
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1-2  (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 ฟิสิกส์ 2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทน์ สอบในตาราง 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

4 ชีววิทยา 2 ส่วนขยายของเมนเดล สอบในตาราง 
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
วิวัฒนาการ 

5 เคมี 2 การเตรียมสารละลาย สอบในตาราง 
สมบัติบางประการของสารละลาย 
ปริมาณสัมพันธ์ 

6 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

7 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

8 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

9 คณิตศาสตร์ 2 ความน่าจะเป็น สอบในตาราง 
10 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สอบในตาราง 
    



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
11 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 

พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

12 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น 2 
 
 

บทที่ 8 动物 สอบในตาราง 

บทที่ี่ 9 朋友 
บทที่ 10 名人 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา 
การแปลความหมาย 

13 ภาษาอังกฤษ 2 I wish/ If only สอบในตาราง 
Linkers of contrast  
Modal verb 
If clause 
Vocabulary Unit 11-13 
Reading passage 

14 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Unit 11: Where were you? สอบในตาราง 
Unit 12: What did you do? 
Unit 13: Making plan? 
Unit 14: I'll call you back? 

15 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
16 พลอง การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 

ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

17 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 

18 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 
การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 (สายการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

4 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

5 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6 คณิตศาสตร์ 2 ความน่าจะเป็น สอบในตาราง 
7 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สอบในตาราง 
8 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 

พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์
ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

9 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น 2 
 
 

บทที่ 8 动物 สอบในตาราง 

บทที่ี่ 9 朋友 
บทที่ 10 名人 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา 
การแปลความหมาย 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษ 2 I wish/ If only สอบในตาราง 

Linkers of contrast  
Modal verb 
If clause 
Vocabulary Unit 11-13 
Reading passage 

11 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Unit 11: Where were you? สอบในตาราง 
Unit 12: What did you do? 
Unit 13: Making plan? 
Unit 14: I'll call you back? 

12 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
2 

Amazing People สอบในตาราง 
Readings from Literature 
Preprositions of Time 
Paraphasing 

13 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 2 

Valentine's Day สอบในตาราง 
English with News 
Idioms and Quotes  
British and American 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
15 พลอง การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 

ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

16 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 

17 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 
การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 (สายการเรียนไทย – อังกฤษ - สังคม)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 การพูดเชิงวิชาการ การสัมภาษณ์ สอบนอกตาราง 
การอภิปราย 

4 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

5 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

6 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

7 คณิตศาสตร์ 2 ความน่าจะเป็น สอบในตาราง 
8 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 

พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Unit 11: Where were you? สอบในตาราง 
Unit 12: What did you do? 
Unit 13: Making plan? 
Unit 14: I'll call you back? 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 การปกครองท้องถิ่นของ

ไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบในตาราง 
เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
กรุงเทพมหานคร,เมืองพัทยา 

11 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น 2 
 
 

บทที่ 8 动物 สอบในตาราง 
บทที่ี่ 9 朋友 
บทที่ 10 名人 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา 
การแปลความหมาย 

12 ภาษาอังกฤษ 2 I wish/ If only สอบในตาราง 
Linkers of contrast  
Modal verb 
If clause 
Vocabulary Unit 11-13 
Reading passage 

13 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
2 

Amazing People สอบในตาราง 
Readings from Literature 
Preprositions of Time 
Paraphasing 

14 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 2 

Valentine's Day สอบในตาราง 
English with News 
Idioms and Quotes  
British and American 

15 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
16 พลอง การร่ายรำพรมยืน ,  ลูกไม้รำ ,  ลูกไม้ต ี สอบนอกตาราง 

17 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 

18 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 
การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 (สายการเรียนอังกฤษ - จีน)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

4 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

5 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6 คณิตศาสตร์ 2 ความน่าจะเป็น สอบในตาราง 
7 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 

พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

8 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
2 

บทที่ 16 你常去图书馆吗？ สอบในตาราง 

บทที่ 17 你在做什么呢 
บทที่ 18 我去超市买东西。 
บทที่ 19 可以试试吗？ 

บทที่ 20 祝你生日快乐 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 สนทนาภาษาจีน 2 

 
บทที่ 26 祝贺你  สอบในตาราง 

บทที่ 27 你别抽烟了 
บทที่ 28 今天比昨天冷 

บทที่ 29 我也喜欢游泳 
บทที่ 30 请你慢点儿说 

10 ภาษาอังกฤษ 2 I wish/ If only สอบในตาราง 
Linkers of contrast  
Modal verb 
If clause 
Vocabulary Unit 11-13 
Reading passage 

11 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Unit 11: Where were you? สอบในตาราง 
Unit 12: What did you do? 
Unit 13: Making plan? 
Unit 14: I'll call you back? 

12 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
2 

Amazing People สอบในตาราง 
Readings from Literature 
Preprositions of Time 
Paraphasing 

13 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 2 

Valentine's Day สอบในตาราง 
English with News 
Idioms and Quotes  
British and American 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
15 พลอง การร่ายรำพรมยืน ,  ลูกไม้รำ ,  ลูกไม้ต ี สอบนอกตาราง 
17 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 

พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 

18 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 
การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 (สายการเรียนทวิศึกษา)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

4 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

5 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6 คณิตศาสตร์ 2 ความน่าจะเป็น สอบในตาราง 
7 เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย สอบในตาราง 
8 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 

พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์
ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

9 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 2 
 
 

บทที่ 8 动物 สอบในตาราง 

บทที่ี่ 9 朋友 
บทที่ 10 名人 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา  
การแปลความหมาย 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษ 2 I wish/ If only สอบในตาราง 

Linkers of contrast  
Modal verb 
If clause 
Vocabulary Unit 11-13 
Reading passage 

11 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Unit 11: Where were you? สอบในตาราง 
Unit 12: What did you do? 
Unit 13: Making plan? 
Unit 14: I'll call you back? 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
13 พลอง การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 

ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

14 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 

15 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 
การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 (ห้องเรียนพิเศษสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 ฟิสิกส์ 2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทน์ สอบในตาราง 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

4 ชีววิทยา 2 ส่วนขยายของเมนเดล สอบในตาราง 
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
วิวัฒนาการ 

5 เคมี 2 การเตรียมสารละลาย สอบในตาราง 
สมบัติบางประการของสารละลาย 
ปริมาณสัมพันธ์ 

6 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

7 การโปรแกรมและการ
ประยุกต์  

ค่าคงที่ (Constant) สอบนอกตาราง 
ตัวดำเนินการ 
อินพุต-เอาท์พุต 

8 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

9 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

10 คณิตศาสตร์ 2 ความน่าจะเป็น สอบในตาราง 
11 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สอบในตาราง 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
12 การแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 2 
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สอบนอกตาราง 

13 การสืบเสาะหาความรู้
และการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 2 

สามารถวางแผนและการดำเนินงานโครงงาน สอบในตาราง 
บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์  
เข้าใจสะเต็มศึกษา, สามารถนำสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ได้
ประโยชน์ 
สามารถเปรียบเทียบโครงงานทั่วไป กับโครงงาน STEM  

14 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 
พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์
ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

15 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น 2 
 
 

บทที่ 8 动物 สอบในตาราง 
บทที่ี่ 9 朋友 
บทที่ 10 名人 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา 
การแปลความหมาย 

16 ภาษาอังกฤษ 2 I wish/ If only สอบในตาราง 
Linkers of contrast  
Modal verb 
If clause 
Vocabulary Unit 11-13 
Reading passage 

17 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Unit 11: Where were you? สอบในตาราง 
Unit 12: What did you do? 
Unit 13: Making plan? 
Unit 14: I'll call you back? 

18 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
19 พลอง การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 

ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
20 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 

พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 

21 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 
การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

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

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 2 มหาชาต(ิเวสสนัดรชาดก) สอบในตาราง 

มงคลสตูรค าฉนัท ์
ค าราชาศพัท ์

2 การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การเขียนบทที่ 4,5) สอบนอกตาราง 
หลักการนำเสนอ 

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

3 Physics 2 Momentum and collision สอบในตาราง 
Motion in a Plane 

4 Biology 2 DNA technology สอบในตาราง 

Evolution 
5 Chemistry2 Stiochiometry2 สอบในตาราง 

Balancing chemical equations 
Law of conservation of mass 
Limiting agent 

6 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 บทที่ 3 อาหาร สอบในตาราง 
บทที่ี่ 4 พลังงาน 

7 วิทยาการคำนวณฯ1 แนวคิดเชิงคำนวณ สอบในตาราง 
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธ๊ 
การพัฒนาโครงงาน 

8 สังคมศึกษาฯ2 กฎหมายในชีวิตประจำวัน สอบในตาราง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

9 Mathematics 2 probability  สอบในตาราง 
10 Additional 

Mathematics 2 
conic section 
 
 
 

สอบในตาราง 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
11 ประวัติศาสตร์2 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีต่อสังคมไทย สอบในตาราง 

พระมหากษัตริย์,ขุนนาง,ชาวต่างชาติไทยที่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์
ชาติไทย 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

12 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น 2 
 
 

บทที่ 8 动物 สอบในตาราง 
บทที่ี่ 9 朋友 
บทที่ 10 名人 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา 
การแปลความหมาย 

13 English 2 Reading Comprehention สอบในตาราง 
vocabulary (Intelligence) 
Question tag 

14 Critical reading 2 Reading comprehension   สอบในตาราง 
vocabuary 
synonyms and antonyms 
writing (read a short passage and answer question about it. 
Based on Longman Academic  
Reading series 3 
Chapter 5  

15 Academic Writing 2 Chapter 6 สอบในตาราง 
sentenses & clanses  
reading comprehention 
writing 

16 สุขศึกษาและพลศึกษา2 ความปลอดภัยในการใช้ยา สอบนอกตาราง 
17 พลอง การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 

ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

18 ศิลปะ 2 ทัศนธาตุ,องค์ประกอบศิลป์ สอบนอกตาราง 
พ้ืนฐานการออกแบบ 
ศิลปะตะวันออก 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
19 การงานอาชีพ 1 การปลูกพืชไร่ดิน สอบนอกตาราง 

การแต่งกายให้ดูดี 
อาหารเพื่อชีวิต 
งานดอกไม้สด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 4 โคลนติดล้อ สอบในตาราง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การใช้คำ 
การถามและการตอบคำถาม 

2 ฟิสิกส์ 4 ไฟฟ้าสถิต  สอบในตาราง 
ไฟฟ้ากระแส 

3 ชีววิทยา 4 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สอบในตาราง 
ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบขับถ่าย 

4 เคมี 4 เคมีไฟฟ้า สอบในตาราง 
5 สังคมศึกษาฯ 4 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สอบในตาราง 

ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 ประวัติศาสตร์4 สถานการณ์ของโลกในคริสต์วรรษที่ 21  สอบในตาราง 
ปัญหาของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 และผลกระทบ 

7 คณิตศาสตร์ 4 ดอกเบี้ย สอบในตาราง 
มูลค่าของเงิน 

8 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 จำนวนเซิงซ้อน สอบในตาราง 
ความน่าจะเป็น 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 10 - 11 สอบในตาราง 
short response  
reading comprehension, writing 

10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 4 

บทที่ 7 运动 สอบในตาราง 
บทที่ 8 健康 
          -คำศัพท์ 
          -บทสนทนา 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
11 ภาษาอังกฤษ 4 Wh-question  สอบในตาราง 

Participial Phrase 
Infinitive of purpose (to / in order to / so as to) 
Connector "So" 
Vocabs: Adjectives of feelings 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน สอบนอกตาราง 
ความรุนแรงในสังคม 

13 ดาบสองมือ การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 
ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

14 ศิลปะ 4 ปฏิบัติทักษะเครื่อง สอบนอกตาราง 
ดนตรีไทย บทเพลง 
อัตราจังหวะสองชั้น 
และชั้นเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 (สายการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 4 โคลนติดล้อ สอบในตาราง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การใช้คำ 
การถามและการตอบคำถาม 

2 ภูมิปัญญาทางภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาในการสร้างคำ สอบนอกตาราง 
ภูมิปัญญาเก่ียวกับความหลาหลายในการใช้ถ้อยคำ 
ภูมิปัญญาทางภาษาในบทประพันธ์ 

3 วรรณกรรมปัจจุบัน ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรม สอบนอกตาราง 
ความสำคัญของการวิเคราะห์วรรณกรรม 
หลักการวิเคราะห์วรรณกรรม 

4 สังคมศึกษาฯ 4 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สอบในตาราง 
ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 ประวัติศาสตร์4 สถานการณ์ของโลกในคริสต์วรรษที่ 21  สอบในตาราง 
ปัญหาของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 และผลกระทบ 

6 คณิตศาสตร์ 4 ดอกเบี้ย สอบในตาราง 
มูลค่าของเงิน 

7 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 จำนวนเซิงซ้อน สอบในตาราง 
ความน่าจะเป็น 

8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 10 - 11 สอบในตาราง 
short response  
reading comprehension, writing 

9 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 4 

บทที่ 7 运动 สอบในตาราง 
บทที่ 8 健康 
          -คำศัพท์ 
          -บทสนทนา 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาอังกฤษ 4 Wh-question  สอบในตาราง 

Participial Phrase 
Infinitive of purpose (to / in order to / so as to) 
Connector "So" 
Vocabs: Adjectives of feelings 

11 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 scanning สอบในตาราง 
skimming 
unseen reading 
context clue 
vocabulary 

13 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 4 

Type of advertisement สอบในตาราง 
Job Advertisement 
A letter of application 
Instructions 
Reading passage 
vocabulary 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน สอบนอกตาราง 
ความรุนแรงในสังคม 

15 ดาบสองมือ การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 
ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

16 ศิลปะ 4 ปฏิบัติทักษะเครื่อง สอบนอกตาราง 
ดนตรีไทย บทเพลง 
อัตราจังหวะสองชั้น 
และชั้นเดียว 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 (สายการเรียนไทย – อังกฤษ - สังคม)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 4 โคลนติดล้อ สอบในตาราง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การใช้คำ 
การถามและการตอบคำถาม 

2 ภูมิปัญญาทางภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาในการสร้างคำ สอบนอกตาราง 
ภูมิปัญญาเก่ียวกับความหลาหลายในการใช้ถ้อยคำ 
ภูมิปัญญาทางภาษาในบทประพันธ์ 

3 วรรณกรรมปัจจุบัน ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรม สอบนอกตาราง 
ความสำคัญของการวิเคราะห์วรรณกรรม 
หลักการวิเคราะห์วรรณกรรม 

4 ภาษาสะท้อนสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม สอบนอกตาราง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม 
ภาษา วัฒนธรรม และสังคม 

5 สังคมศึกษาฯ 4 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สอบในตาราง 
ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 ประวัติศาสตร์4 สถานการณ์ของโลกในคริสต์วรรษที่ 21  สอบในตาราง 
ปัญหาของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 และผลกระทบ 

7 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอบนอกตาราง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

8 คณิตศาสตร์ 4 ดอกเบี้ย สอบในตาราง 
มูลค่าของเงิน 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 10 - 11 สอบในตาราง 
short response  
reading comprehension, writing 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

เบื้องต้น 4 
บทที่ 7 运动 สอบในตาราง 
บทที่ 8 健康 
          -คำศัพท์ 
          -บทสนทนา 

11 ภาษาอังกฤษ 4 Wh-question  สอบในตาราง 
Participial Phrase 
Infinitive of purpose (to / in order to / so as to) 
Connector "So" 
Vocabs: Adjectives of feelings 

12 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 scanning สอบในตาราง 
skimming 
unseen reading 
context clue 
vocabulary 

13 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 4 

Type of advertisement สอบในตาราง 
Job Advertisement 
A letter of application 
Instructions 
Reading passage 
vocabulary 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน สอบนอกตาราง 
ความรุนแรงในสังคม 

15 ดาบสองมือ การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 
ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

16 ศิลปะ 4 ปฏิบัติทักษะเครื่อง สอบนอกตาราง 
ดนตรีไทย บทเพลง 
อัตราจังหวะสองชั้น 
และชั้นเดียว 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 (สายการเรียนอังกฤษ - จีน)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 4 โคลนติดล้อ สอบในตาราง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การใช้คำ 
การถามและการตอบคำถาม 

2 สังคมศึกษาฯ 4 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สอบในตาราง 
ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 ประวัติศาสตร์4 สถานการณ์ของโลกในคริสต์วรรษที่ 21  สอบในตาราง 
ปัญหาของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 และผลกระทบ 

4 คณิตศาสตร์ 4 ดอกเบี้ย สอบในตาราง 
มูลค่าของเงิน 

5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 10 - 11 สอบในตาราง 
short response  
reading comprehension, writing 

6 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 4 

บทที่ 9 快上来吧，要开车了 สอบในตาราง 

บทที ่10  我听过钢琴协奏曲 

บทที่ 11 我是跟旅游团一起来的 
บทที่ 12 我的护照你找到了没有 
บทที่ 13 我的眼镜摔坏了 

7 ภาษาอังกฤษ 4 Wh-question  สอบในตาราง 
Participial Phrase 
Infinitive of purpose (to / in order to / so as to) 
Connector "So" 
Vocabs: Adjectives of feelings 
 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
8 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 scanning สอบในตาราง 

skimming 
unseen reading 
context clue 
vocabulary 

9 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชีวิตประจำวัน 4 

Type of advertisement สอบในตาราง 
Job Advertisement 
A letter of application 
Instructions 
Reading passage 
vocabulary 

10 ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัด
ระดับทางภาษา 2 

บทที่ 4 她总是笑着跟别人说话 สอบในตาราง 
บทที่ี่ 5 我最近越来越胖了 
บทที่ 6 怎么突然找不到 
คำศัพท ์ 
บทสนทนา 

11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

ไวยากรณ์ สอบนอกตาราง 
ความรุนแรงในสังคม 

12 ดาบสองมือ การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 
ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

13 ศิลปะ 4 ปฏิบัติทักษะเครื่อง สอบนอกตาราง 
ดนตรีไทย บทเพลง 
อัตราจังหวะสองชั้น 
และชั้นเดียว 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 (สายการเรียนทวิศึกษา)   

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 4 โคลนติดล้อ สอบในตาราง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การใช้คำ 
การถามและการตอบคำถาม 

2 สังคมศึกษาฯ 4 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สอบในตาราง 
ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 ประวัติศาสตร์4 สถานการณ์ของโลกในคริสต์วรรษที่ 21  สอบในตาราง 
ปัญหาของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 และผลกระทบ 

4 คณิตศาสตร์ 4 ดอกเบี้ย สอบในตาราง 
มูลค่าของเงิน 

5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การบวก การลบ ตรีโกณมิติ สอบในตาราง 
6 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 10 - 11 สอบในตาราง 

short response  
reading comprehension, writing 

7 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 4 

บทที่ 9 快上来吧，要开车了 สอบในตาราง 

บทที ่10  我听过钢琴协奏曲 
บทที่ 11 我是跟旅游团一起来的 

บทที่ 12 我的护照你找到了没有 
บทที่ 13 我的眼镜摔坏了 

8 ภาษาอังกฤษ 4 Wh-question  สอบในตาราง 
Participial Phrase 
Infinitive of purpose (to / in order to / so as to) 
Connector "So" 
Vocabs: Adjectives of feelings 
 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
9 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
ไวยากรณ์ สอบนอกตาราง 
ความรุนแรงในสังคม 

10 ดาบสองมือ การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 
ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

11 ศิลปะ 4 ปฏิบัติทักษะเครื่อง สอบนอกตาราง 
ดนตรีไทย บทเพลง 
อัตราจังหวะสองชั้น 
และชั้นเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  

ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 4 โคลนติดล้อ สอบในตาราง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การใช้คำ 
การถามและการตอบคำถาม 

2 ฟิสิกส์ 4 ไฟฟ้าสถิต  สอบในตาราง 
ไฟฟ้ากระแส 

3 ชีววิทยา 4 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สอบในตาราง 
ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบขับถ่าย 

4 เคมี 4 เคมีไฟฟ้า สอบในตาราง 
5 สังคมศึกษาฯ 4 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สอบในตาราง 

ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 ประวัติศาสตร์4 สถานการณ์ของโลกในคริสต์วรรษที่ 21  สอบในตาราง 
ปัญหาของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์วรรษที่ 21 และผลกระทบ 

7 คณิตศาสตร์ 4 ดอกเบี้ย สอบในตาราง 
มูลค่าของเงิน 

8 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 จำนวนเซิงซ้อน สอบในตาราง 
ความน่าจะเป็น 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 10 - 11 สอบในตาราง 
short response  
reading comprehension, writing 

10 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้น 4 

บทที่ 7 运动 สอบในตาราง 
บทที่ 8 健康 
          -คำศัพท์ 
          -บทสนทนา 



ลำดับ วิชา เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ หมายเหตุ 
11 ภาษาอังกฤษ 4 Wh-question  สอบในตาราง 

Participial Phrase 
Infinitive of purpose (to / in order to / so as to) 
Connector "So" 
Vocabs: Adjectives of feelings 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน สอบนอกตาราง 
ความรุนแรงในสังคม 

13 ดาบสองมือ การร่ายรำพรมยืน สอบนอกตาราง 
ลูกไม้รำ 
ลูกไม้ตี 

14 ศิลปะ 4 ปฏิบัติทักษะเครื่อง สอบนอกตาราง 
ดนตรีไทย บทเพลง 
อัตราจังหวะสองชั้น 
และชั้นเดียว 

15 โครงงานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี1 

หลักการเขียนโครงงาน สอบนอกตาราง 

16 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 หลักการเขียนโครงงาน สอบนอกตาราง 
17 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 หลักการเขียนโครงงาน สอบนอกตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ิ สอบในตาราง 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

13 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบในตาราง 
-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

14 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบในตาราง 
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

ค่านิยมที่ดีในการทำงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 าสมาส สอบนอกตาราง 
ภาษากบัการใชเ้หตผุล 
การโตแ้ยง้ 

ฉันทลกัษณค์ าประพนัธ ์

3 วิทยาการคำนวณฯ 3 พลเมืองดิจิทลั 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 ิ สอบในตาราง 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

13 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบในตาราง 
-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

14 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบในตาราง 
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 ิ สอบในตาราง 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

13 โลกศึกษา สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก สอบนอกตาราง 
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
การพ่ึงพาอาศัยกัน 

14 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบในตาราง 
-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

15 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบในตาราง 
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 านวนเชงิซอ้น สอบในตาราง 

รากที่ n ของจ านวนเชิงซอ้น 
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 ิ สอบในตาราง 

การช่วยฟื้นคืนชีพ 
10 ตะกร้อวงเล็ก -ตะกร้อวงเล็ก สอบในตาราง 

-ตะกร้อวงใหญ่ 
-กฎ กติกา การเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

11 การงานอาชีพ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ สอบในตาราง 
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 
กฎของโลปิตาล สอบในตาราง 

เทคนิคการหาปรพินัธ ์
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 
 

 


