
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูสุทธกิานต์ การินทร์(Toy) วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung)

หน่วยที; 3 ถ้อยคาํสํานวนไทย หนงัสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

 - สํานวนไทย หน่วยการเรียนรู้ท ี; 2 สมบตัขิองสารและการนาํไปใช้

 - โวหาร บทที. 1. การจําแนกสาร

 - การพูดและมารยาทการพูด  - การจําแนกสารตามการใช้ประโยชน์

หน่วยที; 4 คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  - การจําแนกสารตามสมบตัความเป็นกรดเบส

 - คํายมืมาจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร บทที. 2 . การแยกสาร

    ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาชวามลาย ู  - การแยกสารเนืIอผสม

 - การเขียนแผนภาพโครงเรื.อง  - การแยกสารเนืIอผสมด้วยวธิกีารอื.นๆ

 - การเขียนคําขวญั คําอวยพร การเขียนประกาศ  - การแยกสารละลาย

(หนงัสือหลกัภาษา) หน่วยการเรียนรู้ท ี; 3 แรงและพลงังานในชีวติประจาํวนั

หน่วยที; 1 จดแล้วจาํ บทที. 1. วงจรไฟฟา้และแม่เหล็กไฟฟา้

หน่วยที; 2 นกัสืบทองอนิ  - วงจรไฟฟา้ใกล้ตัว

(หนงัสือวรรณคด)ี  - การต่อเซลล์ไฟฟา้

วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan)  - การต่อเครื.องใช้ไฟฟา้ในบา้น

บทที; 4 ทศนยิม  - แม่เหล็กไฟฟา้

- การเขียนและอ่านทศนยิมไม่เกินสามตําแหนง่

- ค่าประจําหนกัและการเขียนทศนยิมในรูปกระจาย

- การเปรียบเทยีบและเรียงลําดับทศนยิมไม่เกินสามตําแหนง่

 - การเขียนทศนยิมในรูปของเศษส่วนและการเขียนเศษส่วน

ในรูปทศนยิม

- การประมารค่าของทศนยิมไม่เกินสามตําแหนง่

บทที; 5 การบวก ลบ คูณ หารทศนยิม

- การบวก ลบ คูณ หารทศนยิม

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

- การแก้โจทยป์ญัหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

บทที; 6 เส้นขนาน

- เส้นขนาน มุมแยง้ มุมภายในและมุมภายนอก

English Math
Can distinguish common and proper nouns and can correct mistakes Ch. 4 Ratios and Rates
Can distinguish between singular possessive, plural and plural 1. Write ratios in 3 different ways
 possessive nouns 2. Use equivalent ratios to find the missing value
Can distinguish between compound, complex 3. Find unit rates
 and compound-complex sentences 4. Use unit rates to find the missing value
Has an understanding of what makes an independent or dependent Ch. 5 Percents
 clause – can identify either within a sentence 1. Write percents as fractions and decimals
Can write a short journal entry, including a variety of details 2. Write fractions and decimals as percents
Can identify different types of punctuation and use them 3. Find the percent of a quantity
 correctly – commas, periods, quotations, exclamation points, 4. Find the whole from a percent

ระดบัชัMนประถมศึกษาปีที;  6  (Grade 6A)  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันา  วนัที; 18-20 กนัยายน 2562

แนวข้อสอบประเมนิผลปลายภาค ภาคเรียนที; 1/2562 / Final Test Review 18-20 September , 2019

ระดบัชัMนประถมศึกษาปีที;  6  (Grade 6A)  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันา  วนัที; 18-20 กนัยายน 2562
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 abbreviations Ch. 6 Units of Measure
Can identify subject pronouns and their antecedents 1. Convert units of length, capacity, weight, and mass
Can identify pronouns in a sentence 2. Distance, Rate, and Time Formulas
Can identify prepositional phrases in sentences 
Understands how to use a variety of spelling words from 
 the past term and can spell them correctly (exact words TBC). 

Health 

Understands what consent means 
Understands what constitutes sexual assault
Understands what they should do if someone does not 
  respect their boundaries

Understands there are different types of drugs and they affect 
the body in different ways

Knows the difference between stimulants and depressants 
Can give examples of how to say no to drugs 

                                                           
                                                           
                                                            

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



วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) วชิาประวตัศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนงัสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 หนว่ยที.2ภูมิภาคของเรา

หน่วยการเรียนรู้ท ี; 2 สมบตัขิองสารและการนาํไปใช้ บทที.1เพื.อนบา้นของไทย

 - ที.ตัI งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

 - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 - การจําแนกสารตามสมบตัความเป็นกรดเบส  - สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

 - สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม

 - ราชอาณาจักรกัมพูชา

 - สหพนัธรัฐมาเลเซยีและ

 - เนการาบรูไนดารุสซาลาม

หน่วยการเรียนรู้ท ี; 3 แรงและพลงังานในชีวติประจาํวนั  - สาธารณรัฐสิงคโปร์  และสาธารณรัฐอินโดนเีซยี

 - สาธารณรัฐฟิลิปปิและสาธารณรัฐประชาธปิไตยติมอร์-เลสเต

 - ความเหมือนและแตกต่างระหวา่งประเทศไทยกับประเทศเพื.อนบา้น

วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนว่ยที.2หนา้ที.พลเมือง  วฒันธรรมและการดําเนนิชีวติในสังคม

เรื.องที.1 กฎหมายกับชีวติ

 - กฎหมายที.เกี.ยวข้องกับชีวติประจําวนั

 - ประโยชนข์องการปฏิบตัิตามกฎหมาย

เรื.องที.2วฒันธรรมและการเปลี.ยนแปลง

 - เรียนรู้วฒันธรรม

 - มรรยาทไทย

 - การอนรุักษว์ฒันธรรมไทย

เรื.องที.3ข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์

 - ข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์

เรื.องที.4 กิจกรรมประชาธปิไตย

 - บทบาทหนา้ที.ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ.นและรัฐบาล

 - กิจกรรมประชาธปิไตย

 - การใช้สิทธอิอกเสียงเลือกตัI งตามระบอบประชาธปิไตย

Science
Vocabulary Words
 - energy, solar energy, geothermal energy, stewardship, conservation

2. Use equivalent ratios to find the missing value Natural Resources, pages 146 – 157
Nonrenewable Energy Resources, pages 158 – 169

4. Use unit rates to find the missing value Nonrenewable Energy Resources, pages 158 – 169

Managing Resources, pages 186 – 195
1. Write percents as fractions and decimals  - List examples of renewable resources and nonrenewable resources.
2. Write fractions and decimals as percents  - List the human activities that are harming the environment.

 - Know materials that can be recycled and the materials that
   cannot be recycled.

G.6A,B, IระดบัชัMนประถมศึกษาปีที;  6  (Grade 6A)  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันา  วนัที; 18-20 กนัยายน 2562
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 - List actions that humans can do to conserve resources 
1. Convert units of length, capacity, weight, and mass    and to protect the environment 

2. Distance, Rate, and Time Formulas
Social Studies
Understands what natural resources are
Can give examples of how to preserve natural resources
Understands what different kinds of resources are – human, 
 man-made, natural – and how they are useful in society and need 
 to be managed well
Understands what overfishing is and can suggest examples of what 
 we could do to deal with it
Understands what makes a sharp consumer / negative consumer 
 behaviour 
Can give examples of how they can be sharp consumers 
Can explain what a responsible producer is 

                                                           
                                                           
                                                            

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


