
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
สรุปเนื้อหาสอบ 

ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.1 

รหัสวิชา เนื้อหา 
ท21101 นิราศภูเขาทอง  โคลงโลกนิติ  เสียงในภษา  การเขียนย่อความ  การอ่านจับใจความ 
ท21201 การผันวรรณยุกต์  อักษรควบกล้้า  อักษรน้า  คา้เป็นคา้ตาย  การเขียนสะกดค้าที่ถูกต้อง 
ส21101 - ประวัติความเปน็มาและความส้าคัญของศาสนาพทุธ 

- การบังเกิดของพระเยซูเจ้า 
- การท้าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  โครงสร้างและสาระส้าคัญของรัฐธรรมนูญ  หลักการเจตนารมณ์   
  การถ่วงดุลอ้านาจอธิปไตย  การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

ส21102 ความส้าคัญของเวลา  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  การเทียบศักราช  และวิธีการทางประวัติศาสตร ์
ว21101 หน่วยของสิ่งมีชีวิต  การแพร่  ออสโมซิส  การสังเคราะห์ด้วยแสง  ท่อล้าเลียงพืช  การสืบพนัธุข์องพืชดอก  

การขยายพันธุ์และเทคโนโลยชีีวภาพของพืช 
ว21201 Cell Types, Cell organelles and functions, Plant and Animal cell 
ค21101 จ้านวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์ การบวก ลบ คูณ หาร จ้านวนเต็ม สมบัติของ 1 และ 0 รูปสองมิติและสามมิต ิหน้าตดัของรูป

เรขาคณิตสามมิติ  การสร้างรูปเรขาคณิต  การแบ่งครึ่งเส้นตรง  การสร้างมุม  การแบ่งครึ่งมมุ  การสร้างรูปเรขาคณิต
สองมิติ 

ค21201 - Integers (Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Mixed) 
- Problem Solving 

พ21101 ระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ทอ่  การดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
อ21101 Unseen Passage, Nouns, Articles, Dialogues, Vocabulary 
อ21201 Unseen Passages, Make sentences from the given words, Opinion,  

Make sentences from picture, Vocabulary, Definition,  
Synonyms & Antonym 

 

 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สรุปเนื้อหาสอบ 

ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.2 

รหัสวิชา เนื้อหา 
ท22101 พ่อแม่รังแกฉัน  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  ประโยคความเดียว   ความรวม  ความซ้อน  การอ่านจับใจความ 
ส22101 - ข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4 

- ก้าเนิดพระศาสนจักรและงานแพร่ธรรมของบรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า  ประวัติพระเยซูเจ้าและ 
  อัครสาวก 
- พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง สถาบันทางสังคม  
  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมในเอเชีย 

ส22102 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง   ความส้าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย 

ส22201 พัฒนาการอาเซียน  ประวัติอาเซียน  วัตถุประสงค์การก่อตั้ง  การด้าเนินการในอาเซียน  ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ว22101 ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบประสาท  ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์  งานและพลังงาน 
Digestive System, Circulatory System and Respiratory System 

ค22101 จ้านวนจริง  พีทากอรัส  ปริซึมและทรงกระบอก  
Pythagoras’ Theorem, Pythagorean Triples, Finding the Unknown Sides of Right Triangle, 
 Word Problems Involving   

พ22101 หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  หน่วยที่ 2 เพศศึกษา 
อ22101 Unseen Passages, Tenses, Dialogues, Vocabulary, Modal Verbs  

อ22201 Vocabulary, Unseen Passages, Make sentences from the given words, Opinion 

 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สรุปเนื้อหาสอบ 

ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.3 

รหัสวิชา เนื้อหา 
ท23101 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  พระอภัยมณี  ค้าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  การเขียนย่อความ  

การอ่านจับใจความ 
ส23101 - การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ความส้าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก 

  พระพุทธรูปปางต่างๆ  ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก 
- พระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน  อัครสาวกของพระเยซูเจ้า 
- ความแตกต่างของการกระท้าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  สิทธิมนุษยชน  วัฒนธรรมไทยและเลือก 
   รับวัฒนธรรมสากล  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศ  

ส23102 วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ส23201 มารยาทไทย  การกราบ  การไหว้  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

ว23101 แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน 
Force, Contact & Noncontact, Laws f Motion, Work and Power 

ค23101 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ความคล้าย 
Similar Figures, Scale Factors of Similar Figures, Finding the Missing Side Lengths of Similar Figures,  
Right Triangle Similarity, Word Problem Involving Similar Right Triangles  

ค23201 พาราโบลา 

พ23101 หน่วยที่ 1 วัยและการเปลี่ยนแปลง  หน่วยที่ 2 อิทธิพลของสังคมต่อการพัฒนาการวัยรุ่น  

อ23101 Unseen Passages, Vocabulary, Tenses, Active-Passive Voice 

อ23201 Unseen Passages, Vocabulary, Opinion 

 

  



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
สรุปเนื้อหาสอบ 

ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.4 

รหัสวิชา เนื้อหา 
ท31101 อภิปูชนียกานท์  นิราศนรินทร์  ทุกข์ของชาวนา  ราชาศัพท์ ธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา 

ส31101 - สังคมชมพูทวปีและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพทุธเจ้า การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธ   
   ศาสนาหรือแนวคิดที่ตนนับถอื 
- ประวัติศาสตร์ความรอดจากอับราฮัมถึงโมเสส 
- โครงสร้างทางสงัคม  การขัดเกลาทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ส31205 พัฒนาการของอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  ความร่วมมือด้านตา่งๆของอาเซียน  ก้าเนิดอาเซียน  เสา 3 เสา 

ว30101 การเคลื่อนที่แนวตรง  สนามแมเ่หล็ก  สนามโน้มถ่วง  สนามไฟฟ้า 

ว30103 การรักษาดุลยภาพของเซลล์และสิ่งมีชวีิต  การรักษาดุลภาพของร่างกาย  สารอาหารพืช 
Cell, Parts of the Cell, Cell Types and Cell Transport 

ว30104 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  การหมุนเวียนน้้าและอากาศ  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณีภาค 
Plate Tectonics, Plate Boundaries, Layers of the Earth, Volcano, Earthquake and Tsunami 

ว30201 บทนา้  การเคลื่อนที่ในแนวตรง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

ว30221 โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ 

ค31101 เซต 
Logic Statements, Compound Statements and Logic Connectives, Negation of Statements Translating 
Statements to Symbolic Logic and Vice Versa, Compound Statements and Grouping Symbols, Truth 
Values and Truth Tables 

ค31201 ระบบจา้นวนจริง 

พ31101 การดูแลสุขภาพ 

จ31201 Lesson 1 – 7, Vocabulary, Unseen Passages, Make sentences from the given words,  Translation  

อ31101 Unseen Passages, Dialogues, Tenses, Modal, Subject with Verb Agreement,  Idioms, Vocabulary 

อ31201 Vocabulary, Unseen Passages, Make sentences from the given words,  
Word Building, Definition 

ฝ31201 Vocabulaire (M0 – M2), Temps, Textes, Répondez aux questions 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
สรุปเนื้อหาสอบ 

ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.5 

รหัสวิชา เนื้อหา 
ท32101 พระเวสสันดรชาดก (กัณฑ์มัทรี) มัทนะพาธา วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง – ตอนปลาย  การย่อความ  

ธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  
ส32101 - วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การฝึกฝนและการพัฒนาตนเอง 

- ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล 2  นิกายตา่งๆในศาสนาคริสต์ 
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ สหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การก้าหนดราคา  ค่าจ้างใน 
  ระบบเศรษฐกิจ 

ส32203 ความรู้เกี่ยวกับโลก  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ  เวลามาตรฐาน  โครงสร้างโลก 
ว30203 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์มอนิค การเคลื่อนที่แบบคลื่นกล 

ว30222 มวลอะตอม  มวลโมเลกุล  มวลอะตอมเฉลี่ย  โมล  สารละลาย 
Percentage, Composition, Law of Conservation of Mass, Mole Conversion and Molecular Mass 
Calculation 

ว30102 โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะโควาเลนต์ 
Physical & Chemical Change, Balancing Chemical Equation, Types of Chemical Reaction, Factors 
Affecting the Rate of Chemical Reaction  

ว30242 ระบบย่อยอาหาร  ระบบการหายใจ 
ว30281 แสงสี 
ค32101 หลักการนับเบื้องต้น (การใช้สูตร) วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น  วิธีเรียงสับเปลี่ยนวงกลม 

Factorials, Equations with Factorials Combination 
ค32201 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจ้านวนจริงหรือมุมและอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
พ32101 หน่วยที่ 1 ระบบต่างๆในร่างกาย  ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนของเลือด  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย 
อ32101 Vocabulary, Unseen Passages, Phrasal Verbs, Dialogues,  

Present and Past Tenses, Conjunctions 

อ32201 Vocabulary, Unseen Passages, Make sentences from the given words, Word Building, Definition  

ฝ32201 Vocabulaire (M0 – M2) , Temps, Textes, Refaites des Phrases 

จ32201 Lesson 29 – 30, 1 – 2, Unseen Passage, Vocabulary, Make sentences from the given words, Translation 

 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สรุปเนื้อหาสอบ 

ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.6 

รหัสวิชา เนื้อหา 
ท33101 การอ่านตีความ  แปลความ ขยายความ  อ่านเร่ืองและเขียนกรอบความคิด  แนวคิด  การเขียนย่อความจากเรื่องที่มี

รูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  ธรรมชาติของภาษา  พลังภาษาและลักษณะของภาษา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคด ี 
หลักการวิจารณ์  กาพย์เห่เรือ  เสภาขุนชา้งขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 

ส33101 - พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา  ประโยชนส์ุขทางพุทธ  ประชาธปิไตยในพระพุทธศาสนา 
- ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย ผูน้ิพนธ์พระวรสาร 
- เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย  แนวคิดเก่ียวกับความเปน็มา 
  ของชนชาติไทย  อาณาจักรโบราณในดนิแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปจัจัยที่มีผลต่อการสถาปนา 
  อาณาจักรไทย  

ส33204 กฎหมายแพ่ง ด้านทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์บุคคล  สภาพบุคคล  คนไร้ความสามารถ   
คนเสมือนไร้ความสามารถ 

ว30205 สมบัติเชิงกลของของเหลว  ความร้อนและสมบัติของแก๊ส 

ว30224 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ว30244 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 

ค33101 ล้าดับเลขคณิต  ล้าดบัเรขาคณิต  ล้าดบัจ้ากัด  โจทย์ปญัหาลา้ดับเลขคณิตและลา้ดบัเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต 

ค33201 ทฤษฎีบททวนิาม  ความน่าจะเป็น  ลิมิต  ความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ 𝑥 = 𝑎 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  ความเร็ว  ความเร่ง 
ความชันของเสน้โค้ง  

พ33101 ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ทอ่  การดูแลสร้างเสริมระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ  การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว 

อ33101 Vocabulary, Unseen Passages, Multi-part Verbs, Conditional Sentences, Non Finite Verbs, Dialogues 

อ33201 Vocabulary, Unseen Passages, Make sentence from the given words, Opinion 

ฝ33201 Vocabulaire, Temps, Textes, Refaites des phrases, Pronouns 

จ33201 Lesson 11 – 14 : Translate rewrite the sentences  
               : Complete the sentences 

 


