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โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนือหาสอบ ประเมินสรุ ปครังที 2 ภาคเรี ยนที 2/256 ชัน ม.
เนือหา

กาพย์พระไชยสุ ริยา คําพ้องรู ป - พ้องเสี ยง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน คํามูล คําประสม คําซํา
คําซ้อน สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ภาษาพูด ภาษาเขียน
การสะกดคํา การเขียนคําขวัญ การใช้เครื องหมายวรรคตอน การใช้คาํ ให้ถูกต้อง
- ความสําคัญของวันคริ สต์มาส ประวัติเกียวกับแม่พระ การภาวนาและจุดมุ่งหมายการภาวนา ท่าทีการภาวนาและ
ความหมายของคําสวัสดี
- ศาสนสัมพันธ์ มารยาทชาวพุทธ วันสําคัญ
- ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ความร่ วมมือของประเทศต่างๆ ปัจจัยทางกายภาพและสังคมต่อความเลื อน
ไหลทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุ โขทัย
- ชันบรรยากาศ ความดันอากาศ ความชื น ลมฟ้าอากาศ เมฆ ภาวะโลกร้อน การเปลียนหน่วยอุณหภูมิ
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การขยายตัวของวัตถุ
- Weather and Climate ; Atmosphere
- อัตราส่ วน สัดส่วน ร้อยละ บทประยุกต์ ดอกเบีย หุน้ ส่วน ภาษี สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อนั ดับและกราฟ
สถิติ
- Bar Graph, Line Graph, Pie Chart
หลักการประดิษฐ์ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ งานอาชีพและการใช้บริ การจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
แนวคิดและการเปลียนแปลงเทคโนโลยีขอ้ มูล การแก้ปัญหาตามกระบวนการเทคโนโลยี
วัยรุ่ นกับโภชนาการเพือสร้างเสริ มสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การปฐมพยายาลและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยอย่าง
ปลอดภัย อธิ บายลักษณะอาการของผูต้ ิดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและ
อุบตั ิเหตุ ทักษะในการชักชวนผูอ้ ืนให้ลด ละ เลิก สารเสพติด
ประวัติกระบี พรหมนัง - พรหมยืน ไม้ราํ ที – 12
- การวิจารณ์ทศั นศิลป์ ศิลปะไทย
- การเขียนโน้ตไทย - สากล การร้องเพลง วงดนตรี บทบาทดนตรี ในสังคม การประเมินคุณภาพของบทเพลง

Vocabulary, Unseen Passage, Dialogues, Adjective – Adverb, WH questions
Vocabulary, Unseen Passages, Cloze test, Definition

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนือหาสอบ ประเมินสรุ ปครังที 2 ภาคเรี ยนที 2/256 ชัน ม.
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เนือหา
โคลงสุ ภาษิตพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที (โสฬสไตรยางค์ นฤทุมนาการ อิศปปกรณํา) รามเกียรติตอนนารายณ์
ปราบนนทก อ่านจับใจความ คําราชาศัพท์ คํายืมภาษาต่างประเทศ
- พิธีบชู าขอบพระคุณ นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
- มารยาทชาวพุทธ วันสําคัญ
- เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
การติดตามข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบการทํางานของรัฐ การมีส่วนร่ วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไร
ให้สังคมเกิดสันติสุขในลักษณะสังคมพหุวฒั นธรรม
ลักษณะทางสังคม สภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชนต่างๆ ศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนาพุทธ คริ สต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู
การพัฒนาชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของชุมชนบางรัก
- อาหารและสารเสพติด ระบบกลไกร่ างกาย แสงและการเกิดภาพ ชีวติ สัตว์
- Biotechnology (Animal) ; Eyes
- การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนจริ ง เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- Pythagoras’ Theorem, Finding the unknown length, Pythagorean Triples, Word Problems Involving Pythagoras’
Theorem
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าสอง สมการกําลังสอง
- งานอาชีพและธุรกิจในชีวิตประจําวัน ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ เครื องดืมเพือสุ ขภาพ
- การเลือกใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหาเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะความสมดุลสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต อารมณ์และความเครี ยด การช่วยเหลือฟื นฟูผู ้
ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลักเลียงพฤติกรรมเสี ยงและสถานการณ์เสี ยงต่ออันตราย ทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบั ขันทีอาจนําไปสู่อนั ตราย
สมรรถภาพ ทักษะพืนฐานของกีฬาแชร์บอล การเล่นทีม กติกา
- เกณฑ์การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ กับยุคสมัยวัฒนธรรมไทยและสากล
- ปัจจัยทีส่ งผลต่องานดนตรี อาชีพทีเกียวข้องกับดนตรี เทคนิ คการร้อง เครื องหมาย สัญลักษณ์ และประวัติศาสตร์
ของดนตรี

Vocabulary, Unseen Passages, Adjective – Adverb, Comparison, Dialogues, Conjunctions,
Relative Pronouns
Vocabulary, Unseen Passages, Synonym, Antonym, Definition

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนือหาสอบ ประเมินสรุ ปครังที 2 ภาคเรี ยนที 2/256 ชัน ม.
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เนือหา

บทพากย์เอราวัณ ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การเขียนรายงานวิชาการและโครงงาน การแต่งบทร้อยกรอง
เนือหานอกบทเรี ยน หลักการพูดโน้มน้าว
- การรําพึงภาวนาด้วยการเข้าเงียบ นักบุญเทเรซา มหาตมะคานธี และพระพุทธทาสภิกขุ
- การปฏิบตั ิตนในศาสนพิธี การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ทวีปอเมริ กาเหนือ ทวีปอเมริ กาใต้
พัฒนาการของทวีปแอฟริ กาและออสเตรเลียรวมทังหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ในคริ สต์ศตวรรษที
พลเมืองดีตามประชาธิปไตย สังคมพหุวฒั นธรรม การปฏิบตั ิตน วินยั ในตนเอง
- พันธุกรรมและความหลากหลาย ระบบนิเวศ สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โลกดวงดาวและอวกาศ
- Nutrients Cycle & Population
- อสมการ ความน่าจะเป็ น สถิติ อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
- Trigonometric Ratios, Values of the Trigonometric Ratios of Common Angles, Evaluating Trigonometric
Expressions for Common Angles
ระบบสมการกําลังสอง เศษส่วนของพหุ นาม
- อาชีพงานประดิษฐ์และการบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบ/ประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุทีทําบรรจุภณั ฑ์จาก
ธรรมชาติ งานประดิษฐ์กบั การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ความหมาย/ความสําคัญงานประดิษฐ์ของชําร่ วยเพืออาชีพ
- ประวัติภาษาซี หลักการประกาศตัวแปร และชนิดของข้อมูล การใช้คาํ สังรหัสควบคุม และการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี การเขียนผังงาน ผลกระทบและหลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ในการนําเสนองาน
โรคและการป้ องกันโรค การสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพือสุ ขภาพ พฤติกรรม
เสี ยงต่อสุขภาพและความรุ นแรง การช่วยฟื นคืนชีพ
การถวายบังคม พรหมนัง พรหมยืน ไม้ราํ ที – 6 ไม้ตีที – 5 ประเพณี การเล่นดาบสองมือ
- อาชีพเกียวข้องกับศิลปะ การออกแบบลวดลาย
- โครงสร้างของบทละคร นาฏยศัพท์ ภาษาท่า การวิจารณ์ และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ไทย

Vocabulary, Unseen Passages, Dialogues, Conditional Sentence, Relative, Participle, Conjunction
Vocabulary, Unseen Passages, Dialogues, Cloze, Interpretation

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนือหาสอบ ประเมินสรุ ปครังที 2 ภาคเรี ยนที 2/
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เนือหา

มงคลสู ตรคําฉันท์ มหาเวสสันดรชาดก คําสมาส สนธิ คําบาลี – สันสกฤต สื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์
ประวัติวรรณคดีสมัยสุ โขทัยและอยุธยาตอนต้น
- พิธีกรรม การสวดภาวนา แบบอย่างจากพระนางมารี ย์
- วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิตนตามศาสนพิธี เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่ วมมือทุกศาสนา
ในการแก้ปัญหาสังคม
- ปัญหาการเมืองการประสานประโยชน์ร่วมกัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข การตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ
กฎหมายมหาชน แพ่ง อาญา
- การเคลือนทีแบบต่างๆ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก กัมมันตรังสี คลืน
- Atom, Isotope, Isobar, Isotone, Isoelectron & Radioactive decay
- สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ตารางธาตุ พันธะโควาเลนต์ พันธะไอออนิก สารอินทรี ย์ พลาสติก พอลิเมอร์
สารกัมมันตรังสี ครึ งชีวิต
- Rate of Reaction & Redox Reaction
งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลือนทีแบบหมุน
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครโมโซมและสารพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวฒั นาการ
- ฟังก์ชนั เลขยกกําลัง
- Rational Exponents, Simplifying Expressions with Rational Exponents, Simplifying Radicals and Radical
Expressions
ตัวบ่งปริ มาณ และการอ้างเหตุผล ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
ความหมายของมัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย ประโยชน์ของมัลติมีเดีย รู ปแบบของมัลติมีเดีย
ความหมาย ประโยชน์ กระบวนการในการเก็บรักษาอาหาร หลักการเก็บอาหาร วิธีการเก็บอาหาร ความหมาย
ความสําคัญของการแปรรู ป วิธีการถนอมอาหารและแปรรู ปอาหาร การเตรี ยมตัวหางาน การสมัครงาน
การสัมภาษณ์ การทํางาน คุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้งานของโปรแกรม Illustrator พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ศาสตร์ ดา้ นต่างๆทีเกียวข้องกับเทคโนโลยี
- ยา และสารเสพติด การช่วยฟื นคืนชีพ ความรุ นแรง
- การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน
- รูปแบบศิลปะตะวันตกและตะวันออก
- บุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ประเภทต่างๆ

Lesson 21 – 26, Vocabulary, Make sentences with the given words
Vocabulary, Multi-parts Verb, Dialogues, Conditional Sentences, Reported Speech, Dialogues
Vocabulary, Unseen Passages, Cloze Passage, Wordbuilding
Vocabulaire, Texte de Compréhension, Expressions, Civilisation

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนือหาสอบ ประเมินสรุ ปครังที 2 ภาคเรี ยนที 2/256 ชัน ม.
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เนือหา
สังเคราะห์และวิเคราะห์ความรู ้ การใช้ภาษาจากสื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คําสมาส-สนธิ วรรณกรรมพืนบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา คัมภีร์ฉนั ทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ระบุหลักเกณฑ์การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ นวนิยาย เรื องสัน ความงามของภาษา
- นิกายต่างๆของศาสนาคริ สต์
- วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ
- วิเคราะห์การเปลียนแปลงอิทธิพลของปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากสิ งแวดล้อมทางกายภาพ
วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มาตรการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคทังไทยและโลก
ความเป็ นไทย ยึดมันในศาสนา การเป็ นพลเมืองดี หลักการทรงงาน การมีวินยั
- เคมีอินทรี ย์ สารชีวโมเลกุล เชื อเพลิงซากดึกดําบรรพ์
- Carbohydrates, Fisher & Haworth projection and Nucleic acid
- พันธุกรรมและวิวฒั นาการ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวิตในสิ งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
- Ecological Relationship , Ecosystem and Biodiversity
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนําเหลืองและภูมิคมุ ้ กัน
ไฟฟ้าเพือชีวิต ยากับชีวิต
- กฎเกณฑ์เบืองต้นเกียวกับการนับ กฎเกณฑ์ของการเรี ยงสับเปลียนแบบเชิงเส้นและแบบวงกลม การจัดหมู่
ความน่าจะเป็ น
- Combinations, Problem Solving
ฟังก์ชนั เอ็กโพแนนเชียล และลอการิ ทึม
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประเภทของงานประดิษฐ์ ประเภท ประโยชน์ ของงานประดิษฐ์ทีเป็ นเอกลักษณ์ไทย
การใช้งานโปรแกรม และประโยชน์ของโปรแกรม IBOOK
- การเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย สมรรถภาพทางกายและทางกลไก ปัจจัยทีมีผลต่อความรุ นแรงของคนไทย
- การแข่งขันประเภทเดียว การแข่งขันประเภทคู่ การเล่นแบดมินตันประเภทเดียวและประเภทคู่
- การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนื อหาเพือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ ทีมีชือเสี ยงและผลตอบรับ
ของสังคม
- บันไดเสี ยงและคอร์ ด การดูแลรักษาอูคูเลเล่
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