
วิชาภาษาไทย (Thai Language)ครูอัจฉรา อุตมา(Sarai) วิชาประวัติศาสตร (Thai History)ครูศิรินภาภรณ สุกแกว(Mew) วิชา คณิตศาสตร (Thai Math)ครูศิรินภา  คําจีนา (Aor)

หนวยการเรียนรูที่  ๑๙ เร่ืองการอาน หนวยการเรียนรูที่ 3  บุคคลสําคัญของชาติไทย บทที่ 9 เงิน และการบันทึกรายรับรายจาย

 - การอานขอมูลจากแผนภาพใยแมงมุม และการอานแผนภูมิรูปภาพ บทที่ 3  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย - การบอกจํานวนเงินเหรียญ และธนบัตรชนิดตางๆรวมเปนเงินเทาใด

 - มารยาทในการอาน  - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  - การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุดและการอาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ เร่ือง การเขียน  - ชาวบานบางระจัน  - การแปลงคาเงินบาทเปนสตางค และแปลงคาจากเงินสตางคเปนบาท

 - การคัดลายมือ  - พระยาพิชัยดาบหัก  - การบวกและการลบจากโจทยปญหาของจํานวนเงิน

 - การเขียนบรรยาย  - ทาวสุรนารี ทาวศรีสุนทร  - การอานและการตอบคําถามจากบันทึกรายรับรายจาย

 - การเขียนบันทึกประจําวัน บทที่ 10 จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง มุม

 - การเขียนจดหมายลาครู วิชาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูศิรินภาภรณ สุกแกว(Mew) - การเขียนชื่อ และสัญลักษณของเสนตรง รังสี สวนของเสนตรง และมุม

 - การเขียนเรื่องตามจิตนาการ หนวยการเรียนรูที่ 4 สิ่งแวดลอมทางชุมชน บทที่ 11 รูปเรขาคณิต

 - มารยาทในการเขียน เร่ืองที่ 1  สิ่งตางๆรอบตัวเรา - การบอกชื่อรูปเรขาคณิตสองมิติ

หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เร่ือง การฟง การดู และการพูด  - แผนผัง แผนที่ ภาพถาย - การบอกจํานวนแกนสมมาตร

 - มารยาทในการฟง การดู และการพูด  - ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม - พิจารณาความสัมพันธของแบบรูป (รูปราง, สี, ขนาด)

   ของชุมชน บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เร่ืองที่ 2  มนุษยกับสิ่งแวดลอม - การหาผลลัพธจากโจทยการบวก ลบ คูณ หารระคน

วิชาวิทยาศาสตร  (Thai Science) ครูเสาวลักษณ  สิงหแกว (Meaw)  - สภาพแวดลอมของชุมชนในอดีตและปจจุบัน

หนวยการเรียนรูที่ 6 แหลงน้ําและอากาศบนโลก  - การพึ่งพาสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน

เร่ือง อากาศรอบตัวเรา  - ลักษณะของชุมชนเมืองและชนบท

 - สวนประกอบของอากาศ, สมบัติของอากาศ, ความสําคัญของอากาศ,  - มลพิษท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย

   อุณหภูมิและการเคลื่อนท่ีของอากาศ  - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในชุมชน

หนวยการเรียนรูที่ 7 ปรากฏการณของโลก

เร่ือง ปรากฏการณบนทองฟา

 - การขึ้น- ตกของดวงอาทิตยและดวงจันทรและการกําหนดทิศ

แนวขอสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 / Final Test Review 6 - 9 March , 2018

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  (Grade 3A,3B) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561 G.3A,G.3B



English Health Math

 - Know contractions. Pages 41 – 62 Conflicts. Chapter 10: 

 - Be able to choose the correct tense verbs. Page 45. What started it.  - Measuring length

   (past, present, future) Page 49. Reacting to conflicts, feelings  - Measuring mass

 - Read a paragraph and answer questions related to Page 51. I don’t feel good  - Measuring liquid volume

   the paragraph. Page 53. Same or different Chapter11:    Perimeter and Area

 - Correctly spell 5 spelling words. (week 24-27) Page 57. The good, bad and ugly  - Find the perimeter of shapes

 - Know what words to capitalize in a sentence. Page 61. Building relationships  - Find the area of given shapes

 - Pick the sentence that describes the picture.  - Find unknown sides of various shapes

 - Be able to recognize the adverb in a sentence.  - Find the area of combined rectangles

 - Correct the mistakes in a sentence. (different pronoun Science Chapter 12:  Geometry

   usage, adjectives, grammar, capitalization, Unit 8  - Describe angles

   and full stops) Earth and its Moon  - Describe angles in plane shapes

   (35 questions) Lesson 1 (Page 325 -338)  - Identifying polygons

Social Studies People in Science (Page 339-340)  - Draw quadrilaterals

 - Chapter 3 Our Environment Unit 9  - Describe triangles

 - Know the 3 different physical characteristics of a natural Matter

   environment Lesson 1 (Page 365 -374)

 - Know the difference between an urban community Lesson 2 (Page 375 -376)

   and a rural community Lesson 4 (Page 379 -392)

 - Be able to draw a diagram of your school Unit 10

 - Know the components of a map Simple and Compound Machines

 - Be able to identify the different types of photographs Lesson 1 (Page 403 -414)

 - Know the different types of pollution Lesson 2 (Page 417 -428)

(15 questions total) Lesson 4 (Page 379 -392)

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