
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1-2  (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 6 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สอบในตาราง 

ไตรภูมิพระร่วง 
สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
GAT เชื่อมโยง 

2 ฟิสิกส์ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สอบในตาราง 
ฟิสิกส์อนุภาค 

3 ชีววิทยา 6 ระบบนิเวศและประชากร สอบในตาราง 

4 เคมี 6 การบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา สอบในตาราง 
การนำเสนอผลงาน 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

5 วิทยาการคำนวณฯ 3 พลเมืองดิจิทัล สอบในตาราง 
อาชีพในยุคดิจิทัล 

6 สังคมศึกษาฯ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สอบในตาราง 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและของ
โลก 
หน่วยงานไทย/กฎหมายไทย และการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของโลก 

7 คณิตศาสตร์ 6 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ สอบในตาราง 
8 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น สอบในตาราง 

สถิติ 
9 ภาษาอังกฤษ 6 Conversation สอบในตาราง 

Reading passage 
Reading comprehension 
Writing 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 Unit 10: Say that again สอบในตาราง 

Unit 11: If I were you 
Short response 
Reading Comprehension 
Writing Activity 

11 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 6 

中国菜  อาหารจีน สอบในตาราง 
中国传统节日 เทศกาลจีน 
四大发明 สิ่งประดิษฐ์จีน 

服饰 เสื้อผ้าเครื่องประดับ 
12 สุขศึกษาฯ 6 ภัยพิบัต ิ สอบนอกตาราง 

การช่วยฟื้นคืนชีพ 
13 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบนอกตาราง 

-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

14 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบนอกตาราง 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

ค่านิยมท่ีดีในการทำงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  (สายการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 6 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สอบในตาราง 

ไตรภูมิพระร่วง 
สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
GAT เชื่อมโยง 

2 หลักภาษาไทย ค ำสมำส สอบนอกตาราง 
ภำษำกบักำรใชเ้หตผุล 
กำรโตแ้ยง้ 

ฉันทลกัษณค์ ำประพนัธ ์

3 วิทยาการคำนวณฯ 3 พลเมืองดิจิทัล สอบในตาราง 
อาชีพในยุคดิจิทัล 

4 สังคมศึกษาฯ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สอบในตาราง 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและของโลก 
หน่วยงานไทย/กฎหมายไทย และการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของโลก 

5 คณิตศาสตร์ 6 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ สอบในตาราง 
6 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น สอบในตาราง 

สถิติ 
7 ภาษาอังกฤษ 6 Conversation สอบในตาราง 

Reading passage 
Reading comprehension 
Writing 

8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 Unit 10: Say that again สอบในตาราง 
Unit 11: If I were you 
Short response 
Reading Comprehension 
Writing Activity 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 ภาษาจีนใน

ชีวิตประจำวันเบื้องต้น 
6 

中国菜  อาหารจีน สอบในตาราง 
中国传统节日 เทศกาลจีน 
四大发明 สิ่งประดิษฐ์จีน 

服饰 เสื้อผ้าเครื่องประดับ 
10 ภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน 
Unit: 3 Mind and Body สอบในตาราง 
Reading Comprehension 
Vocabulary 
Reading Passage 
Conversation 

11 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 6 

Travelling สอบในตาราง 
Reading comprehention 
Vocabulary 
Conversation 

12 สุขศึกษาฯ 6 ภัยพิบัต ิ สอบนอกตาราง 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

13 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบนอกตาราง 
-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

14 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบนอกตาราง 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

ค่านิยมท่ีดีในการทำงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

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

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 6 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สอบในตาราง 

ไตรภูมิพระร่วง 
สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
GAT เชื่อมโยง 

2 หลักภาษาไทย คำสมาส สอบนอกตาราง 
ภาษากับการใช้เหตผุล 
การโต้แย้ง 

ฉันทลักษณ์คำประพันธ ์

3 ภาษาเชิงธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์ม สอบนอกตาราง 
การเขียนรายงานทางธุรกิจ 

4 วิทยาการคำนวณฯ 3 พลเมืองดิจิทัล สอบในตาราง 
อาชีพในยุคดิจิทัล 

5 สังคมศึกษาฯ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สอบในตาราง 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและของโลก 
หน่วยงานไทย/กฎหมายไทย และการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของโลก 

6 คณิตศาสตร์ 6 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ สอบในตาราง 
7 ภาษาอังกฤษ 6 Conversation สอบในตาราง 

Reading passage 
Reading comprehension 
Writing 

8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
6 

Unit 10: Say that again สอบในตาราง 
Unit 11: If I were you 
Short response 
Reading Comprehension 
Writing Activity 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 ภาษาจีนใน

ชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 6 

中国菜  อาหารจีน สอบในตาราง 
中国传统节日 เทศกาลจีน 
四大发明 สิ่งประดิษฐ์จีน 

服饰 เสื้อผ้าเครื่องประดับ 
10 ภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน 
Unit: 3 Mind and Body สอบในตาราง 
Reading Comprehension 
Vocabulary 
Reading Passage 
Conversation 

11 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 6 

Travelling สอบในตาราง 
Reading comprehention 
Vocabulary 
Conversation 

12 สุขศึกษาฯ 6 ภัยพิบัต ิ สอบนอกตาราง 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

13 โลกศึกษา สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก สอบนอกตาราง 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
การพ่ึงพาอาศัยกัน 

14 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบนอกตาราง 
-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

15 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบนอกตาราง 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

ค่านิยมท่ีดีในการทำงาน 
 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  (สายการเรียนทวิศึกษา)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 6 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สอบในตาราง 

ไตรภูมิพระร่วง 
สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
GAT เชื่อมโยง 

2 วิทยาการคำนวณฯ 3 พลเมืองดิจิทัล สอบในตาราง 
อาชีพในยุคดิจิทัล 

3 สังคมศึกษาฯ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สอบในตาราง 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและของ
โลก 
หน่วยงานไทย/กฎหมายไทย และการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของโลก 

4 คณิตศาสตร์ 6 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ สอบในตาราง 
5 จำนวนเชิงซ้อน สมบตัิของจ ำนวนเชงิซอ้น สอบในตาราง 

รำกที่ n ของจ ำนวนเชิงซอ้น 
6 ภาษาอังกฤษ 6 Conversation สอบในตาราง 

Reading passage 
Reading comprehension 
Writing 

7 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 Unit 10: Say that again สอบในตาราง 
Unit 11: If I were you 
Short response 
Reading Comprehension 
Writing Activity 
 
 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
8 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 6 
中国菜  อาหารจีน สอบในตาราง 
中国传统节日 เทศกาลจีน 
四大发明 สิ่งประดิษฐ์จีน 

服饰 เสื้อผ้าเครื่องประดับ 
9 สุขศึกษาฯ 6 ภัยพิบัต ิ สอบนอกตาราง 

การช่วยฟื้นคืนชีพ 
10 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบนอกตาราง 

-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

11 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบนอกตาราง 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

ค่านิยมท่ีดีในการทำงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7  (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 6 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา สอบในตาราง 

ไตรภูมิพระร่วง 
สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
GAT เชื่อมโยง 

2 ฟิสิกส์ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สอบในตาราง 
ฟิสิกส์อนุภาค 

3 ชีววิทยา 6 ระบบนิเวศและประชากร สอบในตาราง 

4 เคมี 6 การบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา สอบในตาราง 
การนำเสนอผลงาน 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

5 วิทยาการคำนวณฯ 3 พลเมืองดิจิทัล สอบในตาราง 
อาชีพในยุคดิจิทัล 

6 สังคมศึกษาฯ 6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สอบในตาราง 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและของ
โลก 
หน่วยงานไทย/กฎหมายไทย และการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของโลก 

7 คณิตศาสตร์ 6 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ สอบในตาราง 
8 คณิตศาสตร์เข้มข้น (AP) : 

แคลคูลัสขั้นสูง 
กฎของโลปิตำล สอบในตาราง 

เทคนิคกำรหำปรพินัธ ์
9 ภาษาอังกฤษ 6 Conversation สอบในตาราง 

Reading passage 
Reading comprehension 
Writing 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 Unit 10: Say that again สอบในตาราง 

Unit 11: If I were you 
Short response 
Reading Comprehension 
Writing Activity 

11 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 6 

中国菜  อาหารจีน สอบในตาราง 
中国传统节日 เทศกาลจีน 
四大发明 สิ่งประดิษฐ์จีน 

服饰 เสื้อผ้าเครื่องประดับ 
12 สุขศึกษาฯ 6 ภัยพิบัต ิ สอบในตาราง 

การช่วยฟื้นคืนชีพ 
13 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบในตาราง 

-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

14 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบในตาราง 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

ค่านิยมท่ีดีในการทำงาน 
 


