
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อวิชา (รหัส) ชั้น/ห้อง เนื้อหาที่ออกสอบ ครูผู้สอน 

วิชาคณิตศาสตร์พื้

นฐาน 1 

(ค21105) 

 หน่วยที่ 1  จํานวนตรรกยะ 

1. การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนเต็ม 

2. การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 

3. การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 

หน่วยที่ 2  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

1. การสร้างมุมและการแบ่งครึ่งมุม 

2. การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติอย่างง่าย 

หน่วยที่ 3  เลขยกกําลัง 

1. ความหมายของเลขยกกําลัง 

2. การหาค่าของเลขยกกําลัง 

3. การเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลัง 

4. การคูณเลขยกกําลัง 

5. เลขยกกําลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณ 

6. เลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลัง 

7. การหารเลขยกกําลัง 

8. การใช้เลขยกกําลังเขียนแสดงจํานวนที่มีค่ามากและ 

    แสดงจํานวนที่มีค่าน้อย 

หน่วยที่ 4  มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 

1. รูปเรขาคณิตสองมิต ิ

2. รูปเรขาคณิตสามมิต ิ

3. ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูป     

    เรขาคณิตสามมิต ิ

มิสผกาทิพย  โสอุดร 

วิชาคณิตศาสตร์เส

ริม 1  

(ค 21201) 

ม.1/1-7 1. Roman numerals and base numbers 

2. Integers 

3. H.C.F and L.C.M 

4. Fractions 

5. Ratio, Proportions and Percentage	  

มิสชลทิชา  ต่อจรัส 

วิชาภาษาจีน 1  

(จ21201) 

ม.1/1-7 บทที่ 3 ท่านไปที่ไหน (คําศัพท์ ประโยคสนทนา บทความ) 

บทที่ 4 ไปอย่างไร(คําศัพท์ ประโยคสนทนา บทความ) 

บทที่ 5 คุณพ่อของฉันเป็นพ่อค้า(คําศัพท์ ประโยคสนทนา 

บทความ) 

มิสนาถสิณี แสงวิตร, 

นางสาวหัทยา ชูณรงค์ 

วิชาภาษาอังกฤษห

ลัก 1 ( อ.21101)  

ม.1/1-5 Unit 4 Strong ties  

- เลือก / ระบุ ประโยคและข้อความให้สัมพันธ ์

กับสื่อที่ไม่ใชค่วามเรียงที่อ่าน  

- ระบุหัวเรื่อง ใจความสําคัญและตอบคําถามจาก 

การฟังและอ่านบทสนทนาและเรื่องสั้น  

มิสศิริภัสสร  

โชติกุลสุรนันท ์



- สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกีบตนเอง กิจกรรม 

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

- พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  

-พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ 

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ ๆตัว  

 Unit 5 The Animal kingdom  

- พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 

ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  

- พูด / เขียน สรุปใจความสําคัญ แก่นสาระที่ได้จาก 

การวิเคราะห์เรื่อง  

-บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ 

ประเพณีเจ้าของภาษา  

-บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ 

ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  

การลําดับคําตามโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ  

-ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลองที ่

เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนและสถานศึกษา     

วิชาสังคมศึกษาฯ 

(ส 21101) 

ม.1/1-7 หน่วยที่ 6  กลไกการทํางานของอํานาจอธิปไตย 

ตามรัฐธรรมนูญ 
1.  อํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย 

2.  การถ่วงดุลอํานาจ 
หน่วยที่ 7  กฎหมายใกล้ตัว 

1. กฎหมายคุ้มครองเด็ก 

2.  กฎหมายการศึกษา 
3. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

4.  กฎหมายลิขสิทธิ ์
หน่วยที่ 8  สานมิตรภาพกับเพื่อนบ้านของเรา 

1. วัฒนธรรมไทย 

2. เรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมเพื่อนบ้านในภูมิภาค 
3. วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันด ี

 หรืออาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
หน่วยที่ 9  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม 

และประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ 

1. ความหมายของจิตสาธารณะ 
2. แนวทางการปฏิบัติตน โดยเน้นจิตสาธารณะ 

3. วิเคราะห์คุณค่าของจิตสาธารณะ 
4.  ความสําคัญของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  

มิสรัชนีกูล  พวงผ่อง 

วิชาวิทยาศาสตร์ 1 

 (ว21101) 

ม.1/1-7 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

1.1 เซลล์ 
มิสศุภาวรรณ สีหัดตา 



 

- โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์

การดํารงชีวิตของพืช 

2.1 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอก 

-การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

2.2 การสังเคราะห์ด้วยแสง 

- ปัจจัยและผลิตของการสังเคราะห์แสง 

สารบริสุทธิ์ 

3.1 สมบัติของสารบริสุทธิ ์

- จุดเดือดและจุดหลอมเหว   - ความหนาแน่น 

3.2 การจําแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ ์

- การจําแนกสารบริสุทธิ ์     - โครงสร้างอะตอม 

- การจําแนกธาตุและการใช้ประโยชน ์

ภาษาไทย ม.1/1-7 -การอ่านร้อยแก้ว/ร้อยกรอง  

ท21101  -การสรุปใจความสําคัญ  

  -มารยาทการดู การฟังและการพูด  

  -สุภาษิตพระร่วง  

  -ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา  

  -คํา 7 ชนิด  

  -การเขียนจดหมาย  

  -การเขียนเรียงความ  

Addition  English  

อ.31201 

ม.1/1-5 - Article           - Noun 

- Pronoun        - Adjective 

- Adverb          - Sentences  

- Subject and Predicate 

มิสวิรัตน์ดา ฤาแก้วมา 

Mr. John Vincent 

English 1 ( 

Academic) 

EN 21101 

1/6-7 1. Forms of “to be” 

2. Past Simple – regular and irregular verbs 

3. Question words 

4. Postcards  

5. Holiday and travelling vocabulary 

6. Present simple and present continuous  

7. Subject and object pronouns 

8. Animal vocabulary 

Ms. Nita 

Mr. Ulf 

Ms. Kaela 

English 1 

(Practical)  

EN 21202 

1/6-7 1. Harry Potter 

2. Electric vehicles and the future of driving 

3. Robots helps sick and old people 

4. Subway Hero 

5. Welcome to Cape Town – The city that has everything 

Ms. Nita 

Mr. Ulf 

Ms. Kaela 



เนือหาสอบปลายภาคเรียนที 1/2561 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ชือวชิา (รหัส) ชัน/ห้อง เนือหาทีออกสอบ ครูผู้สอน 

วิชาคณิตศาสตร์ 9 

(ค 22103) 

ม.2/8 1. อตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 

2. การวดั 

3. แผนภูมิ 

4. การแปลงทางเรขาคณิต 

5. การเท่ากนัทุกประการ 

มิสชลทิชา   ต่อจรัส 

วิชาคณิตศาสตร์

เข้มข้น 3 

(ค 20203) 

ม.2/8 1. สมบตัิของเลขยกกาํลงั 

2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม 

3. การประยกุต์เกียวกบัอตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 

4. การประยกุต์ของการแปลงทางเรขาคณิต 

มิสชลทิชา   ต่อจรัส 

วิชาประวัติศาสตร์3 

ส22102 

ม.2/1-8 1.หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

   - การประเมนิความน่าเชือถือของหลกัฐาน 

   - ความจริงขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

   - การตีความหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

2.พฒันาการของภูมภิาคเอเชีย 

  -ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก – ภูมิภาคเอเชียใต ้

 - ภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้– ภูมิภาคเอเชียกลาง 

- แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

มิสสุภทัรา ชยัสุริยา 

ม.ณรงคฤ์ทธ์ ไชยดวง 

วิชาภาษาอังกฤษ 3  

อ.22101 

ม.2/1-4 Unit 1 Day after day 

-ระบุ เขียนประโยค และขอ้ความให้สัมพนัธ์กบัสือทีไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่างๆ 

Unit 2 Let’s celebrate! 

-เลือกหวัขอ้เรือง ใจความสําคญั บอกรายละเอียด

สนบัสนุน  และแสดงความคดิเห็นเกียวกบัข่าว ขอ้มูล 

เรืองทีอ่าน พร้อมทงัใหเ้หตผุลและยกตวัอยา่งง่ายๆ

ประกอบ 

Unit 3 Characters larger than life 

-สนทนา แลกเปลียนขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่างๆ ใกล้

ตวั และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 

- เขียนแสดงความตอ้งการ เสนอและใหค้วามช่วยเหลอื 

มิสณฐัชยา ไพรเลิศ,  

มิสศิริภสัสร โชติกุลสุรนนัท ์



ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลอืในสถานการณ์

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

Unit 4 Unexplained mysteries 

- เขียนสรุปใจความสําคญั/ แก่นสาระ หวัขอ้เรืองทีไดจ้าก

การวเิคราะห์เรือง/ข่าว/เหตุการณ์ ทีอยู่ในความสนใจของ

สังคม 

-เลือกใช้ภาษา นาํเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบั

ของบุคคลโอกาสและสถานที ตามมารยาทสังคม และ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

Unit 5  Our planet 

-วเิคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างประโยคชนิดต่าง ๆ  และการลาํดบัคาํตาม

โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   

 

วิชาวิทยาศาสตร์ 3 

ว 22101 

ม.2/1-7 1. ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์ 

2. อาหารและสารอาหาร 

3. การจาํแนกสาร 

4. ปฏิกิริยาเคม ี

มิสหทยัรัตน์  สําเร็จผล 

ม.พีรัชชยั   ศรีสาลีกลุรัตน์ 

Addition  English  

อ.32201 

ม.2/1-5 - Article 

- Noun 

- Pronoun 

- Adjective 

- Adverb 

- Prefix and Suffix 

- Sentences  

- Subject and Predicate 

- Direct and Indirect Object 

มิสวรัิตน์ดา ฤาแกว้มา 

Mr. John Vincent 

วิชาคณิตศาสตร์ 3 

(ค 22101) 

ม.2/1-7 1. อตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 

2. การวดั 

3. แผนภูมิรูปวงกลม 

4. การแปลงทางเรขาคณิต 

5. การเท่ากนัทุกประการ 

มิสศิริลกัษณ์  แกว้ประเสริฐ 



English 3 

(Academic) 

EN 22101 

2/6-8 1. Natural disasters 

2. Past simple 

3. Past continuous 

4. Family relationships 

5. General knowledge 

6. Places 

7. Prepositions 

8. Offering help 

9. Parts of the house 

10. Responses 

11. Collocations  

12. Introductions 

13. So/because 

14. Reading passage 

15. Life stages 

16. Sports 

17. Animals classifications 

18. Space 

19. Occupations 

Ms. Nicolene 

Mr. Ulf 

Ms. Kaela 

English 3 

(Practical)  

EN 22202 

2/6-8 1. Lisa and the pigpen 

2. Hurricanes 

3. Tetris 

4. Wintertime 

5. TV 

6. Hummingbirds 

7. Metal detectors 

8. The pony express 

9. Black Friday 

Ms. Nicolene 

Mr. Ulf 

Ms. Kaela 

ภาษาไทย(ท22101) 2/1-8 -จบัใจความสําคญัสรุปความหมายรายละเอียดจากเรือง

ทีอ่าน 

 

  -อ่านบทความอย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือ  



 

 

 

 

  แนวคิดหรือโต้แย้งในเรืองทีอา่นเพือนําไปใช้แก้ปัญหาใน

ชีวิต 
 

  -การสร้างคาํในภาษาไทย   

  -กลอนดอกสร้อยรําพงึในป่าช้า  

  -เสภาสามคัคีเสวก, วิศวกรรมา, พระสุริโยทยั , พนัท้ายนร

สิงห์,ศิลาจารึก 

 

  -สรุปนือหาวรรณคดแีละวรรณกรรมทีอ่าน  

  -อธิบ่ายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน  

  -สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพือนาํไปประยกุตใ์ช้

ในชีวิตจริง 

 



เนือหาสอบปลายภาคเรียนที 1/2561 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 

ชือวชิา (รหัส) ชัน/ห้อง เนือหาทีออกสอบ ครูผู้สอน 

วิชาสังคมศึกษาฯ 

ส23101 

ม.3/1-7 1.การเผยแผ่และการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศ  

  ต่างๆทวัโลก 

2.ความสําคญัของพระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมโลก 

3.สมัมนาพระพุทธศาสนากบัเศรษฐกิจพอเพียง 

4.พุทธประวตัิจากพระพุทธรูปปางต่างๆ 

5.พุทธสาวก พุทธสาวกิา ชาดก 

6.สังฆคุณและขอ้ธรรมในกรอบอริยสัจ 4 

7.การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในการพฒันาตน 

8.การพฒันาจิตเพือการเรียนรู้และดาํเนินชีวติวธีิคิดแบบ 

  โยนิโสมนสิการ 

9.การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตแจริญปัญญา 

10.ศานิกชนของศาสนาอืนๆ 

11.หนา้ทีและบทบาทของสาวก/การเป็นศิษยที์ดีตามทิศ6 

    การปฏิบตัิหน้าทีของชาวพุทธ/การปฏิบติัตนใน 

    ศาสนพิธี/วนัสําคญัทางศาสนา/การแสดงตนเป็น 

   พุทธมามกะ/การธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา 

 

 

มิสสุภทัรา ชยัสุริยา 

ประวัติศาสตร์  

ส 23102 

3/1-7 วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของแต่และทวีป 
ความขดัแย้งและความร่วมมือในศตวรรษที 20 

ม ราชาณฐั 

วิทยาศาสตร์5  

ว23101 

3/1-6 1. ลกัษณะของโครโมโซมทีมีหน่วยพนัธุกรรมหรือยีนใน

นิวเคลียส 

2. สารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

3. ความสัมพนัธ์ของการถ่ายทอดพลงังานของสิงมชีีวติใน

รูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 

4. ความเร่งและผลของแรงลพัธ์ทีทาํต่อวตัถุ 

แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวา่งวตัถุ 

มิสสุดารัตน์ กองทุ่งมล 

ม.ณฐัพงศ์ เอียมเสถียร 



5. แรงพยุงของของเหลวทีกระทาํต่อวตัถุ 

6. แรงเสียดทานสถิตกบัแรงเสียดทานจลน์ 

7. โมเมนตข์องแรง 

ภาษาอังกฤษ 5 

อ 23101 

3/1 - 4 1. Conversation 

2. Reading 

3. Vocabulary 

4. Present Simple 

5. Present Continuous 

6. Present Perfect 

7. Present Perfect Continuous 

8. Past Simple 

9. Past Continuous 

10. If clause 

 

ภาษาอังกฤษเสริม 5 

อ 23201 

3/1 - 4 1. Vocabulary 

2. Reading 

3. Conversation 

4. Verb 

5. Present Simple 

6. Present Continuous 

7. Present Perfect 

8. Present Perfect Continuous 

9. Past Simple 

10. Past Continuous 

11. Past Perfect 

12. Future Simple 

13. Gerund & Infinitive 

14. Question Tag 

15. Adjective 

 

ภาษาไทย 5 

ท 23101 

3/1-7 1. ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั 

2. พระบรมราโชวาท 

3. คาํภาษาต่างประเทศทีใชใ้นภาษาไทย 

4. คาํทบัศพัท ์– ศพัทบ์ญัญตั ิ

 



 

 

5. กรอบแนวคิด ผงัความคิด ยอ่ความ 

6. การแสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ จากเรืองทีอ่าน 

7. การตีความประเมินคุณค่าจากงานเขยีน 

English 5 

(Academic) 

EN 23101 

3/5-7 1. Computer vocabulary 

2. Problems and treatments vocabulary 

3. Parts of the body vocabulary 

4. Question Tags 

5. Should/Might 

6. Conversations 

7. Subject relative clauses 

8. Agreeing and disagreeing 

9. Reading passage 

10. Past simple/past continuous 

11. Present perfect/past simple 

12. Post modal verbs 

13. Prepositions 

14. The story of jeans vocabulary 

15. Been/Gone 

16. Used to 

17. For/since 

18. Nouns/adjectives 

19. Too/Enough 

Ms. Nita 

Mr. James 

Ms. Nicolene 

English 5 

(Practical) 

EN 23202 

3/5-7 1. Colosseum 

2. Vitamins and Minerals 

3. Atmospheric Layers 

4. Tetris 

5. Chess 

6. Nutrients facts 

Ms. Nita 

Mr. James 

Ms. Nicolene 



เนือหาสอบปลายภาคเรียนที 1/2561 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 

ชือวชิา (รหัส) ชัน/ห้อง เนือหาทีออกสอบ ครูผู้สอน 

การพูด-การเขียน

สร้างสรรค์ 

ท30201 

ม.4/5-9 -การพูด                               -การเขียนสร้างสรรค ์

-การเขียนอธิบาย                - การเขียนบรรยาย 

-การเขียนพรรณนา            -การเขียนบทความ 

-การเขียนบทสนทนา         -การแต่งคาํประพนัธ์ 

ม.วิฑูรย ์ เปียอรุณ 

วิทยาศาสตร์

พืนฐาน 1 (ว31101) 

ม.4/1-9 - การลาํเลียงสาร เขา้-ออกจากเซลล ์

- การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย ์

- การดาํรงชีวติของพืช 

- พนัธุกรรมและววิฒันาการ 

- ชีวติในสิงแวดลอ้ม 

มิสสราภรณ์  ปานพิมพ ์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์1(ค31201) 

ม.4/1-5 เซต 

-การดาํเนินการของเซต แผนภาพเวนออยเลอร์ 

ระบบจํานวนจริง 

-การแก้สมการและอสมการดีกรีไม่เกิน4 

-สมบติัของจาํนวนจริง 

เมทริกซ์ 

-บวก ลบ คูณ เมทริกซ์ 

-การหา det และทรานสโพสของเมทริกซ์ 

ตรรกศาสตร์ 

-การเชือมประพจน ์

-การสมมูลของประพจน ์

-การหาสัจนิรันดร์ของประพจน ์

-การอา้งเหตุผล 

-ตวับ่งปริมาณ 

มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกลุ 

 

มิสฉววีรรณ  กนัภยั 



เคมีอะตอม  

(ว30221) 

ม.4/1-4 โครงสร้างอะตอม 

- แบบจาํลองอะตอม 

- สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ 

- การจดัเรียงอิเลก็ตรอน 

ตารางธาต ุ

- วิวฒันาการของตารางธาตุ 

- คุณสมบติั(แนวโนม้)ของธาตุตามหมู่และคาบ 

- ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบ 

- ธาตุกมัมนัตรังสี/กมัมนัตภาพรังสี/ครึงชีวิต 

มิสจุรี ทวธีนวาณิชย ์

คณิตศาสตร์พืนฐาน

1 

ค31101 

ม.4/1+9 เซต 

 การเขียนเซต แบบแจกแจงสมาชิก ,แบบบอก

เงือนไข 

 สับเซต และเพาเวอร์เซต 

 การดาํเนินการของเซต(ยเูนียน , อนิเตอร์เซกชนั , 

คอมพลีเมนต์ , ผลต่าง) 

 โจทยปั์ญหาเรืองเซต  

ตรรกศาสตร์เบืองต้น 

 ประพจน ์

 ตวัเชือมประพจน์( และ  , หรือ , ถา้...แลว้... ,       

ก็ต่อเมือ  

 การสร้างตารางค่าความจริง 

มิสนนทลี  ชืนอารมณ์ 

มิสสุภาภรณ์  พรรัตนกิจกุล 

มิสฉววีรรณ กนัภยั 

Mr. Jardy  Baculpo 

ภาษาอังกฤษ

พืนฐาน 1 (อ31101) 

ม.4/1-9 * Sign and Notices mean 

* Reading (Text, E-mail, Story) 

* Abbreviations and meaning 

* Vocabulary 

* Conversation in each situation 

* Conjungtion  

* Phrasal verbs 

* Adjectives 

* Comparatives and Superatives 

* Present Simple, Present Perfect Simple/Continous 

มิสสุจิตรา ขาํประเสริฐพร 

ม.ณฏัธเดชน์ จนัมีรชานตัธ์ 



 

 

 

ภาษาญีปุ่ นใน

ชีวิตประจําวัน 1 (ญ

31201) 

ม.4/6  คําศัพท์บทที 4-7  

 なんじですか。なんぷんですか 

 วันในสัปดาห์ なんようびですか。 

 1-1,000,000 すうじ การอ่านตวัเลข  

 ます/ません/ました/ませんでした 

การผันคํากริยา  

 การใช้คําช่วย を/で/と/も  

 การเรียงไวยากรณ์ ぶんぽう 

 

English for 

Academic 

Purposes 1 

(E31201) 

M.4/1-9  Subject-Verb Agreement  

 Active-Passive Voice  

 Comparison and Contrast  

 Reading Comprehension  

Ms. Mary Antonette Estella 



เนือหาสอบปลายภาคเรียนที 1/2561 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 5 

ชือวชิา (รหัส) ชัน/ห้อง เนือหาทีออกสอบ ครูผู้สอน 

ค 32201 ม.5/1-5 ลําดับและอนุกรม 

- ลาํดบัฮาร์โมนิก 

- ลิมิตของลาํดบัอนนัต ์

- ผลบวกของอนุกรมอนนัต ์

จํานวนเชิงซ้อน 

- ส่วนจริง ส่วนจินตภาพ ของจาํนวนเชิงซอ้น 

- การบวก  การลบ   การคูณ  เอกลกัษณ์และอนิ

เวอร์สของจาํนวนเชิงซ้อน 

- สังยุคและผลหารของจาํนวนเชิงซอ้น 

- ค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น 

- จาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขวั 

- รากที  n  ของจาํนวนเชิงซ้อน 

- สมการพหุนามในระบบจาํนวนเชิงซอ้น 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

- ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 

- การเปลียนฐานลอการิทึมและแอนติลอการิทึม 

- สมการและอสมการลอการิทึม 

มิสนุชนารถ  ศรีวลิยั 

อ32203 ม.5/5 Situation and Conversation 
Finding  the Main Idea 
Idioms 
Reading Passages / Graph / Table  
Grammar  

- Subject & Verb Agreement 
- Pronouns 
- Possessive Forms of Nouns 
- Confusing Words 

มิสจิตวลี  ใชฮ้วดเจริญ 

ส 32101 ม. 5/1-9 -ใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และ

นาํเสนอขอ้มลูภูมสิารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

-อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์  ซึงทาํใหเ้กิดปัญหาทาง

กายภาพหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทย 

มิสกนกวรรณ   

พรมมานนท ์



-การเปลียนแปลงของพืนทีซึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทาง

ภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

-การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบทบาทขององคก์ารและการ

ประสานความร่วมมือเกียวกบักฎหมายสิงแวดลอ้มและ

การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 

-การใชป้ระโยชน์จากสิงแวดลอ้มในการ

สร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ

ทอ้งถินในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ

แก้ปํญหาและการดาํเนินชีวติ 

ภาษาองักฤษเชิง

วชิาการ3 (อ32201) 

ม.5/1-9 1. Verbs 

2. Tenses 

3. Reading for Main Ideas 

4. Word Meanings from Context Clues 

5. Situation and Conversation 

มิสกุลธิดา ทรัพยพิ์พฒันา 

การวางแผนการเงิน

เบืองต้น 

ส 30241 

ม 5/5-9 1. อธบิายความหมาย บทบาท หน้าทีของเงินและสถาบันการเงนิ

ได้ 

 2. เข้าใจความหมายความสาํคญัของการออมและการวางแผน 

ทางการเงินเบืองต้นได้ 

3. เข้าใจ และสามารถอธิบายกระบวนการวางแผน

ทางการเงนิ 

ในแตล่ะขนัตอนได้ 

4. วิเคราะห์สาเหต ุ

และผลกระทบ 

ของเงนิเฟ้อและเงินฝืดได้ 

5. สามารถอธิบายแนวคิดเกียวกบัมูลคา่เงินตามเวลาได้ 

6. วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งมลูค่าอนาคต 

และมูลคา่ปัจจุบนั 

7. เข้าใจถึงกฎหมาย 

ทีเกียวข้องกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

8. สามารถอธิบายถึง 

ผู้ มีหน้าทเีสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

 

ม ราชาณฐั 



ชีววิทยาของสัตว์1 

ว30243 

ม.5/1-4 1. การหายใจ 

   1.1 การหายใจของจุลินทรีย์ 

   1.2 การหายใจของสัตว์ 

   1.3 การหายใจของคน 

2. การขับถ่ายและการรักษาสมดลุ 

   1.1 การขับถ่ายและการรักษาสมดลุของจลิุนทรีย์ 

   1.2 การขับถ่ายและการรักษาสมดลุของสัตว์ 

   1.3 การขับถ่ายและการรักษาสมดลุของคน 

ม.เดชา   ขนัธจติต ์

ภาษาญีปุ่ นเพือการ

สือสาร 1 (ญ32201) 

ม.5/6 かんじ  

ことば บทที 18-23  

การผันรูป ます >> た 

การผันรูป る (รูปพจนานุกรม)  

การใช้รูปกันเองแทนรูปสุภาพในประโยค 

คําช่วย が / を / の / に / は 

 

คณิตศาสตร์พนืฐาน 3 ม.5/1-9 บทที 1 ลําดับและอนุกรม 

1.1  ลําดับเลขคณิต 

1.2  ลําดับเรขาคณิต 

1.3  อนุกรมเลขคณิต 

1.4  อนุกรมเรขาคณิต 

บทที 2 เลขยกกําลัง 

2.1  ความหมายของเลขยกกําลัง 

2.2  เลขยกกําลังทีมีเลขชีกําลังเป็นจํานวนตรรกยะ 

2.3  การหารากทีสองของจํานวนทีอยู่ในรูป 풙 ± ퟐ 풚 

2.4  การแก้สมการของจํานวนทีติดกรณฑ์ 

2.5 สมการเอกซ์โพเนนเชียล 

มิสเจณิศา เรืองสุวรรณกลุ 

Mr.Jardy 

English for Daily 

Life 3 (32205) 

M5/7-9 1. Parts of Speech 

2. Relative Pronouns  

3. Relative Clauses 

4. Demonstrative Adjectives Vs. Demonstrative 

pronouns 

5. Prepositions of Place 

Ms. Margienette Estella 

Mr. Christopher 

Fontanoza 

Mr. Griffin Williams 



 

 

 

 

6. Subject-Verb agreement 

7. Punctuations and Capitalization 

8. Unit three Vocabulary: A Man’s World 

9. Reading Comprehension 

10. Situational Dialogue ( Asking and Giving 

Directions) 

 

 



เนือหาสอบปลายภาคเรียนที 1/2561 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 6 

ชือวชิา (รหัส) ชัน/ห้อง เนือหาทีออกสอบ ครูผู้สอน 

ประวตัิศาสตร์สากล 

(ส 33102) 
ม.6/1-10 1. อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ 

2.การเปลียนแปลงในประวติัศาสตร์สมยัใหม ่

ของมนษุยชาติ 

3.สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที 21 

มิสชญัญา ภาคอุทยั 

ภาษาไทย 

(ท33101) 

ม.6/1-10 1.ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
2.สามก๊ก ตอนกวนอูรับราชการกบัโจโฉ 

3.ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 

4.การแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้  โนม้นา้ว 

5.เหตุผลกบัภาษา 

6.การแต่งคาํประพนัธ์ 

7.จบัใจความจากเรืองทีอ่าน 

มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ 

เหตุการณ์โลก

ปัจจุบัน 

(ส 30222) 

ม.6/1-10 1. สงครามโลกครังที 2 

2. สงครามเยน็ 

3.  เหตุการณ์สําคญัของโลกสมยัปัจจบุนั 

4. ความเป็นพลเมืองโลก 

5.  ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

6.  ทอ้งถินในภาคตะวนัออก  

7.   เศรษฐกิจสําคญัในภาคตะวนัออก (ทอ้งถิน) 

8.  เขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 

9. Thailand 4.0 

10.โลกยุคโลกาภิวตัน(์Globalization) 

11. หลกัธรรมการดาํเนินชีวติในยคุปัจจบุนั(FSG) 

มิสจีรนนัท ์ นิยมไทย 

ศาสนาสากล 

(ส 33104) 

ม.6/1-10 1. ประวติัศาสดาศาสนาพุทธ 

2. ประวติัศาสดาศาสนาคริสต ์

3. ประวติัศาสดาศาสนาอสิลาม 

4. ประวติัศาสดาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

5. หลกัคาํสอนของศาสนาพุทธ 

6. หลกัคาํสอนของศาสนาคริสต ์

7. หลกัคาํสอนของศาสนาอสิลาม 

มาสเตอร์ศรายุทธ  อุดม 



8. หลกัคาํสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

9. การนาํหลกัคาํสอนของสากลมาปรับและประยกุตใ์ช ้

ในชีวิตประจาํวนั 

10. ความคิดรวบยอดองคค์วามรู้ทวัไปของศาสนาพุทธ 

คริสต์และอสิลาม 

ภาษาอังกฤษ

พืนฐาน 5 

( อ33101) 

ม.6/1-10 1. Unit 1-6 

2. If-Clause 

3. Infinitive 

4. question tags 

5.Tenses 

6. Vocabulary 

7. Unseen Reading 

8. Conversation 

มิสธารินี  มะปรางหวาน 

วิทยาศาสตร์

พืนฐาน 5 

(ว33101) 

ม.6/1-10 เอกภพ 

- ทฤษฎีการระเบิดครังใหญ ่

- ดาราจกัร 

ดาวฤกษ์ 

- ววิฒันาการของดาวฤกษ ์

- สีและอณุหภูมิของดาวฤกษ ์

- ความสว่างของดาวฤกษ ์

ระบบสุริยะ 

- การกาํเนิดระบบสุริยะ 

- เขตบริวารของระบบสุริยะ 

- ดวงอาทิตย ์

เทคโนโลยีอวกาศ 

- ดาวเทียม 

- ยานอวกาศ/ยานขนส่งอวกาศ 

มิสจุรี  ทวธีนวาณิชย ์

มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์ 

ม.สรวศิ แกว้งาม 

ภาษาอังกฤษสู่ 

โลกกว้าง 1 

(อ33201) 

ม.6/1-10 - Gerunds and To-Infinitives 

- Agreement of Subjects and Verbs 

- 12  Tenses 

- Vocabulary 

- Reading Comprehension 

มิสสุดา  มงคลสิทธิ 



 

 

 

 

- Situational Dialogues 
คณิตศาสตร์ 

พืนฐาน 5 

(ค33101) 

ม.6/1-10 -กฏเกณฑ์เบอืงต้นเกียวกบัการนบั 
-แฟกทอเรียล 

-วิธีเรียงสับเปลียน 
-วิธีจดัหมู ่
-ความนา่จะเป็น 

 

เคมีอนิทรีย์ 

 (ว30225) 

ม.6/1-5 1.เขียนสูตรโครงสร้าง อ่านชือ บอกสมบติัและปฏิกิริยา

ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและทีมีหมู่ฟังก์ชนั 

2.อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอกิ 

โปรตีนและไขมนั 

3.บอกสมบติั ประโยชน์และวิธีทดสอบคาร์โบไฮเดรต 

กรดนิวคลีอิก โปรตีนและไขมนั 

4.อธิบายความหมาย การใชป้ระโยชน์ของถ่านหินและ

ปิโตรเลยีม 

5.อธิบายการเกิดพอลิเมอร์และการนาํไปใชป้ระโยชน ์

มิสจรรยา 


