รหัสวิชา
ท21102
ท21202
ส21103
ส21104
ว21102
ว21202
ค21102
ค21202

ง21104

ว21104
พ21103
พ21104
ศ21102
อ21102
อ21202

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครัง้ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.1
เนื้อหา
กาพย์พระไชยสุริยา ภาษาพูด ภาษาเขียน สานวน สุภาษิต คาพังเพย การเขียนรายงานและโครงงาน
การอ่านจับใจความ การสร้างคาในภาษาไทย
การเขียนรายงาน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนคายาก (การเขียนคาขวัญ การเขียนโฆษณา
การเขียนคาเชิญชวน)
- ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ สิ่งคล้ายศีล การภาวนาและกิจศรัทธา
- หลักธรรม ศาสนสัมพันธ์ วันสาคัญทางศาสนา
- ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนียและภัยธรรมชาติ
อาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
การเปลีย่ นหน่วยอุณหภูมิ การขยายตัว-หดตัวของวัตถุ การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การแบ่งชั้นบรรยากาศ
ความดันอากาศ ความชื้นของอากาศ การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
Introduction to Geology, Types of Rocks, Rock Cycle, Scientific and Standard Notaion
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับและกราฟ อัตราส่วน สถิติ
Parts of a Coordinate Plane, Coordinates of a Point, Graphing / Plotting Points, Locating a Point
งานเกษตร ความหมายและประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ
ประเภทของการจัดสวนในภาชนะ
งานประดิษฐ์ ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ประเภทของการประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
งานอาชีพ ประเภทของการประกอบอาชีพ แนวทางการเลือกงานอาชีพ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
แนวคิดและหลักการเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง
วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
อธิบายลักษณะอาการของผู้ตดิ สารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ ทักษะในการ
ชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด
ทักษะการเคลื่อนไหวและกายบริหาร ประวัตคิ วามเป็นมาของกระบี่ การถวายบังคม พรหมนั่ง พรหมยืน
ไม้รา 12 ไม้รา การเดินแปลง ย่างสามขุม
- ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ไทย การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
- ราวงมาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นเมือง ภาษาท่า นาฏยศัพท์ ประเภทของละคร การเป็นผู้ชมที่ดี
Unseen Passage, Dialogues, Vocabulary, Question Words, Question Tag, Adjective, Adverb, Prepositions
Unseen Passages, Definition, Adventures, Sports, Festival & Culture

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครัง้ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.2
รหัสวิชา
ท22102
ส22103

ส22104
ส22204
ว22102
ค22102
ง22102
ว22104
พ22103

พ22104
ศ22102
อ22102
อ22202

เนื้อหา
รามเกียรติต์ อนนารายณ์ปราบนนทก โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
โคลงสุภาษิตอิศปปกรณา คาราชาศัพท์ คายืมภาษาต่างประเทศ การอ่านจับใจความ
- รูปแบบบทภาวนาและแบบอย่างชีวิตนักบุญมารีย์ชาวมักดาลา
- มารยาทชาวพุทธ วันสาคัญทางศาสนา
- ทวีปแอฟริกา ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะสาคัญด้านต่างๆ
พัฒนาการด้านต่างๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี
สภาพสังคม วัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบางรัก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
- สารละลาย การแยกสาร การเคลื่อนที่ ดิน น้า โครงสร้างและการเปลี่นแปลงของเปลือกโลก
- Layers of Earth
- การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง การสร้างทางเรขาคณิต การหาค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม) เส้นขนาน
- Special Products and Factoring
- หลักการเลือกอาชีพ อาชีพที่มีความสาคัญ
- การประดิษฐ์งานจากวัสดุธรรมชาติ เครื่องดื่มจากสมุนไพร
การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี การแก้ปญ
ั หากับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กลไก ไฟฟ้าวัสดุ และ
เครื่องมือช่างในชีวิตประจาวัน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลสุขภาพกายและสุขภาพจิต อารมณ์และความเครียด การช่วยเหลือฟื้นฟูผตู้ ิดสารเสพติด
อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสีย่ งต่ออันตราย
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลีย่ ง
สถานการณ์คับขันที่อาจนาไปสู่อนั ตราย
การออกกาลังกาย ทักษะการส่ง-รับลูกบอล ทักษะการยิงประตู กฎ กติกา การแข่งขัน
- เกณฑ์การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์กับยุคสมัยวัฒนธรรมไทย
- โน้ตไทยและโน้ตสากล อิทธิพลของดนตรี อารมณ์ในบทเพลง การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง อาชีพทางดนตรี
Unseen Passages, Dialogues, Definition, Comparison of Adjective and Adverb, Relative Pronouns, Conjunction
Unseen Passages, Cloze Test , Synonym, Antonym, Vocabulary

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครัง้ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3
รหัสวิชา
ท23102
ส23103

ส23104
ส23202
ว23102
ค23102
ค23202
ง23102
พ23103
พ23105
ศ23102
อ23102
อ23202

เนื้อหา
บทพากย์เอราวัณ การพูดโน้มน้าวใจและการพูดโต้วาที การแต่งโคลงสี่สภุ าพ คาศัพท์วิชาการและวิชาชีพ
การเขียนรายงานและโครงงาน การอ่านจับใจความ
- การภาวนาตามแบบพระเยซูเจ้า แบบชีวิตนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
- ลักษณะทางกายภาพและและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ สาเหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ของโลกในคคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึง ปัจจุบัน
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ ีวินัยในตนเอง การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมและเสนอ
แนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
- โลก ดวงดาว และอากาศ พันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- Nutrients Cycle and Population
- อสมการ สถิติ ความน่าจะเป็น อัตราส่วนตรีโกณมิติ
- Trigonometric Ratios
- ระบบสมการดีกรีสอง เศษส่วนพหุนาม
- การประดิษฐ์งานจากวัสดุต่างๆ งานประดิษฐ์ถุงผ้า อาชีพที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ หลักการเลือกอาชีพ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานเทคโนโลยี การนาเสนองานทางเทคโนโลยี
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ สุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
รุนแรง การช่วยฟื้นคืนชีพ
การถวายบังคม พรหมนั่ง พรหมยืน ไม้ราที่ 1 – 6 ไม้ตีที่ 1 – 5 ประเพณีการเล่นดาบสองมือ
- การออกแบบลวดลายและอาชีพทางศิลปะ
- การขับร้องหมู่ การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง การแต่งเพลง อารมณ์ในบทเพลง. ประวัติดนตรี โขน
Unseen Passages, Dialogues, Vocabulary, Conditional Sentence, Relative Clause, Participles, Conjunctions
Unseen Passages, Vocabulary, Definition, Cloze Test, Interpretation

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.4
รหัสวิชา
เนื้อหา
ท31102 มงคลสูตรคาฉันท์ มหาเวสสันดรชาดก รายงานเชิงวิชการ คาบาลี – สันสกฤต คาซ้า คาซ้อน คาประสม คาสมาส คาสนธิ
บทความ แผนภาพความคิด ประวัติวรรณคดี
ส31102 - ความสุขแท้จริง มโนธรรม ประเพณีปฏิบัติ การภาวนา
- หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและเทศกาล การปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
- การเมืองการปกครองของประเทศไทย ปัญหากรเมือง บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยตามรัฐธรรมนูญ
การประสานประโยชน์ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ส31204 กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายปกครอง ประเภทของศาล ขอบเขตการใช้อานาจ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่งและ อาญา
ว30101 - การเคลื่อนที่แบบต่างๆ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ คลื่น
- Nuclear Fusion & Fission, Electromagnetic Wave
ว30102 - ตารางธาตุ พันธะเคมี สารเคมีและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวัน, พอลิเมอร์
- Redox, Reaction, Rate of Reaction
ว30202 งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การหมุน
ว30241 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทางานของเซลล์ วิวัฒนาการ
ค31102 - ฟังก์ชัน เลขยกกาลัง
- Rational Exponents
ค31202 ฟังก์ชัน
ง31106 - การเกษตรแบบยั่งยืน ความสาคัญและองค์ประกอบ การปลูกพืชผักเพื่อบริโภคและจาหน่าย ชนิดของพืชผัก
วิธีการปลูก การดูแลรักษา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและประโยชน์
- การจัดโต๊ะอาหารแบบสากล แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มารยาทในการรับประทานอาหารและการใช้
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ว30106 ไฟฟ้ากับชีวิตประจาวัน ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Illustrator โหมดสี
ระบบเทคโนโลยี
ง30208 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวีดิทัศน์ การผลิตภาพยนตร์สั้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สนั้ การเขียนบทภาพยนตร์
สั้น ขั้นตอนการผลิตและถ่ายทาภาพยนตร์สั้น บทภาพหรือสตอรี่บอร์ด บุคคลที่เกีย่ วข้องในขั้นตอนการเตรียมงานสร้าง
ภาพยนต์ การตัดต่อภาพยนตร์สนั้
พ31102 - การดูแลสุขภาพ ยาเสพติด การช่วยฟื้นคืนชีพ
- การเล่นเป็นทีม รูปแบบเล่นเป็นฝ่ายรุก-ฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน
ศ31102 - ศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตก
- นาฏศิลป์ ระบาโบราณคดี ระบาเกี่ยวกับสัตว์ นาฏศิลป์พื้นเมือง
จ31202 Lesson 21 – 24, Vocabulary, Unseen Passage, Rearrange the Sentence, Make a Sentence, Answer the
questions
อ31102 Unseen Passage, Dialogues, Vocabulary, Reported Speech, Conditional Sentences, Phrasal Verb
อ31202 Unseen Passages, Vocabulary, Wordbuilding, Antonym, Cloze Passage
ฝ31202 Vocabulaire, Expressions, Temps, Textes, Posez des questions

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครัง้ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.5
รหัสวิชา
เนื้อหา
ท32102 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ โต้แย้ง สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ หลักการสร้างคา วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาทางภาษา
ท32201 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม ร้อยแก้ว สารคดี บันเทิงคดี ฉันทลักษณ์ บทร้อยกรอง ความงามของภาษา
ส32102 - คุณธรรมหลักและคุณธรรมทางเทววิทยา การจารึกแสวงบุญและการรับพระคุณการุณย์ นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
- หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4
- ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัตสิ าวก ชาดก และเรื่องเล่า
- วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบุการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว30223 - อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี สมดุลเคมี
- Combined Gas Law, Ideal Gas Law, Graham’s Law & Gas Technology
ว30103 - พันธุกรรมและวิวัฒนาการ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม
- Biodiversity, Ecological Relationship , Biomes
ว30204 ไฟฟ้าสถิตย์ (ต่อ) ไฟฟ้ากระแส
ว30243 โครงสร้างเนื้อเยื่อพืชมีดอก การสังเคราะห์แสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การตอบสนองของพืชดอก
ว30282 ไฟฟ้าเพื่อชีวิต ยากับชีวิต
ค32102 - ลาดับและอนุกรม ดอกเบีย้
- Geometric Sequence : Finding the Term, Explicit and Recursive Formula, Problem-Solving
ค32202 การแก้สมการลอการิทึม และจานวนเชิงซ้อน
ง32106 ความสาคัญของการปลูกพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การปลูกพืชตามความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ความหมาย
ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืช ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พืช
ว30108 ภาษาซี การใช้ฟังก์ชันและคาสั่งต่างๆ ประเภทของโครงงาน การทาเล่มโครงงาน
พ32102 - การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สมรรถภาพทางกายและทางกลไก ปัจจัยที่มผี ลต่อความรุนแรงของคนไทย
- การแข่งขันประเภทเดี่ยว การแข่งขันประเภทคู่ การเล่นแบดมินตันประเภทเดีย่ วและประเภทคู่
ศ32102 -วิเคราะห์งานศิลป์ วิเคราะห์จดุ มุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกเนื้อหาเพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- วงดนตรีสากล การเล่นอูคูเลเล่
จ32202 Lesson 8-10, Vocabulary, Unseen Passages, Rearrange the sentences, Makes a Sentences,
Answer the Questions
อ32102 Unseen Passages, Vocabulary, Phrasal Verb, Dialogues, Future Tense, Subjunctive, Proverbs
อ32202 Unseen Passages, Vocabulary, Wordbuilding, Idioms
ฝ32202 Vocabulaire, Expressions, Temps, Textes, Refaites des Phrases

