
วชิาภาษาไทย(Thai Language) ครูนลินรัตน์  ยืนยง(Mint) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)
สระ เอะ แอะ โอะ  อวั  เอือ บทที่ 10 การวดัความยาว หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
สระลดรูป เช่น สระอะ สระเอะ สรแอะ - การเปรียบเทียบความยาว เร่ืองการใช้สินค้าและบริการอย่างรู้คุณค่า
วรรณยกุต ์เอก โท ตรี จตัวา - การวดัความยาวโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน -ส่ิงจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั(สินคา้และบริการ)
แยกส่วนประกอบของค า - การวดัความยาวโดยใชห้น่วยมาตรฐาน -การใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั
โยงเสน้จบัคู่การสะกดค าการสะกดค า - การเปรียบเทียบและการเรียงล าดบัความยาว -การออมเงิน

บทที่ 11 การช่ัง เร่ือง การท างาน
วิชาวิทยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลกัษณ์ สิงห์แก้ว (Meaw) - การวดัน ้าหนกัโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน -การท างาน
หน่วยการเรียนรู้ท ี3วสัดุและการเกิดเสียง - การวดัน ้าหนกัโดยใชห้น่วยมาตรฐาน -อาชีพต่างๆ
บทที่ 1  วสัดุและลกัษณะของวสัดุ - การเปรียบเทียบและการเรียงล าดบัน ้าหนกั -อาชีพสุจริต และผลของการท างานสุจริต
 - วสัดุท่ีใชท้  าของเล่นของใช้ บทที่ 12 จ านวนนับไม่เกิน 40

 - ลกัษณะของวสัดุ - การเขียนและการอ่านจ านวนนบัไม่เกิน 40 วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)
 - การจดักลุ่มของวสัดุ - การเปรียบเทียบและการเรียงล าดบัจ านวน หน่วยที่ 3 ความเป็นไทย
บทที่ 2  การเกิดเสียง - แบบรูปของจ านวน เร่ือง เอกลักษณ์ชาติไทย
 - การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง - ธงชาติไทย เพลงชาติไทย และการปฏิบติัตน

-ศาสนา
-พระมหากษตัริยไ์ทยและการปฏิบติัตน
-แผนท่ีประเทศไทยและอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น

G.1A,G.1B,1Cแนวข้อสอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 / Midterm Test Review 4, 6 - 7 Dec, 2018
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1  (Grade 1A,1B,1C) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วนัที่ 4, 6 - 7 ธันวาคม 2561



English Social Studies

Long O sound Jobs
Long E sound What work is done for money and what work is done for love
Adjectives Indoor and outdoor environment
Wh and qu words Taking care of our own personal environment
Le at the end of words to make an ul sound
“The Little Man” Chappy story. Health

 - Taking care of your teeth.
Mathematics  - Germs (how they spread and what they do)
1: what time is it?  - Why we keep ourselves clean
2. Less than, greater than, equals to.  - How we keep ourselves clean
         <   >  =
3. Shapes. 2d and 3d
  triangle,  square,  circle, sphere, cone, cylinder, cube...

Science
Weather
Ways to measure weather
Seasons in Thailand and England
What we can see in the sky
Reduce, reuse, recycle
Bodies of water

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