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เนื้อหา
กาพย์เห่ชมเครื่ องคาวหวาน ราชาธิ ราช ชนิดของคาไทย 7 ชนิด การอ่านจับใจความ กาพย์ยานี 11 เรี ยงความ
การผันวรรณยุกต์ (คาควบกล้ า อักษรนา คาเป็ น คาตาย) การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
- การประสู ติของพระเยซูเจ้า การถวายพระกุมารในพระวิหาร พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า อาหารค่ามื้อสุ ดท้าย
การปฏิเสธพระเยซูเจ้าของเปโตร การเนรมิตสร้างโลก
- ประวัติความเป็ นมาของศาสนา ประวัติสาวก สาวิกาชาดก หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา
- พลเมืองดี วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์
ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พัฒนาการประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
หน่วยของสิ่ งมีชีวิต การแพร่ ออสโมซิ ส การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ท่อลาเลียงพืช เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
สารและการจาแนกสาร ธาตุ
Atom and Molecules, Atomic Structure, Periodic Table of Element
ความหมาย ที่มา จุดมุ่งหมายและความสาคัญของโครงงาน การตั้งสมมติฐาน/คาถาม อธิ บายขั้นตอนการทา
โครงงาน เขียนและนาเสนอเค้าโครงของโครงงานและออกแบบวางแผน
จานวนเต็ม มิติสมั พันธ์ การสร้าง เศษส่ วนและทศนิยม
Exponents (Base, Expanded Form, Value), Rules of Exponents, Simplifying Exponents
ทักษะกระบวนการในการทางาน (กระบวนการกลุ่มในการทางาน ขั้นตอนของกระบวนการการแก้ปัญหา)
การดูแลรักษาบ้าน (บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการทางานบ้าน
การดูแลรักษาห้องต่าง ๆ
อาหารกับการดารงชีวิต (การเลือกซื้ ออาหาร วิธีการประกอบอาหาร )
แนวคิดเชิงนามธรรม การเขียนผังงาน (ประเภท ความหมาย สัญลักษณ์ การใช้งาน) Micro : bit (คาสัง่ เครื่ องมือ
ตัวแปร) ข้อมูลและสารสนเทศ (ความหมาย ขั้นตอนการประมวลผล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน)
จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสาคัญ วิธีการดูแลรักษาของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ มีผลต่อสุ ขภาพ การจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่ น ภาวะการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้
เจริ ญเติบโตสมวัย ควบคุมน้ าหนักตนเองให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ประวัติเทเบิลเทนนิส การจับไม้ การเดาะลูกหน้ามือ-หลังมือ การเสิ ร์ฟลูกหน้ามือ-หลังมือ การตีโต้ การตบ
การหยอด กติกา ออกกาลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
- ทัศนธาตุ ทัศนียภาพ
- การอ่านโน้ตไทย / โน้ตสากล วงดนตรี ไทย / วงดนตรี สากล การดูแลรักษาเครื่ องดนตรี การเป่ าขลุ่ย
Lesson 1 – 3, Vocabulary, Make a sentence, HSK 1
Unseen Passage, Dialogues, Vocabulary, Nouns, Pronouns, Tenses (Present Simple, Present Continuous)
Unseen Passages, Vocabulary, Reading ; Family, House, School Sports

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนื้ อหาสอบ ประเมินสรุ ปครั้งที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2563 ชั้น ม.2
รหัสวิชา

เนื้อหา

ท22101 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา และสามัคคีเสวก ศิลาจารึ กหลักที่ 1 ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
การแต่งกลอนสุ ภาพ การอ่านจับใจความสาคัญ การเขียนจดหมาย เรี ยงความ
ส22101 - พระศาสนจักรและอัครสาวกของพระเยซูเจ้า พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
- โครงสร้างพระไตรปิ ฏก อริ ยสัจ 4 ธรรมคุณ 6 พุทธสาวก สาวิกาชาดก พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
- การออม การลงทุน การผลิตสิ นค้าและบริ การ เศรษฐกิจพอเพียง
ส22102 เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ เอเชียกลาง
ส22201 สามเสาหลักประชาคมอาเซี ยน
ความร่ วมมือของอาเซี ยน
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็ นสมาชิกอาเซี ยน
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน การเตรี ยมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน ความร่ วมมือกับอาเซี ยนภายนอก
ว22101 ระบบหายใจ หมุนเวียนเลือด ประสาท สื บพันธุ์ งาน กาลัง แรงพยุง แรงเสี ยดทาน
โมเมนต์ของแรง
ว22201 Elements, Compound & Mixtures, Naming Ionic Compounds
ค22101 จานวนจริ ง ทฤษฎีบทปิ ทากอรัส พื้นที่ผิวและปริ มาตร การแปลงทางเรขาคณิ ต เลขยกกาลัง
ค22201 Graphing Rotations of Points and Shapes, Writing Coordinates of the Image of the Shape After a Given Rotation,
Rules of Rotations
ง22101 บ้านและความเป็ นอยู่ การทาความสะอาดบ้าน เสื้ อผ้าและการตัดเย็บ ซ่อมแซม เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
ว22103 แนวคิดเชิงคานวณกับการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี
ทรัพย์สินทางปัญญา
พ22101 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่ น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการในวัยรุ่ น วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติในเรื่ องเพศ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้บริ การทางสุ ขภาพอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์
ผลการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุ ขภาพ และความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
พ22102 ถวายบังคมเร็ ว การเดินแปลง ย่างสามขุม การตีลูกไม้หลัก 6 ลูกไม้ การลดล่อ การตีลูกไม้ผสม การทดสอบ
สมรรถภาพ ประโยชน์ของกระบี่กระบอง กิจกรรมนันทนาการ
ศ22101 - ความรู ้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ เทคนิ คการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- การแสดงนาฏศิลป์ การบูรณาการนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์ท่าราประกอบเพลง การวิจารณ์ นาฏศิลป์ พื้นเมือง
ยุคสมัยและประเภทของละคร
อ22101 Unseen Passages, Dialogues, Vocabulary, Tenses, Adjectives, Adverbs
อ22201 Unseen Passages, Vocabulary, Definitions, Synonym, Antonym, Cloze Passages
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ท23101 การอ่านจับใจความสาคัญ พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 5 ระดับภาษา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี,
สันสกฤต, เขมร) การย่อความ พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้ อสมุทร ประโยคที่ซบั ซ้อนยิ่งขึ้น
คาทับศัพท์ และศัพท์บญั ญัติ
ส23101 - อัครสาวกของพระเยซูเจ้า ศักดิ์ศรี และเสรี ภาพ การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรี ยมพร้อม
สาหรับการทางานและการมีครอบครัว
- สังฆคุณกับข้อธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4
- ระบอบการเมืองการปกครองในโลกปั จจุบนั และระบอบการปกครองของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์
ส23102 พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ บทบาทของไทยในสังคมโลก ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสิ นทร์
ว23101 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ปฏิสมั พันธ์ในระบบสุ ริยะ คานวณเลนส์และวาดภาพแสงผ่านเลนส์
- Human Eye, Solar System
ว20201 ความหมาย ที่มา จุดมุ่งหมายและความสาคัญของโครงงาน การตั้งสมมติฐาน/คาถาม อธิ บายขั้นตอนการทา
โครงงาน เขียนและนาเสนอเค้าโครงของโครงงานและออกแบบวางแผน
ค23101 - อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบดีกรี สูงกว่าสอง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
ฟังก์ชนั กาลังสอง แผนภาพกล่อง
- Graphing Quadratic Functions, Properties of Parabolas
ค23201 - การประยุกต์ (ร้อยละ หุน้ ส่ วน ดอกเบี้ย โบนัส) การให้เหตุผล ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน
การแยกตัวประกอบ
ง23101 ความสาคัญของประเภทเสื้ อผ้า / หลักการดูแลรักษาเสื้ อผ้า
อาหารประเภทสารับ 4 ภาค / หลักการเตรี ยม / ประกอบตกแต่ง อาหารสารับ
ความสาคัญของการขยายพันธุ์พืช / วิธีการขยายพันธุ์พืช
ว23103 การรวบรวมข้อมูล นาเสนอข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลิขสิ ทธิ์
พ23101 วัยและการเปลี่ยนแปลง อิทธิ พลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อพัฒนาการของวัยรุ่ น อนามัยเจริ ญพันธุ์และการ
ตั้งครรภ์ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พ23102 การอบอุ่นร่ างกาย ตาแหน่งการเล่นทีม กฎ กติกา บาสเกตบอล นันทนาการ
ศ23101 - การสร้างงานศิลปะด้วยเทคนิคสื่ อผสม ประติมากรรม
- การแต่งเพลง ยุคสมัยดนตรี ไทย / ดนตรี สากล อิทธิ พลของดนตรี ที่มีผลต่อบุคคลและสังคม เพลงพื้นบ้าน
อ23101 Unseen Passages, Dialogues, Vocabulary, Tenses, Direct – Indirect Speech, Infinitive, Gerund
อ23201 Unseen Passages, Vocabulary, Cloze Passage, Interpretation
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อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล เรื่ องที่ 10 กลุ่มคา การสร้างประโยค คาราชาศัพท์ ระดับภาษา
การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา การเขียนเรี ยงความ
- นักบุญเปโตร ความสุขแท้จริ ง
- หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4 ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก ความสาคัญของการสังคายนาพระ
ไตรปิ ฏก หรื อคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและการเผยแผ่
- โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล สิ ทธิ มนุษยชน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
พัฒนาการอาเซียน เสา 3 เสา ของประชาคมอาเซียน ผลที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้า AE
- การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก กัมมันตรังสี คลื่น
- Protons, Electrons and Neutrons, Fusion & Fission and Renewable and Nonrenewable Energy
- การลาเลียงสารผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของกรด - เบสในร่ างกาย ปั จจัยภายในที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
พืช พันธุกรรมและวิวฒั นาการ ชีวติ ในสิ่ งแวดล้อม
- Biodiversity, Ecological Relationship, Ecosystem
- โลกและการเปลี่ยนแปลง การหมุนเวียนน้ าและอากาศ เอกภพ กาแลกซี่ ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ
- Solar System and Space Technology
การเคลื่อนที่ในแนวตรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
พันธะเคมี
- เซต การหาค่าความจริ งของประพจน์, สมมูล
- Logic Statements and Connectives, Truth Values and Truth Tables of Compound Statements, Tautology and
Self - Contradiction
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ วงกลม พาราโบลา
หลักการทางานเพื่อการดารงชีวติ (ความสาคัญของการทางานเพื่อการดารงชีวติ ทักษะในการทางาน)
การจัดการในบ้าน (กระบวนการวางแผนการทางานบ้าน, หลักการทาความสะอาดและดูแลรักษาบ้าน,
หลักในการจัดและตกแต่งบ้าน
แนวคิดเชิงคานวณ การเขียนผังงาน การพัฒนางานด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Context Diagram,
Data Flow Diagram, ER-Diagram, Data Dictionary)
ความหมายของมัลติมีเดีย ความเป็ นมาของมัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย รู ปแบบของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย มัลติมีเดียกับการใช้งานในอนาคต เครื่ องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
การใช้มลั ติมีเดียในชีวติ ประจาวัน
- ระบบของร่ างกาย การดูแลสุขภาพ ความรุ นแรง พฤติกรรมทางเพศ
- การวิเคราะห์หลักการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล

ศ31101

- หลักการออกแบบ ศัพท์ทางศิลปะ
- การแสดงพื้นเมือง ระบาเกี่ยวกับสัตว์ ระบาโบราณคดี บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์ และละคร

จ31201
อ31101
อ31201
ฝ31201

Lesson 1 – 15, Vocabulary, Make a Sentence, Writing
Dialogues, Tenses, Subject Verb Agreement, Modal Verb, Idioms, Phrasal Verb
Unseen Passages, Vocabulary, Cloze Passage
Expressions, Vocabulaires, Temps, Textes

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนื้ อหาสอบ ประเมินสรุ ปครั้งที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2563 ชั้น ม.5
รหัสวิชา

เนื้อหา

ท32101 เขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนเรี ยงความ การใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ใช้ภาษาเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล คาราชาศัพท์ แต่งบทร้อยกรอง มัทธนะพาธา โคลนติดล้อ
ส32101 - ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล 2
- หลักการสอนและการเผยแผ่ศาสนา หลักกฎแห่ งกรรม การทาสังคายนาพระไตรปิ ฏก
พิธีกรรมทางพระพุทธ ศาสนา
- การเงิน การคลัง
ส32203 อุทกภาค อากาศภาค
ว30222 สารละลาย ร้อยละโดยมวลของธาตุจากสู ตรเคมี มวลอะตอม โมล โมเลกุล สู ตรโมเลกุลของแก๊ส
ว30102 - ไอโซโทป สมบัติของธาตุ พันธะเคมี สารอินทรี ย ์ กรด – เบส สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์
- Reaction Rate and Redox Reaction
ว30203 การเคลื่อนที่แบบซิ มเปิ ลฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย คลื่นกล แสงเชิงคลื่น
ว30242 ระบบการย่อยอาหาร ระบบการหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย ระบบต่อมน้ าเหลืองและภูมิคุม้ กัน
ว30281 แสงสี และสี สรรพ์
ค32101 - หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น
- Combinations (Evaluating, Problem-Solving)
ค32201 บวกลบเวกเตอร์, ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ , ผลคูณเชิงสเกลาร์
ง32105 งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย การดัดแปลงเสื้ อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่าง ความรู ้จากการร้อยมาลัย
ว30108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน SDGs
ระบบเทคโนโลยี องค์ประกอบที่สมั พันธ์กบั กระบวนการทางเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี
Maker Playground และการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม
พ32101 - ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย การวางแผนดูแลสุ ขภาพ ความขัดแย้งเรื่ องเพศ
และครอบครัว สิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
- การเคลื่อนไหวในการเล่นแบดมินตัน ทักษะพื้นฐานกีฬาแบดมินตัน
ศ32101 - การสร้างงานทัศนศิลป์
- ละครสร้างสรรค์ องค์ประกอบบทละคร การวิจารณ์ การแสดงในโอกาสต่าง ๆ
จ32201 Lesson 1 – 2 , Vocabulary, Make a Sentence, Unseen Passage
อ32101 Dialogues, Phrasal Verbs, Tenses, Relative Clauses, Conjunction
อ32201 Unseen Passages, Vocabulary, Wordbuilding, Idioms, Definition
ฝ32201 Expressions, Vocabulaire, Temps, Textes, Refaites des Phrases

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
สรุ ปเนื้ อหาสอบ ประเมินสรุ ปครั้งที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2563 ชั้น ม.6
รหัสวิชา

เนื้อหา

ท33101 การอ่านตีความ แปลความ และขยายความ เขียนสื่ อสารได้รูปแบบต่าง ๆ เขียนเรี ยงความ การใช้คา กลุ่มคาสร้างประโยค
การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ โน้มน้าวและโต้แย้ง ระดับภาษาและคาราชาศัพท์ แต่งบทร้อยกรอง (ฉันท์) ไตรภูมิพระร่ วง
ขัตติยพันธกรณี และคุณค่าทางวรรณคดี การวิเคราะห์ การฟังและการพูด
ส33101 - พระวรสาร เรื่ องอุปมา
- พระพุทธศาสนากับกระบวนการศึกษา พระพุทธศาสนากับประโยชน์และสันติสุข พระพุทธศาสนากับประชาธิ ปไตย
หลักปฏิจจสมุปบาท พิธีกรรมทางศาสนา
- สุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์ และผลงานบุคคลสาคัญ
ส33204 กฎหมายบุคคล ทรัพย์ ครอบครัว ทรัพย์สินทางปัญญา และอาญา
ว30205 ความร้อน สมบัติของแก๊ส แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิ สิ กส์อะตอม
ว30224 ไฟฟ้าเคมี
ว30244 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อ และฮอร์โมน ระบบการสื บพันธุ์สตั ว์ ระบบการเจริ ญเติบโตสัตว์
ค33101 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลพิสยั ค่ากลางของข้อมูล การ
วัดตาแหน่งที่ของข้อมูล
ค33201 ลิมิตของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั การประยุกต์ การอินทิเกรต ลิมิตของลาดับอนันต์ ผลบวกอนุกรมอนันต์
ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิ ตอนันต์ โจทย์ปัญหาอนุกรมอนันต์
ง33105 ความสาคัญของชุมชน/บทบาทหน้าที่และการปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิกของชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ด้วยการแปรรู ป ความสาคัญ/หลักการกระบวนการและวิธีการ/ประโยชน์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อพาณิ ชย์ และความสาคัญ
แนวทางการเลี้ยงและการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
ว30109 การนาเสนอและแบ่งปันข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ การนาเสนอและแบ่งปั นข้อมูลอย่างปลอดภัย
จริ ยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว33201 ความหมาย ความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
พ33101 - การสร้างเสริ มการทางานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ การวางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
เลือกใช้ทกั ษะในการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่ องเพศและครอบครัว วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งระหว่าง
ผูเ้ รี ยนหรื อเยาวชนและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
- ความรู ้ทวั่ ไปในการลีลาศ การลีลาศจังหวะ Waltz
ศ33101 - การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
- ทฤษฎีโน้ตดนตรี สกาล การนาดนตรี ไปประยุกต์ใช้ การขับรองเพลงเดี่ยวและกลุ่ม
จ33201 Lesson 13 – 14, Vocabulary, Make a Sentence, HSK 4
อ33101 Dialogues, Conditional Sentences, Non-Finite, Reported Speech, Error
อ33201 Unseen Passages , Vocabulary, Cloze Test, Sequencing, Rewrite
ฝ33201 Expressions, Vocabulaire, Temps, Textes, Refaites des phrases

