียนแปลง เร่ือง ผู้สถาปนาอาณาจักรของไทย - หาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการหาร

เร่ืองท่ี 1 แยกออกประกอบใหม่ -พอ่ขุนศรีอินทราทิตย ์ (อาณาจกัรสุโขทยั)
เร่ืองท่ี 2 ร้อนข้ึน  เยน็ลง -สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) (อาณาจกัรอยธุยา)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงในชีวิตประจ าวนั -พระเจา้ตากสินมหาราช (อาณาจกัรธนบุรี)
บทท่ี 1 แรงสมัผสัและแรงไม่สมัผสั -สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

เร่ืองท่ี 1 แรงสมัผสักบัการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวตัถุ (อาณาจกัรรัตนโกสินทร์)
เร่ืองท่ี 2 แรงไม่สมัผสักบัการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี
ของวตัถุ

Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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English Science Health
 - Weekly spelling words UNIT 6       - Keeping public places clean
 - adjectives 1. Natural Resources  - Keeping pests away
 - verb 'to be' in present and past tense. a. Renewable resources-water, sun, rocks, trees, animals - Avoiding accidents 
 - reading comprehension b. Nonrenewable resources (fossil fuels)- oil, natural gas, coal  - Stranger danger 
 - comparatives and superlatives 2. Types of soil- sandy, silt, clay and loam soil
 - articles UNIT 7
 - action verbs 3. Water

a. Salt and fresh water
Math b. States of water- ice, liquid water, water vapor Social Studies
Multiplication facts c. Water cycle- evaporation, condensation, precipitation Goods and services:
Patterns 4. Types of Clouds  - Identify the difference between essential and 
Unknown numbers a. Cumulus c. Cumulonimbus  - non-essential services.
Multiply 1 digit numbers by 10 b. Stratus d. Cirrus  - Understand the factors of production. Page 57
Multiply 1 digit numbers by 2 digit numbers 5. Weather tools       - Identify the difference between producers and consumers.
Equal Groups a. Thermometer  - Identify the difference between goods and services.
Model Division b. Rain gauge      Tax:
Find the quotient 6. What to wear? (rainy, sunny)  - Why is it important to pay tax?
Equal Parts UNIT 8       - Identify services provided by the government. Page 78
Fractions of a whole 7. Earth’s Rotation            - Identify services not provided by the government.
Problem solving using fractions a. Axis c. Seasons- winter, spring, summer and fall

b. Rotation
8. Moon- ocean tides 
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