ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
ลำดับ
เวลำ
รวม
วิชำ
1 08.30-10.00 น.
90 นำที
วิทยำศำสตร์
Science (I.P)
10.00-10.30 น.
30 นำที
พัก
2 10.30 – 11.10 น.
40 นำที
ประวัติศำสตร์
11.10 - 12.10 น
60 นำที พักรับประทำนอำหำร
3 12.10 - 12.40 น.
30 นำที
คอมพิวเตอร์

4
5
6

12.40 – 12.50 น.
12.50 -13.50 น.
13.50 - 14.20 น.
14.20 -14.40 น
14.40 - 15.20 น.

10 นำที
60 นำที
30 นำที
20 นำที
40 นำที

พัก
ภำษำไทย
ทัศนศิลป์
พัก
ภำษำจีน

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ลำดับ
เวลำ
รวม
วิชำ
1 08.30-10.00 น.
90 นำที
คณิตศำสตร์
Math (I.P)
10.00 -10.30 น.
30 นำที
พัก
2 10.30 – 11.00 น.
30 นำที
สุขะ/พละ
11.00 -12.00 น.
60 นำที
พักรับประทำนอำหำร
3 12.00 -13.30 น.
90 นำที
ภำษำอังกฤษ
English (I.P)
13.30 -13.40 น.
10 นำที
พัก
4 13.40 -14.40 น.
60 นำที
สังคมศึกษำ
14.40 -15.00 น.
20 นำที
พัก
5 15.00 -15.30 น.
30 นำที
กำรงำน

รายละเอียดเนื้อหา ในรายวิชาที่สอบ
วิทยำศำสตร์

กำรจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน สังเกตและอธิบำยลักษณะหน้ำที่ควำมสำคัญของอวัยวะภำยนอก
และกำรดูแลรักษำสุขภำพ

ประวัติศำสตร์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรำ, เวลำกับกำรเปลี่ยนแปลง, เหตุกำรณ์สำคัญของครอบครัว

คอมพิวเตอร์

ชื่อและวิธีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆในโปรแกรม Paint, ควำมหมำยและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ(มีใบทบทวน)

ภำษำไทย

บทที่ 7-9 อ่ำนเรื่องแล้วตอบคำถำม เขียนคำอ่ำนสะกดคำ แยกส่วนประกอบของคำ เขียนรูปสระ เขียนคำคล้องจอง
เติมคำตำมสระและมำตรำตัวสะกด เขียนมำตรำตัวสะกดจำกคำ เลือกคำตอบที่ถูก

ทัศนศิลป์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ภำพธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรโรยสี เทปปะติด

สังคมศึกษำ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรทำงำนและกำรใช้จ่ำย, ใช้จ่ำยอย่ำงรู้ค่ำ, สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ

คณิตศำสตร์

บทที่ 7 จำนวน 21 – 100 บทที่ 10 เวลำ บทที่ 11 กำรบวกและกำรลบ จำนวนที่มผี ลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

ภำษำอังกฤษ

Unit 7 – 9 บทสนทนำ คำศัพท์ คำถำม Do you like …….? Yes, I do. No, I don’t.
ประโยค I / You like / don’t like ……….. คำคุณศัพท์ He’s / She’s adj. He / She isn’t………

สุขศึกษำ/พละ

เรำเติบโต (หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3

กำรงำน

งำนเกษตร - งำนช่ำง

ภำษำจีน

พินอิน

เมื่อเรำไม่สบำย

ควำมหมำย ควำมสำคัญ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเกษตร - งำนช่ำง

คำศัพท์ บทสนทนำบทที่ 1 – 3 , โยงเส้นและเติมคำในช่องว่ำง , แบบฝึกหัดหน้ำ 82 และ 84

Mathematic (I.P) ครูไทย บทที่ 7 จำนวน 21 – 100 บทที่ 10 เวลำ บทที่ 11 กำรบวกและกำรลบ จำนวนที่มผี ลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
English (I.P) ครูไทย

Unit 7 – 9 บทสนทนำ คำศัพท์ คำถำม Do you like …….? Yes, I do. No, I don’t.
ประโยค I / You like / don’t like ……….. คำคุณศัพท์ He’s / She’s adj. He / She isn’t………

Science (I.P) ครูไทย

กำรจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน สังเกตและอธิบำยลักษณะหน้ำที่ควำมสำคัญของอวัยวะภำยนอก
และกำรดูแลรักษำสุขภำพ

หมายเหตุ..

วันอังคำร ที่ 5 ธันวำคม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวำคม

หยุดอ่ำนหนังสือเตรียมสอบ
เรียนปกติ

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวำคม
วันจันทร์ที่ 11 ธันวำคม
วันอังคำร ที่ 12 พุธ 13 ธันวำคม
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวำคม

เรียนปกติ
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
สอบนักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐำนกำรขำดสอบ
กิจกรรมวันคริสมำสต์ แลกของขวัญ ช่วงเช้ำ งำนแฟร์ช่วงค่ำ

วันเสำร์ที่ 23 ธันวำคม

กิจกรรมพระหฤทัยปิ๊กบ้ำน ภำคค่ำ คอนเสิร์ต โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวำคม – 2 มกรำคม หยุดเรียน
วันพุธ ที่ 3 มกรำคม 2561
เปิดเรียนทุกระดับชัน้

