รหัสวิชา
ท21101
ท21201
ส21101

ส21102
ว21101
ว21201
ค21101
ค21201
อ21101
อ21201

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้น ม.1
เนื้อหา
การอ่านจับใจความสาคัญ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ราชาธิราช เสียงในภาษา คาไทย 7 ชนิด
การสะกดคา อักษรสามหมู่ คาเป็นคาตาย คาควบกล้า การแก้ปัญหาภาษาไทยกับโรคหมอภาษา
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย หลักธรรม อริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4
- ยุคของพระเยซูเจ้า พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
- สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความหมาย ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมการบริโภค อุปสงค์ อุปทาน
หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่และการลาเลียงสาร โครงสร้าง หน้าที่ของดอกไม้ การขยายพันธุ์และเทคโนโลยี
ชีวภาพสาหรับพืช ธาตุและสารประกอบ สารและการจาแนกสาร
พลังงานความร้อนกับการเปลีย่ นสถานะของสาร
Atoms and Elements, Molecules and Compounds
การสร้างทางเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ เลขยกกาลัง และเศษส่วนทศนิยม
Exponents (Basics of Exponents, Law of Exponents, Simplifying/Evaluating Exponents)
Nouns, Articles, Pronouns, Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Dialogues,
Vocabulary
Vocabulary, Definition, Synonym, Antonym, Unseen Passages

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้น ม.2
รหัสวิชา
ท22101

ส22101
ส22102
ส22201
ว22101
ว22201
ค22101
ค22201
อ22101
อ22201

เนื้อหา
การอ่านจับใจความสาคัญ (นอกบทเรียน) ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ศิลาจารึก หลักที่ 1 บทเสภาสามัคคีเสวก
- อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลตัวอย่างในพระพุทธศาสนาหลักธรรมในการดาเนินชีวิต อริยสัจ 4
สถาบันทางสังคม
- การกาเนิดพระศาสนจักร พระจิตเจ้า พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
- การผลิตสินค้าและบริการ การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสาคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี
ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับองค์กรอื่น
ระบบร่างกายมนุษย์ งานกาลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง แรงพยุง
แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง และสนามของแรง
Food chain and Ecological Relationship, Pure Substance and Mixture, Naming Ionic Compounds,
Naming Covalent Compounds
เลขยกกาลัง พหุนาม ปริซึมและทรงกระบอก
- Rotation (Rotation of Points and Shapes About the Origin, Writing the Coordinates of the Images
After a Given Rotation, Rules of Rotation)
- Square Roots of Real Numbers (Finding the square roots of real numbers, Problem solving
involving square roots)
Unseen Passages, Tenses, Active-Passive Voice Dialogues, Vocabulary
Vocabulary, Antonyms & Synonym, Sign & Label

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้น ม.3
รหัสวิชา
ท23101
ส23101
ส23102
ว23101
ว23201
ค23101
ค23201
ค23203
อ23101
อ23201

เนื้อหา
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ พระบรมราโชวาท ระดับภาษา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
- พระรัตนตรัย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
- พระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน อัครสาวกของพระเยซูเจ้า พระอาณาจักรพระเจ้า
- การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและรัฐบาล กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
พันธุกรรม คลื่น แสงการมองเห็น ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ
Biomes, Periodic Table, Ionic Bond, Covalent Bond, Metallic Bond
ความคล้าย และกราฟของฟังก์ชันกาลังสอง
บทประยุกต์ (ร้อยละในชีวิตประจาวัน กาไร - ขาดทุน หุ้นส่วน เงินโบนัส ดอกเบี้ย เงินฝาก เงินกู้)
การพิสูจน์ทางเรขาคณิต (ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน) และการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
Quadratic Functions (Zeros of Quadratic Functions, Graph of Quadratic Functions / Parabola,
Properties of Parabola)
Vocabulary, Situational Conversations, Unseen Passages, Active-Passive Voice,
Direct-Indirect Speech Statement, Non –Finite
Unseen Passages, Cloze test Vocabulary

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้น ม.4
รหัสวิชา
ท31101
ส31101
ว30101
ว30103
ว30104
ว30201
ว30221
ค31101
ค31201
อ31101
อ31201
จ31201
ฝ31201

เนื้อหา
อิเหนาตอนศึกกระหมังกุหนิง กลุ่มคาและการสร้างประโยค การแต่งโคลงสี่สุภาพ การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา
การอ่านจับใจความ (นอกบทเรียน)
- ศรัทธาและปัญญาทางพระพุทธศาสนา ประวัติ ชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดก
- พระศาสนจักรในยุคสากล นักบุญเปโตร ความสุขแท้
- โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมไทย สิทธิมนุษยชน
- การเคลื่อนที่แนวตรง แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม แบบสั่น สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า คลื่น
- Parts of Atom, Determining the Number of Protons, Electrons and Neutrons of Atoms and Ions,
Fusion and Fission, Sources of Energy
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม มิวเทชั่น เทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้
- Solar System, Space Technology
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และวงกลม
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
- เซต (การเขียนเซต สับเซต เพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การหาจานวนสมาชิกของเซต โจทย์ปัญหาเซต)
ตรรกศาสตร์ (ประพจน์ และการเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริง ประพจน์ที่สมมูล สัจนิรันดร์)
- Set Operations (Union, Intersection, Complement and Differences of Sets)
- Mathematical Logic (Logic Statements, Truth Tables, Tautology and Self – Contradiction)
ภาคตัดกรวย เรขาคณิตวิเคราะห์ (วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา)
Dialogues, Idioms, Phrasal Verb, Tenses, Modal Verb, Subject –Verb Agreement
Vocabulary, Definition , Word building, Unseen Passages
Unit12-14, Vocabulary , Sentences , Grammar ,Unseen Passages
Expressions, Vocabulaire, Grammaire, Temps, Textes

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้น ม.5

รหัสวิชา
เนื้อหา
ท32101 มัทนะพาธา โคลนติดล้อ ประโยคตามเจตนา การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ส32101 - หลักพุทธธรรม การสังคายนาพระไตรปิฎก
- นักบุญเปาโล
- หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกาหนดราคา และการเงิน การคลัง
ว30222 โมลและสูตรเคมี สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์
ว30102 - พันธะเคมี สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ ธาตุ กัมมันตรังสี
- Factors Affecting Rate of Reactions, Calculating Rate of Reaction, REDOX Reaction
ว30203 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย คลื่นกล แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี
ว30242 โครงสร้างของเนื้อเยื่อพืชดอก การสังเคราะห์แสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การตอบสนองของพืช
ค32101 - หลักการนับเบื้องต้น (หลักการคูณและหลักการบวก การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม)
ความน่าจะเป็น
- Combination (Evaluating Combinations, Word Problems Involving Combinations)
ค32201 เวกเตอร์
อ32101 Error, Vocabulary, Phrasal Verb, Dialogue, Tenses, Conjunction, Relative clause
อ32201 Vocabulary, Definition , Word building, Unseen Passages
จ32201 Lesson 26-28, Vocabulary, Unseen Passages
ฝ32201 Expressions, Vocabulaire, Grammaire, Temps, Textes

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้น ม.6
รหัสวิชา
ท33101
ส33101
ส33204
ว30205
ว30224
ว30244
ค33101

ค33201

อ33101
อ33201
จ32201
ฝ33201

เนื้อหา
ขัตติยพันธกรณี สามัคคีเภทคาฉันท์ สามก๊ก การเขียนโต้แย้ง แสดงทรรศนะและโน้มน้าวใจ ธรรมชาติและพลังของ
ภาษา ลักษณะของภาษา
- ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรม
- พระวรสาร
- แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์
ทรัพย์ บุคคล ครอบครัว ทรัพย์สินทางปัญญา อาญา
กระแสสลับ สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว ความร้อนและสมบัติของก๊าซ
กรด – เบส ไฟฟ้าเคมี
ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การสืบพันธุข์ องสัตว์และมนุษย์
การเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์
สถิติ (ตารางแจกแจงความถี่ ค่ากลางของข้อมูล การหาตาแหน่งที่ของข้อมูล แผนภาพกล่อง
การวัดการกระจายสัมบูรณ์ การวัดการกระจายสัมพัทธ์ การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล)
แคลคูลัส (อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความชันของเส้นโค้ง ค่าสูงสุดและต่าสุดสัมพัทธ์ อินทิเกรตไม่จากัดเขต จากัดเขต
พื้นที่ภายใต้โค้ง)
ลาดับและอนุกรมอนันต์ (ลิมิตของลาดับ ผลบวกอนันต์อนุกรมเรขาคณิต โจทย์ปัญหา ผลบวกอนันต์ อนุกรมพิเศษ
อนุกรมผสม ผลบวกอนันต์อนุกรม (𝑆∞ = lim 𝑆𝑛 ))
𝑛→∞
Error , Vocabulary, Multi-part Verbs, Dialogues, Conditional Sentences, Non Finite Verb, Reported
speech
Vocabulary , Unseen Passages, Word Building, Interpretation, Cloze passage, Sequence of events
Lesson 8-10 , Vocabulary, answer the question
Expressions, Vocabulaire, Grammaire, Temps, Textes

