ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561
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

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
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 +วิทยำกำร

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
นำฏศิลป์
พัก
ภำษำจีน

รายละเอียดเนื้อหา ในรายวิชาที่สอบ
วิทยำศำสตร์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 กำรถ่ำยทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 ชีวิตที่รอดมำได้
เรื่องที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ประวัติศำสตร์
เหตุกำรณ์สำคัญในโรงเรียน และชุมชน กำรเทียบศักรำช
คอมพิวเตอร์
ควำมหมำยของข้อมูล, ประโยชน์ของข้อมูล , ประเภทของข้อมูล, แหล่งข้อมูล (หนังสือหน้ำ 2-17)
ภำษำไทย
เนื้อหำ , คำยำกท้ำยบทที่ ๑ – ๔ , สระ, วรรณยุกต์ , มำตรำตัวสะกด , สระลดรูป , กำรผันคำ
คำประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์
นำฏศิลป์
หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์ (หน้ำ 100- 104) , หลักในกำรชมกำรแสดง (หน้ำ 155- 156)
สังคมศึกษำ
สรุปพุทธประวัติ พระไตรปิฎก พระรัตนตรัย โอวำท 3 พุทธสำวก ชำดก ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ
ศำสนบุคคล ( ในหนังสือพระพุทธศำสนำ)
คณิตศำสตร์
บทที่ 1 – 3 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 , กำรบวกลบจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 ,
แผนภูมิรูปภำพและแท่ง , โจทย์ปัญหำ
ภำษำอังกฤษ
Unit 1, 2 Vocabulary ,How are you ? What’s your name? Introduce yourself ,
Things in the house , Articles , Singular and Plural nouns
สุขศึกษำ
หน่วยที่ 1 เติบโตตำมวัย
พละ
ท่ำว่ำยน้ำ เบื้องต้น
กำรงำน
หน่วยที่ 1 งำนบ้ำน บทที่ 1 สถำนที่แสนสะอำด บทที่ 2 เสื้อผ้ำและของใช้ของฉัน
(ในหนังสือกำรงำนหน้ำ 2 – 44)
ภำษำจีน
บทที่ 1 老师 您早 คำศัพท์ กำรทักทำยแต่ละช่วงเวลำ กำรผันเสียงวรรณยุกต์3+3
บทที่ 2 我是新同学 กำรถำมชื่อ กำรแนะนำตนเอง เติม pinyin
และบอกควำมหมำยคำศัพท์
Mathematic (I.P)ครูไทย บทที่ 1 – 3 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 , กำรบวกลบจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 ,
แผนภูมิรูปภำพและแท่ง , โจทย์ปัญหำ
English (I.P) ครูไทย Unit 1, 2 Vocabulary ,How are you ? What’s your name? Introduce yourself ,
Things in the house , Articles , Singular and Plural nouns
Science (I.P) ครูไทย หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องที่ 1 กำรถ่ำยทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 ชีวิตที่รอดมำได้
เรื่องที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
.หมายเหตุ..
วันอังคำร ที่ 17 ก.ค
หยุดอ่ำนหนังสือเตรียมสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค
เรียนตำมปกติ
วันจันทร์ ที่ 23 อังคำร ที่ 24 ก.ค สอบนักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐำนกำรขำดสอบ

