
วชิาภาษาไทย(Thai Language) ครูนลินรัตน์  ยนืยง(Mint)วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินภาภรณ์ สุกแก้ว(Mew) วิชา คณิตศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีที่เรารู้จัก การลบจ านวนสองจ านวนที่ตวัตั้งไม่เกนิ 9

เร่ืองที่ 1 ครอบครัวของเรา  - สามารถหาค าตอบจากจ านวนท่ีก าหนดให้

 - สมาชิกในครอบครัว  - การเปรียบเทียบจ านวน มากกว่า นอ้ยกว่า

 - บทบาท หนา้ท่ี และสิทธิของสมาชิกในครอบครัว  - การหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการลบ และแสดงวิธีท าจากโจทยปั์ญหาการลบ

 - สมาชิกท่ีดีของครอบครัว  - ความสมัพนัธ์ของการบวกและการลบ

 - กิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัว จ านวนนับ 10 ถงึ 20

เร่ืองที่ 2 โรงเรียนของเรา  - เขียน และแสดงบอกจ านวนนบั 10 ถึง 20 เป็นตวัเลขฮินดูอารบิก เลขไทย และตวัหนงัสือ

 - สมาชิกในโรงเรียน  - การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย

 - บทบาท หนา้ท่ี และสิทธิของสมาชิกในโรงเรียน  - การใชเ้คร่ืองหมายในการเปรียบเทียบจ านวน เท่ากบั , ไมเ่ท่ากบั , มากกว่า และนอ้ยกว่า

วชิาวทิยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลกัษณ์ สิงห์แก้ว (Meaw)  - สมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  - เรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปหามาก และจากมากไปหานอ้ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พืชและสตัวใ์นทอ้งถ่ิน  - กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน การบวกและการลบจ านวนที่ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกนิ 20

บทท่ี 1 พืชและสตัวใ์นบริเวณต่างๆ  - หาค าตอบการบวกครบสิบ

-สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อพืชและสตัว์ วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินภาภรณ์ สุกแก้ว(Mew)  - หาค าตอบการบวกจ านวนหน่ึงหลกัสองจ านวน

-บริเวณท่ีพบพืชและสตัว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เวลาและเหตุการณ์  - การสลบัท่ีส าหรับการบวก

บทที่ 2 เหตุการณ์รอบตัว  - หาค าตอบการบวกจ านวนสองหลกักบัจ านวนหน่ึงหลกั

 - ประวติัความเป็นมาของตนเอง  - หาค าตอบการบวกจ านวนสามจ านวน

 - ประวติัความเป็นมาของครอบครัว  - การหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการบวก การลบ และแสดงวิธีท าจากโจทยปั์ญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา    การบวก การลบ
บทที่ 1 เวลากับความเปลี่ยนแปลง
 - ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
 - สาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม

G.1A,G.1B,1Cแนวข้อสอบประเมนิผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 / Final Test Review 19 - 21 Sep , 2018
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1  (Grade 1A,1B,1C) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วนัที่ 19 - 21 กันยายน 2561

สระอ า ไอ ใอ เอา
สระเอีย เอือ อวั
การแจกลูกสะกดค า
การแยกส่วนประกอบของค า



English Mathematics Health

Short u sound 1. adding three digits  10 + 5 + 10 =  - Ways to protect your eyes, ears and nose 
Ng sound 2. More than, less than and fewer than." What is five more than s"ix.  - Ways to hurt your eye, ears and nose 
Sh sound 3. adding two digits, 10 + 5 =  subtracting two digits. 10 - 5 =   - Healthy sleep habits
Or sound 4.written problems, "There are five horses, five more join them,  - What you need to sleep well
Capitalization of days and weeks  how many are there altogether?

Science Social Studies
Food chain on land Decisions we make in different places
Food chain in the sea Goods and services
Plant parts What to buy with 100 baht
Six different environments What to buy with 1000 baht 
3 different soils

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