
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1-2  (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  

หัวใจชายหนุ่ม 
การใช้คำและสำนวน 
การอ่านแปลความ ตีความ 

2 ฟิสิกส์ 1 แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
3 ชีววิทยา 1 บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์  
4 เคมี 1 ธาตุกัมมันตรังสี  

พันธะไอออนิก 
พันธะโควาเลนต์ 
พันธะโลหะ 

5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดำรงชีวิตของพืช  
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

6 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

7 ประวัติศาสตร์1 รัฐโบราณในดินแดนไทย  
สถาปนาอาณาจักรไทย 
การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชกาลที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

8 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ตรรกศาสตร์  
9 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ตรรกศาสตร์  

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 1 
 
 

การแปลความหมายคำศัพท์ บทที่ 1-4  
ระบบเสียงพินอินจีน 

รูปแบบประโยค 这是......。,那是......。 
ตอบคำถามจากบทสนทนา บทที่ 1-4 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
11 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary unit 5-8  

Present perfect  
Present perfect continuous 
First Conditional: if/ unless 
had better / should / ought to 
Passive 
make / let / be allowed to 
Reading comprehension  

12 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 vocabulary   
Present continuous 
Causes and effects 
Giving advice 

13 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 
ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

14 ศิลปะ 1 ยุคสมัยดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
ประเภทวงดนตรีสากล 
ทดสอบปฏิบัติคีย์บอร์ด 

15 การสืบเสาะหาความรู้และ
การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 1 

การทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สอบนอกตาราง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในโลก 

16. คอมพิวเตอร์และข้ันตอนวิธี โครงสร้างผังงานแบบลำดับ สอบนอกตาราง 
โครงสร้างผังงานแบบทางเลือก 
การใช้คำสั่ง Switch  
โครงสร้างผังงานแบบวนซ้ำหรือวนรอบ 

17. การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 

 

 

 

 
 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 (สายการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  

หัวใจชายหนุ่ม 
การใช้คำและสำนวน 
การอ่านแปลความ ตีความ 
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 

2 การพูด การพดูโตว้าท ี สอบนอกตาราง 
3 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร การเขียนตอบคำถาม สอบนอกตาราง 

การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดำรงชีวิตของพืช  

พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

5 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

6 ประวัติศาสตร์1 รัฐโบราณในดินแดนไทย  
สถาปนาอาณาจักรไทย 
การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชกาลที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

7 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ตรรกศาสตร์  
8 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ตรรกศาสตร์  

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
9 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 1 
 
 

การแปลความหมายคำศัพท์ บทที่ 1-4  
ระบบเสียงพินอินจีน 

รูปแบบประโยค 这是......。,那是......。 
ตอบคำถามจากบทสนทนา บทที่ 1-4 

 

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 vocabulary   

Present continuous 
Causes and effects 
Giving advice 

11 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary unit 5-8  
Present perfect  
Present perfect continuous 
First Conditional: if/ unless 
had better / should / ought to 
Passive 
make / let / be allowed to 
Reading comprehension  

12 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 Reading and Writing Skills  
Paragraphs  
Topic and main idea 
Customs around the world   
Prepositional Phrases 

13 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 1 

Jobs and Occupations  
Learning for Future 
Types of Sentences 
Reading Comprehension 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 
ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

15 ศิลปะ 1 ยุคสมัยดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
ประเภทวงดนตรีสากล 
ทดสอบปฏิบัติคีย์บอร์ด 

16 การสืบเสาะหาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1 

การทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สอบนอกตาราง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในโลก 

17 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 (สายการเรียนไทย – อังกฤษ - สังคม)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  

หัวใจชายหนุ่ม 
การใช้คำและสำนวน 
การอ่านแปลความ ตีความ 

2 การพูด การพูดโต้วาที สอบนอกตาราง 
3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดำรงชีวิตของพืช  

พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

4 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

5 ประวัติศาสตร์1 รัฐโบราณในดินแดนไทย  
สถาปนาอาณาจักรไทย 
การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชกาลที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ การบังคับใช้กฎหมาย สอบนอกตาราง 
กฎหมายแพ่ง นิติกรรมสัญญา 
กฎหมายอาญา 

7 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ตรรกศาสตร์  
8 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 1 
 
 

การแปลความหมายคำศัพท์ บทที่ 1-4  
ระบบเสียงพินอินจีน 

รูปแบบประโยค 这是......。,那是......。 
ตอบคำถามจากบทสนทนา บทที่ 1-4 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 vocabulary  

 
Present continuous 
Causes and effects 
Giving advice 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary unit 5-8  

Present perfect  
Present perfect continuous 
First Conditional: if/ unless 
had better / should / ought to 
Passive 
make / let / be allowed to 
Reading comprehension  

11 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 Reading and Writing Skills  
Paragraphs  
Topic and main idea 
Customs around the world   
Prepositional Phrases 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 
ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

13 ศิลปะ 1 ยุคสมยัดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรสีากล 
ประเภทวงดนตรสีากล 
ทดสอบปฏิบตัิคีย์บอรด์ 

14 การสืบเสาะหาความรู้และ
การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 1 

การทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สอบนอกตาราง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในโลก 

15 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 (สายการเรียนอังกฤษ - จีน)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  

หัวใจชายหนุ่ม 
การใช้คำและสำนวน 
การอ่านแปลความ ตีความ 

2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดำรงชีวิตของพืช  
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

3 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

4 ประวัติศาสตร์1 รัฐโบราณในดินแดนไทย  
สถาปนาอาณาจักรไทย 
การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชกาลที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ตรรกศาสตร์  
6 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 บทที6่ 我学习汉语 ฉันเรียนภาษาจีน  

บทที7่ 你吃什么？คุณกินอะไร 

บทที8่ 苹果一斤多少钱 แอปเปิ้ลครึ่งโลราคาเท่าไหร่ 

บทที9่ 我换人民币 ฉันแลกเงินสกุลจีน 
บทที1่0 他住哪儿？เขาอาศัยอยู่ที่ไหน 

7 สนทนาภาษาจีน 1 -บทที ่24 真遗憾，我没见到他 ฉันเสียใจจริงๆที่ไม่ได้พบเขา สอบนอกตาราง 

-บทที ่25 这张画儿真美  ภาพนี้สวยจริงๆ 
-การใช้ไวยากรณ ์是不是 

-การใช้ไวยากรณ ์让 
-การใช้ไวยากรณ ์又…又… 
-การใช้ไวยากรณ ์要是… 就 … 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 vocabulary   

Present continuous 
Causes and effects 
Giving advice 

9 ภาษาอังกฤษ 1 - Vocabulary unit 5-8  
Present perfect  
Present perfect continuous 
First Conditional: if/ unless 
had better / should / ought to 
Passive 
make / let / be allowed to 
Reading comprehension  

10 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 Reading and Writing Skills  
Paragraphs  
Topic and main idea 
Customs around the world   
Prepositional Phrases 

11 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 1 

Jobs and Occupations  
Learning for Future 
Types of Sentences 
Reading Comprehension 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 
ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

13 ศิลปะ 1 ยุคสมัยดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
ประเภทวงดนตรีสากล 
ทดสอบปฏิบัติคีย์บอร์ด 

14 การสืบเสาะหาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1 

การทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สอบนอกตาราง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในโลก 

15 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 (สายการเรียนทวิศึกษา)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  

หัวใจชายหนุ่ม 
การใช้คำและสำนวน 
การอ่านแปลความ ตีความ 

2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์  
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 
การดำรงชีวิตของพืช 

3 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ตรรกศาสตร์  
5 เมทริกซ์ determinants  
6 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 1 
 
 

การแปลความหมายคำศัพท์ บทที่ 1-4  
ระบบเสียงพินอินจีน 

รูปแบบประโยค 这是......。,那是......。 
ตอบคำถามจากบทสนทนา บทที่ 1-4 

7 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 vocabulary   
Present continuous 
Causes and effects 
Giving advice 

8 ภาษาอังกฤษ 1 Vocabulary unit 5-8  
Present perfect , Present perfect continuous 

First Conditional: if/ unless 
had better / should / ought to 
Passive 
make / let / be allowed to 
Reading comprehension  



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 

ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

10 ศิลปะ 1 ยุคสมยัดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรสีากล 
ประเภทวงดนตรสีากล 
ทดสอบปฏิบตัิคีย์บอรด์ 

11 การสืบเสาะหาความรู้และ
การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 1 

การทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สอบนอกตาราง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในโลก 

12 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 (ห้องเรียนพิเศษสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  

หัวใจชายหนุ่ม 
การใช้คำและสำนวน 
การอ่านแปลความ ตีความ 

2 ฟิสิกส์ 1 แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
3 ชีววิทยา 1 บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์  
4 เคมี 1 ธาตุกัมมันตรังสี  

พันธะไอออนิก 
พันธะโควาเลนต์ 
พันธะโลหะ 

5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดำรงชีวิตของพืช  
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

6 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

7 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ตรรกศาสตร์  
8 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 ตรรกศาสตร์  

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
9 การแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 1 
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ สอบนอกตาราง 

10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 1 
 
 

การแปลความหมายคำศัพท์ บทที่ 1-4  
ระบบเสียงพินอินจีน 

รูปแบบประโยค 这是......。,那是......。 
ตอบคำถามจากบทสนทนา บทที่ 1-4 

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
11 ภาษาอังกฤษ 1 - Vocabulary unit 5-8  

Present perfect  
Present perfect continuous 
First Conditional: if/ unless 
had better / should / ought to 
Passive 
make / let / be allowed to 
 Vocabulary unit 5-8 

12 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 vocabulary   
Present continuous 
Causes and effects 
Giving advice 

13 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 
ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

14 ศิลปะ 1 ยุคสมยัดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรสีากล 
ประเภทวงดนตรสีากล 
ทดสอบปฏิบตัิคีย์บอรด์ 

15 การสืบเสาะหาความรู้และ
การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 1 

การทำงานด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สอบนอกตาราง 
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในโลก 

16 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 

17 คอมพิวเตอร์และข้ันตอนวิธี โครงสร้างผังงานแบบลำดับ สอบนอกตาราง 
โครงสร้างผังงานแบบทางเลือก 
การใช้คำสั่ง Switch  
โครงสร้างผังงานแบบวนซ้ำหรือวนรอบ 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 (ห้องเรียนพิเศษ English Program : Science Mathematics)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 1 การสร้างคำ  

คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
บทนมัสการคุณานุคุณ 
นิราศนรินทร์ 
การใช้คำ 

2 Physics 1 Forces and Newton’s Laws of Motion  
3 Biology 1 Cell structure and function  

4 Chemistry 1 Chemical bonding  
5 Biological science plant life and growth  

6 สังคมศึกษาฯ1 หลักธรรม  
วันสำคัญและศาสนพิธี 
มารยาทชาวพุทธ 

7 Mathamatics 1 Logic  
8 Additional 

Mathamatics 1 
Logic  
Relations and functions 

9 Critical Reading 1 Longman academic reading 3 Units 3  
Nutrition Studies 
Food and Rules 

10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 1 

การแปลความหมายคำศัพท์ บทที่ 1-4  
ระบบเสียงพินอินจีน 

รูปแบบประโยค 这是......。,那是......。 
ตอบคำถามจากบทสนทนา บทที่ 1-4 

11 English 1 Vocabulary   
Structure : Future tenses and Present Continuous  
Writing : Eassay ( A place I am going to visit)  

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
12 Academic Writing 1 Time order signals สอบนอกตาราง 

Compound sentences 
Coordinating conjunction 
Compound Nouns 
Adjective and Adverb  
Organization 

13 สุขศึกษาและพลศึกษา1 ระบบห่อหุ้มร่างกาย สอบนอกตาราง 
ระบบกระดูกและข้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 

14 ศิลปะ 1 ยุคสมัยดนตรีสากล สอบนอกตาราง 
ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
ประเภทวงดนตรีสากล 
ทดสอบปฏิบัติคีย์บอร์ด 

15 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ IS1 

กระบวนการเก็บรวบรวม สอบนอกตาราง 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
การเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงในรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 3 ธรรมชาติของภาษา  

พันธกิจของภาษา 
วัฒนธรรมกับภาษา 
คำสมาส-สนธิ 
มัทนะพาธา 

2 ฟิสิกส์ 3 แสงเชิงฟิสิกส์  
แสงและทัศนอุปกรณ์ 

3 ชีววิทยา 3 การลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารของพืช  
การสังเคราะห์แสงของพืช 
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

4 เคมี 3 อัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  
สมดุลเคมี 

5 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 บทที่ 3 พลังงาน  
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
บทที่ 5 เสียง 
บทที่ 6 แสงสี 
บทที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
 
 

6 สังคมศึกษาฯ 3 เศรษฐกิจพอเพียง  
สหกรณ์ 
การเงิน การคลัง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

7 ประวัติศาสตร์3 ยุโรปสมัยกลาง  
ระบอบฟิวดัล 
สงครามครูเสด 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
8 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ฟังก์ชัน  
9 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

เมทริกซ์ 
10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 Parts of speech  

Telling the time 
Zodiac signs 

11 ภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary unit 4-6  
Reported Speech 
If-clause  
Reading Comprehension 
Relative clauses 

12 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 3 

คำศัพท์ บทที่ 1-5 (อาหาร เสื้อผ้า เวลา วันเดือนปี กิจกรรมต่างๆ)  
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการซื้อขาย 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอกเวลา 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอก สัปดาห์ วัน เดือน ปี 

13 วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 2 

ข้อมูลมีคุณค่า  
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา3 ระบบไหลเวียนเลือด สอบนอกตาราง 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย 

15 ศิลปะ 3 เทคนิคการจัดการแสดง สอบนอกตาราง 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

16 การงานอาชีพ2 หลักการออกแบบ สอบนอกตาราง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 (สายการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 3 ธรรมชาติของภาษา  

พันธกิจของภาษา 
วัฒนธรรมกับภาษา 
คำสมาส-สนธิ 
มัทนะพาธา 

2 ประวัติวรรณคดี วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น สอบนอกตาราง 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 

3 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 บทที่ 3 พลังงาน  
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
บทที่ 5 เสียง 
บทที่ 6 แสงสี 
บทที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

4 สังคมศึกษาฯ 3 เศรษฐกิจพอเพียง  
สหกรณ์ 
การเงิน การคลัง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

5 ประวัติศาสตร์3 ยุโรปสมัยกลาง  
ระบอบฟิวดัล 
สงครามครูเสด 

6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ฟังก์ชัน  
7 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

เมทริกซ์ 
8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 Parts of speech  

Telling the time 
Zodiac signs 

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 ภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary unit 4-6  

Reported Speech 
If-clause  
Reading Comprehension 
Relative clauses 

10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 3 

คำศัพท์ บทที่ 1-5 (อาหาร เสื้อผ้า เวลา วันเดือนปี กิจกรรมต่างๆ)  
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการซื้อขาย 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอกเวลา 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอก สัปดาห์ วัน เดือน ปี 

11 วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 2 

ข้อมูลมีคุณค่า  
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา3 ระบบไหลเวียนเลือด สอบนอกตาราง 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย 

13 ศิลปะ 3 เทคนิคการจัดการแสดง สอบนอกตาราง 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

14 การงานอาชีพ2 หลักการออกแบบ สอบนอกตาราง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

15 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 Clause  
Unity 
Main idea and topic 
Unseen reading 

16 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 3 

Phrasal verb  
Making requests and accepting 
Directions 
Asking for Permission 
Making appointments 
Reading Comprehesion 

 
 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 (สายการเรียนไทย – อังกฤษ - สังคม)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 3 ธรรมชาติของภาษา  

พันธกิจของภาษา 
วัฒนธรรมกับภาษา 
คำสมาส-สนธิ 
มัทนะพาธา 

2 ประวัติวรรณคดี วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น สอบนอกตาราง 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 

3 การอ่าน องค์ประกอบเรื่องสั้น สอบนอกตาราง 
การวิเคราะห์เรื่องสั้น 

4 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 บทที่ 3 พลังงาน  
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
บทที่ 5 เสียง 
บทที่ 6 แสงสี 
บทที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

5 สังคมศึกษาฯ 3 เศรษฐกิจพอเพียง  
สหกรณ์ 
การเงิน การคลัง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

6 ประวัติศาสตร์3 ยุโรปสมัยกลาง  
ระบอบฟิวดัล 
สงครามครูเสด 

7 อาเซียนศึกษา ความรู้พื้นฐานอาเซียน สอบนอกตาราง 
ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
สถานการณ์ปัจจุบันของสมาชิกอาเซียน 

8 ศิลปะ 3 เทคนิคการจัดการแสดง สอบนอกตาราง 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

9 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ฟังก์ชัน  



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 Parts of speech  

Telling the time 
Zodiac signs 

11 ภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary unit 4-6  
Reported Speech 
If-clause  
Reading Comprehension 
Relative clauses 

12 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 3 

คำศัพท์ บทที่ 1-5 (อาหาร เสื้อผ้า เวลา วันเดือนปี กิจกรรมต่างๆ)  
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการซื้อขาย 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอกเวลา 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอก สัปดาห์ วัน เดือน ปี 

13 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 Clause  
Unity 
Main idea and topic 
Unseen reading 

14 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 3 

Phrasal verb  
Making requests and accepting 
Directions 
Asking for Permission 
Making appointments 
Reading Comprehesion 

15 วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 2 

ข้อมูลมีคุณค่า  
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 

16 สุขศึกษาและพลศึกษา3 ระบบไหลเวียนเลือด สอบนอกตาราง 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย 

17 การงานอาชีพ2 หลักการออกแบบ สอบนอกตาราง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 (สายการเรียนอังกฤษ - จีน)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 3 ธรรมชาติของภาษา  

พันธกิจของภาษา 
วัฒนธรรมกับภาษา 
คำสมาส-สนธิ 
มัทนะพาธา 

2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 บทที่ 3 พลังงาน  
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
บทที่ 5 เสียง 
บทที่ 6 แสงสี 
บทที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

3 สังคมศึกษาฯ 3 เศรษฐกิจพอเพียง  
สหกรณ์ 
การเงิน การคลัง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

4 ประวัติศาสตร์3 ยุโรปสมัยกลาง  
ระบอบฟิวดัล 
สงครามครูเสด 

5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ฟังก์ชัน  
6 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 Parts of speech  

Telling the time 
Zodiac signs 

7 ภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary unit 4-6  
Reported Speech 
If-clause  
Reading Comprehension , Relative clauses 

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
8 ภาษาจีนเพ่ือการวัดระดับ

ทางภาษา 1 
คลังคำศัพท์ 600 คำ  

การใช้得、地、的 

การใช้ประโยค已经...了 

การใช้ประโยค对...感兴趣 

การใช้ประโยค越来越，越...越... 

การใช้ประโยค 又...又... 

การใช้ประโยค 比 

การใช้ประโยค 把 

การใช้ประโยค 被 

การใช้ประโยค 是...的 
9 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 Clause  

Unity 
Main idea and topic 
Unseen reading 

10 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 3 

Phrasal verb  
Making requests and accepting 
Directions 
Asking for Permission 
Making appointments 
Reading Comprehesion 

11 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 บทที่ 3 我吃了早饭就来了 กินข้าวเช้าเสร็จแล้ว ฉันก็มาเลย  

บทที 4 我都做对了 ฉันทำถูกหมดเลย 
การใช้ไวยากรณ์ 就 และ 才 
การใช้ไวยากรณ์ 要是…就… 

การใช้ไวยากรณ์ 虽然…但是… 
การใช้ adj. 了(一)点儿 

การใช้ 还是 

การใช้ 动作结果的表达 บทเสริมบอกผลกริยา 
12 วิทยาการคำนวณและการ

ออกแบบเทคโนโลยี 2 
ข้อมูลมีคุณค่า  
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
13 สุขศึกษาและพลศึกษา3 ระบบไหลเวียนเลือด สอบนอกตาราง 

ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย 

14 ศิลปะ 3 เทคนิคการจัดการแสดง สอบนอกตาราง 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

15 การงานอาชีพ2 หลักการออกแบบ สอบนอกตาราง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 (สายการเรียนทวิศึกษา)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 3 ธรรมชาติของภาษา  

พันธกิจของภาษา 
วัฒนธรรมกับภาษา 
คำสมาส-สนธิ 
มัทนะพาธา 

2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 บทที่ 3 พลังงาน  
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
บทที่ 5 เสียง 
บทที่ 6 แสงสี 
บทที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

3 สังคมศึกษาฯ 3 เศรษฐกิจพอเพียง  
สหกรณ์ 
การเงิน การคลัง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

4 ประวัติศาสตร์3 ยุโรปสมัยกลาง  
ระบอบฟิวดัล 
สงครามครูเสด 

5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ฟังก์ชัน  
6 อัตราส่วนและร้อยละ ร้อยละ  
7 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 Parts of speech 

Telling the time 
Zodiac signs 

 

8 ภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary unit 4-6  
Reported Speech 
If-clause  
Reading Comprehension 
Relative clauses 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 3 
คำศัพท์ บทที่ 1-5 (อาหาร เสื้อผ้า เวลา วันเดือนปี กิจกรรมต่างๆ)  
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการซื้อขาย 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอกเวลา 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอก สัปดาห์ วัน เดือน ปี 

10 วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 2 

ข้อมูลมีคุณค่า  
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา3 ระบบไหลเวียนเลือด สอบนอกตาราง 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย 

12 ศิลปะ 3 เทคนิคการจัดการแสดง สอบนอกตาราง 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

13 การงานอาชีพ2 หลักการออกแบบ สอบนอกตาราง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 3 ธรรมชาติของภาษา  

พันธกิจของภาษา 
วัฒนธรรมกับภาษา 
คำสมาส-สนธิ 
มัทนะพาธา 

2 ฟิสิกส์ 3 แสงเชิงฟิสิกส์  
แสงและทัศนอุปกรณ์ 

3 ชีววิทยา 3 การลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารของพืช  
การสังเคราะห์แสงของพืช 
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

4 เคมี 3 อัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  
สมดุลเคมี 

5 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 บทที่ 3 พลังงาน  
บทที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
บทที่ 5 เสียง 
บทที่ 6 แสงสี 
บทที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

6 สังคมศึกษาฯ 3 เศรษฐกิจพอเพียง  
สหกรณ์ 
การเงิน การคลัง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

7 ประวัติศาสตร์3 ยุโรปสมัยกลาง  
ระบอบฟิวดัล 
สงครามครูเสด 

8 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ฟังก์ชัน  
9 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

เมทริกซ์ 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

เมทริกซ์ 
11 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 Parts of speech  

Telling the time 
Zodiac signs 

12 ภาษาอังกฤษ 3 Vocabulary unit 4-6  
Reported Speech 
If-clause  
Reading Comprehension 
Relative clauses 

13 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 3 

คำศัพท์ บทที่ 1-5 (อาหาร เสื้อผ้า เวลา วันเดือนปี กิจกรรมต่างๆ)  
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการซื้อขาย 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอกเวลา 
การใช้รูปประโยค เกี่ยวกับการบอก สัปดาห์ วัน เดือน ปี 

14 วิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 2 

ข้อมูลมีคุณค่า  
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 

15 สุขศึกษาและพลศึกษา3 ระบบไหลเวียนเลือด สอบนอกตาราง 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขับถ่าย 

16 ศิลปะ 3 เทคนิคการจัดการแสดง สอบนอกตาราง 
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

17 การงานอาชีพ2 หลักการออกแบบ สอบนอกตาราง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

18 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย สอบนอกตาราง 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
การเขียนโครงงานวิจัย 
การออกแบบวิธีการจัดการข้อมูล 
การนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1-2  (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 5 สามัคคีเภทคำฉันท์  

ขัตติยพันธกรณี 
การอ่านตีความ การสร้างคำ 
ประโยค 

2 ฟิสิกส์ 5 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ 
ของแข็งและของไหล 

3 ชีววิทยา 5 ระบบต่อมไร้ท่อ  
ระบบสืบพันธุ์ 

พฤติกรรมสัตว์ 

4 เคมี 5 เคมีอินทรีย์  
พอลิเมอร์ 

5 วิทยาศาสตร์โลก อวกาศ โครงสร้างโลก  
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ธรณีพิบัติภัย 
การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

6 สังคมศึกษาฯ 5 รัฐศาสตร์ทั่วไป (รูปแบบรัฐ หลักการใช้อำนาจภายในรัฐ ระบอบ
การปกครอง)  

 

นิติศาสตร์ทั่วไป (กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหหมายรัฐธรรมนูญ) 

7 คณิตศาสตร์ 5 ค่ากลางของข้อมูล  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 

8 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 แคลลูลัสเบื้องต้น  
 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 ภาษาอังกฤษ 5 Conversation  

Reading 
Vocabulary  
Past perfect tense and Past simple 
Past Continuous Tense and  Past simple Tense 
Part of speech 

10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 Giving Information  
Asking for Permission 
Consolidation 
Making Excuses 
Conversation 

11 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 5 

บทที่ 3 , 4  
การบรรยายลักษณะของบุคคลใช้โครงสร้าง 又 。。又。。 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 
การบรรยายเสื้อผ้าและการแต่งตัว 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ระบบประสาท สอบนอกตาราง 
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ 
การวางแผนดูแลสุขภาพครอบครัว 

13 ศิลปะ5 องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
ประวัติศาสตร์ศิลป์(ตะวันตก) 
หลักการออกแบบ 
ศิลปะนิยม 
การวาดภาพ Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบกลางภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  (สายการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 5 สามัคคีเภทคำฉันท์  

ขัตติยพันธกรณี 
การอ่านตีความ การสร้างคำ 
ประโยค 

2 ความเรียงขั้นสูง องค์ประกอบของความเรียงขั้นสูง สอบนอกตาราง 
การเตรียมข้อมูลในการจัดทำความเรียงขั้นสูง 
การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล 

3 วิทยาศาสตร์โลก อวกาศ โครงสร้างโลก  
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ธรณีพิบัติภัย 
การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

4 สังคมศึกษาฯ 5 รัฐศาสตร์ทั่วไป (รูปแบบรัฐ หลักการใช้อำนาจภายในรัฐ ระบอบ
การปกครอง)  

 

นิติศาสตร์ทั่วไป (กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหหมายรัฐธรรมนูญ) 

5 คณิตศาสตร์ 5 ค่ากลางของข้อมูล  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 

6 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 แคลลูลัสเบื้องต้น  
7 ภาษาอังกฤษ 5 Conversation  

Reading 
Vocabulary  
Past perfect tense and Past simple 
Past Continuous Tense and  Past simple Tense 
Part of speech 

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 Giving Information  

Asking for Permission 
Consolidation 
Making Excuses 
Conversation 

 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 5 

บทที่ 3 , 4  
การบรรยายลักษณะของบุคคลใช้โครงสร้าง 又 。。又。。 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 
การบรรยายเสื้อผ้าและการแต่งตัว 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 

 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 Reading and Writing Skills  
Paragraph Structure 
Vocabulary 
Thanksgigiving 
Hop to it 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 5 

Education Vocabulary  

Jobs and Occupations 

Application for University 

Life Future 

Reading Comprehension 

 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ระบบประสาท สอบนอกตาราง 
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ 
การวางแผนดูแลสุขภาพครอบครัว 

 ศิลปะ5 องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
ประวัติศาสตร์ศิลป์(ตะวันตก) 
หลักการออกแบบ 
ศิลปะนิยม 
การวาดภาพ Perspective 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4-5  (สายการเรียนไทย – อังกฤษ - สังคม) 

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 5 สามัคคีเภทคำฉันท์  

ขัตติยพันธกรณี 
การอ่านตีความ การสร้างคำ 
ประโยค 

2 ความเรียงขั้นสูง องค์ประกอบของความเรียงขั้นสูง สอบนอกตาราง 
การเตรียมข้อมูลในการจัดทำความเรียงขั้นสูง 
การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล 

3 วิเคราห์วิจารณ์สื่อ องค์ประกอบของการวิเคราะห์ สอบนอกตาราง 
วิเคราะห์ภาพยนตร์ 

4 วิทยาศาสตร์โลก อวกาศ โครงสร้างโลก  
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ธรณีพิบัติภัย 
การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

5 สังคมศึกษาฯ 5 รัฐศาสตร์ทั่วไป (รูปแบบรัฐ หลักการใช้อำนาจภายในรัฐ ระบอบ
การปกครอง)  

 

นิติศาสตร์ทั่วไป (กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหหมายรัฐธรรมนูญ) 

6 เศรษฐกิจโลกและการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล 

การออมและการลงทุน สอบนอกตาราง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7 คณิตศาสตร์ 5 ค่ากลางของข้อมูล  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา5 
 

ระบบประสาท สอบนอกตาราง 
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ 
การวางแผนดูแลสุขภาพครอบครัว 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 ภาษาอังกฤษ 5 Conversation  

Reading 
Vocabulary  
Past perfect tense and Past simple 
Past Continuous Tense and  Past simple Tense 

10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 Part of speech  
Asking for Permission 
Consolidation 
Making Excuses 
Conversation 

11 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 5 

บทที่ 3 , 4  
การบรรยายลักษณะของบุคคลใช้โครงสร้าง 又 。。又。。 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 
การบรรยายเสื้อผ้าและการแต่งตัว 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 

12 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 Reading and Writing Skills  
Paragraph Structure 
Vocabulary 
Thanksgiving 
Hop to it 

13 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 5 

Education Vocabulary  

Jobs and Occupations 

Application for University 

Life Future 

Reading Comprehension 

14 ศิลปะ5 องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
ประวัติศาสตร์ศิลป์(ตะวันตก) 
หลักการออกแบบ 
ศิลปะนิยม 
การวาดภาพ Perspective 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  (สายการเรียนทวิศึกษา)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 5 สามัคคีเภทคำฉันท์  

ขัตติยพันธกรณี 
การอ่านตีความ การสร้างคำ 
ประโยค 

2 วิทยาศาสตร์โลก อวกาศ โครงสร้างโลก  
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ธรณีพิบัติภัย 
การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

3 สังคมศึกษาฯ 5 รัฐศาสตร์ทั่วไป (รูปแบบรัฐ หลักการใช้อำนาจภายในรัฐ ระบอบ
การปกครอง)  

 

นิติศาสตร์ทั่วไป (กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหหมายรัฐธรรมนูญ) 

4 แคลคูลัสเบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  
ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

5 คณิตศาสตร์ 5 ค่ากลางของข้อมูล  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 

6 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 แคลลูลัสเบื้องต้น  
7 ภาษาอังกฤษ 5 Conversation  

Reading 
Vocabulary  
Past perfect tense and Past simple 
Past Continuous Tense and  Past simple Tense 
Part of speech 

 

 

 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 Giving Information  

Asking for Permission 
Consolidation 
Making Excuses 
Conversation 

9 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 5 

บทที่ 3 , 4  
การบรรยายลักษณะของบุคคลใช้โครงสร้าง 又 。。又。。 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 
การบรรยายเสื้อผ้าและการแต่งตัว 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 

10 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ระบบประสาท สอบนอกตาราง 
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ 
การวางแผนดูแลสุขภาพครอบครัว 

11 ศิลปะ5 องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
ประวัติศาสตร์ศิลป์(ตะวันตก) 
หลักการออกแบบ 
ศิลปะนิยม 
การวาดภาพ Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7  (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 5 สามัคคีเภทคำฉันท์  

ขัตติยพันธกรณี 
การอ่านตีความ การสร้างคำ 
ประโยค 

2 ฟิสิกส์ 5 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ 
ของแข็งและของไหล 

3 ชีววิทยา 5 ระบบต่อมไร้ท่อ  
ระบบสืบพันธุ์ 

พฤติกรรมสัตว์ 

4 เคมี 5 เคมีอินทรีย์  
พอลิเมอร์ 

5 วิทยาศาสตร์โลก อวกาศ โครงสร้างโลก  
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ธรณีพิบัติภัย 
การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

6 โครงงานวิทยาศาสตร์2 การนำเสนอผลงาน สอบนอกตาราง 
7 สังคมศึกษาฯ 5 รัฐศาสตร์ทั่วไป (รูปแบบรัฐ หลักการใช้อำนาจภายในรัฐ ระบอบ

การปกครอง)  
 

นิติศาสตร์ทั่วไป (กฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหหมายรัฐธรรมนูญ) 

8 คณิตศาสตร์ 5 ค่ากลางของข้อมูล  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 

9 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 แคลลูลัสเบื้องต้น  
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 อนุกรมอนันต์  

สถิติ 3 
11 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 การนำเสนอผลงาน สอบนอกตาราง 
12 ภาษาอังกฤษ 5 Conversation  

Reading 
Vocabulary  
Past perfect tense and Past simple 
Past Continuous Tense and  Past simple Tense 
Part of speech 

13 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 Giving Information  
Asking for Permission 
Consolidation 
Making Excuses 
Conversation 

14 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 5 

บทที่ 3 , 4  
การบรรยายลักษณะของบุคคลใช้โครงสร้าง 又 。。又。。 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 
การบรรยายเสื้อผ้าและการแต่งตัว 
เขียนแปลคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา 

15 สุขศึกษาและพลศึกษา5 ระบบประสาท สอบนอกตาราง 
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ 
การวางแผนดูแลสุขภาพครอบครัว 

16 ศิลปะ5 องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
ประวัติศาสตร์ศิลป์(ตะวันตก) 
หลักการออกแบบ 
ศิลปะนิยม 
การวาดภาพ Perspective 

 


