
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 - 7 (ห้องเรียนปกติ) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 2 โคลงโลกนิติ  
ประโยค 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา 

2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การ
เขียนบทที่ 4,5) 

สอบนอกตาราง 

หลักการนำเสนอผลงานเบื้องต้น 
การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 

3 วิทยาศาสตร์ 2 ลมฟ้าอากาศรอบตัว  
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 

4 คณิตศาสตร์ 2 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และ 
  ภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

5 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  
-คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
-กราฟและการนำไปใช้ 
-คู่วามสัมพันธ์เชิงเส้น 

6 สังคมศึกษาฯ 2 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,อุปสงค์-อุปทาน  
สถาบันการเงิน,เศรษฐกิจของไทย 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน้าที่ชาวพุทธ 

 
 
 
 
 
 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
7 ประวัติศาสตร์ 2 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน  

ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน 

8 ภาษาอังกฤษ 2 Vocabulary Unit 7-8  
countable and uncountable noun  
will-be going to 
must/mustn't -have to / don't have to 
was-were/had, could  
agreeing-disagreeing (so-neither) 
talking about past-past abilities 
Ordering food 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Video lessons  
Unit 7 
Unit 9 
Unit 10 
Unit 11 

10 ภาษาจีน 2 บทที่ 6 这是我妈妈 นี่คือคุณแม่ของฉัน  
บทที่ี่ 7 看，我的电脑 ดูสิ คอมพิวเตอร์ของฉัน 
บทที่ 8 这不是你的书包 นี่ไม่ใช่กระเป๋าหนังสือของเธอ 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
12 ศิลปะ 2 (ทัศนศิลป์) ปฎิบัติภาพเปอร์สเปคทีฟ สอบปฏิบัติ 

ห้อง 1-6 
13 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ สอบปฏิบัติ 

หอ้ง 7,8,9 นาฏยศัพท์ 

ภาษาท่านาฏศิลป์ 

รำวงมาตรฐาน 

 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 2 โคลงโลกนิติ  
ประโยค 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา 

 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การ
เขียนบทที่ 4,5) 

สอบนอกตาราง 

หลักการนำเสนอผลงานเบื้องต้น 
การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 

2. วิทยาศาสตร์ 2 ลมฟ้าอากาศรอบตัว  
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 

 วิทยาศาสตร์กับความงาม -เครื่องสำอาง สอบนอกตาราง 
-ภูมิปัญญาไทยกับความงาม และสุขภาพ 

 การโปรแกรมเบี้องต้น ประเภทของข้อมูล และตัวดำเนินการ สอบนอกตาราง 
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหา 
การออกแบบประยุกต์ใช้งาน 

5. คณิตศาสตร์ 2 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และ 
  ภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

6. คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 การแยกตัวประกอบ  
การแก้สมการพหุนามกำลังสอง 

 เรขาคณิต สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผล สอบนอกตาราง 
และการแก้ปัญหา 
ทฤษฎีเกี่ยวกับเรขาคณิต 

7. สังคมศึกษาฯ 2 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,อุปสงค์-อุปทาน  
สถาบันการเงิน,เศรษฐกิจของไทย 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน้าที่ชาวพุทธ 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
10. ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและ

การพูด 
Vocabulary  
Unit 6 Work of Art 
Say NO 
A New look 
Special offers 

7 ประวัติศาสตร์ 2 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน  
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน 

8 ภาษาอังกฤษ 2 Vocabulary Unit 7-8  
countable and uncountable noun  
will-be going to 
must/mustn't -have to / don't have to 
was-were/had, could  
agreeing-disagreeing (so-neither) 
talking about past-past abilities 
Ordering food 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Video lessons  
Unit 7 
Unit 9 
Unit 10 
Unit 11 

10 ภาษาจีน 2 บทที่ 6 这是我妈妈 นี่คือคุณแม่ของฉัน  
บทที่ี่ 7 看，我的电脑 ดูสิ คอมพิวเตอร์ของฉัน 
บทที่ 8 这不是你的书包 นี่ไม่ใช่กระเป๋าหนังสือของเธอ 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
12 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ สอบปฏิบัติ 

ห้อง 7,8,9 นาฏยศัพท์ 

ภาษาท่านาฏศิลป์ 

รำวงมาตรฐาน 

 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 2 โคลงโลกนิติ  
ประโยค 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา 

2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การ
เขียนบทที่ 4,5) 

สอบนอกตาราง 

หลักการนำเสนอผลงานเบื้องต้น 
การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 

3 วิทยาศาสตร์ 2 ลมฟ้าอากาศรอบตัว  
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 

 เชื้อเพลิงและพลังงาน
สะอาด 

พลังงานน้ำ  
พลัังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานชีวมวล 

 การออกแบบและเทคโนฯ 1 
(เพ่ิมเติม) 

การโปรแกรมภาษาซี สอบนอกตาราง 
การใช้้งานอุปกรณ ์Ultra Sonic, Servo Motor 
การใช้อุปกรณ์แสดงผล LCD 
การใช้งานอุปกรณ์สวิชต์ วัดอุณภูมิ. 

 พ้ืนฐานการวิจัย 2 การเขียนโครงร่างงานวิจัย  
การเขีียนความเป็นมาและความสำคัญ 

4 คณิตศาสตร์ 2 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และ 
  ภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 
 
 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  

-คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
-กราฟและการนำไปใช้ 
-คู่วามสัมพันธ์เชิงเส้น 

 สังคมศึกษาฯ 2 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,อุปสงค์-อุปทาน  
สถาบันการเงนิ,เศรษฐกิจของไทย 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน้าที่ชาวพุทธ 

7 ประวัติศาสตร์ 2 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน  
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน 

8 ภาษาอังกฤษ 2 Vocabulary Unit 7-8  
countable and uncountable noun  
will-be going to 
must/mustn't -have to / don't have to 
was-were/had, could  
agreeing-disagreeing (so-neither) 
talking about past-past abilities 
Ordering food 

9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 Video lessons  
Unit 7 
Unit 9-11 

10 ภาษาจีน 2 บทที่ 6 这是我妈妈 นี่คือคุณแม่ของฉัน  
บทที่ี่ 7 看，我的电脑 ดูสิ คอมพิวเตอร์ของฉัน 
บทที่ 8 这不是你的书包 นี่ไม่ใช่กระเป๋าหนังสือของเธอ 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
13 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ สอบปฏิบัติ 

ห้อง 7,8,9 นาฏยศัพท์ 

ภาษาท่านาฏศิลป์ 

รำวงมาตรฐาน 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 - 11 (ห้องเรียนพิเศษ English Program) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 2 โคลงโลกนิติ  
ประโยค 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา 

2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(IS2) 

นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก (การ
เขียนบทที่ 4,5) 

สอบนอกตาราง 

หลักการนำเสนอผลงานเบื้องต้น 
การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 

3 Science 2 Components of Air  
Layers of Earth's Atmosphere 
Weather 
Meteorological Phenomena 
Meteorology and Weather Forecasts 
Change of World Temperatures 

4 คณิตศาสตร์ 2 Geomtric Dimension  
- Two and Three Dimensional Geomtric Figures 
- Cross section of solids 
- Point of view of Three Dimensional Geomtric 
Figures 
- Unfolding Three Dimensional Figures 

5 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 Ordered Pairs and Graphs  
Applying  Graphs 
Graphing Linear Relations 
Graphs of Two-variable Linear  Equations 
Soving Two-variable Linear  Equations 
Applyng Two-variable Linear  Equations and 
Graph Linear Relations 

 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
6 Social studies 2 Basic Of Economics  

demand,supply 
Financial institution 

7 ประวัติศาสตร์2 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน  
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน 

8 English 2 Two short paragraphs  
Present perfect,Past perfect 
Present simple,Past simple 
Present continuous,Past continuous 
Gap fill/Matching unit 9 
Vocabulary unit 5-10 

9 Reading and Writing 
Technique 

Unit4  
Reading Comprehension 
Vocabulary 
Parts of Newspaper 
The Five Types of Stories 

10 ภาษาจีน 2 บทที่ 6 这是我妈妈 นี่คือคุณแม่ของฉัน สอบนอกตาราง 
 บทที่ี่ 7 看，我的电脑 ดูสิ คอมพิวเตอร์ของฉัน 

บทที่ 8 这不是你的书包 นี่ไม่ใช่กระเป๋าหนังสือของเธอ 
1.Listening to conversations/ announcements 
and answering questions about them 
2.Gap-fill-listen to conversation and fill the 
gaps in the text 

11 Sound of English 2 Stress syllables สอบนอกตาราง 
 Intonation (Falling/Raising) 

Rules in introduction 
Pause 
Intonation in sentences with two or more 
phrases 
 
 
 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

12 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 -ทักษะการใช้ศอก  

-ทัักษะการเตะ  

-ทักษะการใช้้เข่า 

13 ศิลปะ 2 (ดนตรีสากล) ปฏิบัติเครื่องดนตรี สอบปฏิบัติ 
ห้อง 10-11 ประเภทเครื่องกระทบ 

จังหวะพ้ืนฐาน 
14 Listening Development 

2 
1.Listening to conversations/ สอบนอกตาราง 

 announcements and 
answering questions about them 
2.Gap-fill-listen to conversation 
and fill the gaps in the text 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 7 (ห้องเรียนปกติ) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 4 โคลงสุภาษิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
คำราชาศัพท์ 
ประโยคในภาษาไทย 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ 

2. วิทยาศาสตร์ 4 โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลง  
ดินและน้ำ 
ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 
แหล่งพลังงาน 

3 คณิตศาสตร์ 4 สถิติ แผนภาพจุด และ แผนภาพต้นใบ  
ค่ากลางของข้อมูล 

4 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 การแยกตัวประกอบพหุนาม  
5 สังคมศึกษาฯ 4 การจัดสรรทรัพยากร  

เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ 
การออมและการลงทุน 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

6 ประวัติศาสตร์ 4 พัฒนาการภูมิภาคเอเชียใต้,เอเชียตะวันตกเฉียงใต้,
เอเชียกลาง 

 

ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย 
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อทวีปเอเชียใน
ปัจจุบัน 
แหล่งมรกดโลกในทวีปเอเชีย 

 
 
 
 
 
 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
7 ภาษาอังกฤษ 4 Present Perfect Tense  

Using Since/For 
Quantifier  
Present Simple in Passive voice 
Adjective Unit 7 

8 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 5 /Unit 6  
Reading Comprehension 
Place in a city 
Vocabulary 
English conversation 

9 ภาษาจีน 4 บทที6่ 星期几有汉语课？  

บทที7่ 生日快乐！ 
บทที8่ 曼谷今天多少度？ 
บทที9่ 我迷路了 
บทที1่0 一件黄色的外套 

10 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน 

11 ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์) ออกแบบคาเรคเตอร์ สอบนอกตาราง 
ห้อง 1-6 

12 ศิลปะ 4 (นาฏศิลป์) ที่มาและประเภทการแสดงโขน สอบนอกตาราง 
ห้อง 7-9 การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 

การบูรณาการการแสดง 

การแสดงโขน 

13 การงานอาชีพ 2 งานเลีย้งสตัว ์ สอบนอกตาราง 
งานประดษิฐ ์

งานประสบการณ์อาชพี 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 - 9 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 4 โคลงสุภาษิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
คำราชาศัพท์ 
ประโยคในภาษาไทย 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ 

2 การเขียนเชิงวิชาการ การส่งอีเมล  
การเขียนสะกดคำและคำทับศัพท์ 
การเขียนงานนำเสนอ 

3 วิทยาศาสตร์ 4 โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลง  
ดินและน้ำ 
ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 
แหล่งพลังงาน 

4 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ - การเขียนรายงานบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบนอกตาราง 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแปลความหมายข้อมูล 

5 IPST Micro:box เครื่องมือวัด สอบนอกตาราง 
การเชื่อมต่อ อุปกรณ์เข้ากับ พอร์ต ไมโครคอนโทร 
เลอร์ 
การสร้างเกมส์ บอร์ด micro: bit 
การสร้างหุ่นยนต์ ขนาดเล็กอย่างง่าย 
โครงงาน 

6 คณิตศาสตร์ 4 สถิติ แผนภาพจุด และ แผนภาพต้นใบ  
ค่ากลางของข้อมูล 

7 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 วงกลม  
8 การสำรวจพีชคณิตด้วย GSP ออกแบบการสำรวจพีชคณิตด้วย GSP สอบนอกตาราง 
9 สังคมศึกษาฯ 4 การจัดสรรทรัพยากร  

เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ 
การออมและการลงทุน 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
10 ประวัติศาสตร์ 4 พัฒนาการภูมิภาคเอเชียใต้,เอเชียตะวันตกเฉียงใต้,

เอเชียกลาง 
 

ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย 
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อทวีปเอเชียใน
ปัจจุบัน 
แหล่งมรกดโลกในทวีปเอเชีย 

11 ภาษาอังกฤษ 4 Present Perfect Tense  
Using Since/For 
Quantifier  
Present Simple in Passive voice 
Adjective Unit 7 

12 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 Unit 5 /Unit 6  
Reading Comprehension 
Place in a city 
Vocabulary 
English conversation 

13 ภาษาจีน 4 บทที6่ 星期几有汉语课？  

บทที7่ 生日快乐！ 
บทที8่ 曼谷今天多少度？ 
บทที9่ 我迷路了 
บทที1่0 一件黄色的外套 

14 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
(พูด-เขียน) 

vocabulary Unit 8-12  
verb pattern 
will/will have 
extended speaking 

15 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน 

16 ศิลปะ 4 (นาฏศิลป์) ที่มาและประเภทการแสดงโขน สอบนอกตาราง 
ห้อง 7-9 การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 

การบูรณาการการแสดง 

การแสดงโขน 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

17 การงานอาชีพ 2 งานเลีย้งสตัว ์ สอบนอกตาราง 
งานประดษิฐ ์

งานประสบการณ์อาชพี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 - 11 (ห้องเรียนพิเศษ English Program) 
ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย 4 โคลงสุภาษิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
คำราชาศัพท์ 
ประโยคในภาษาไทย 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ 

2 Science4 The Earth and Change  
Life and Environment 

3 Mathematics 4 Statistics  
4 Additional Mathematics 

4 
Multiplying polynomials  
Dividing polynomials 
Factoring using the distributive property 
Factoring quadratic polynomials 
Factoring perfect square trinomials 
Factoring a difference of squares 
Factoring second degree polynomials using 
perfect squares 

5 Social Studies 4 The factors affecting investment savings  
Suffciency  economy, Product  production 
of good and services 
Economy 

6 ประวัติศาสตร์ 4 พัฒนาการภูมิภาคเอเชียใต้,เอเชียตะวันตกเฉียงใต้,
เอเชียกลาง 

 

ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกใน
ทวีปเอเชีย 
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อทวีปเอเชียใน
ปัจจุบัน 
แหล่งมรกดโลกในทวีปเอเชีย 

 
 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
7 English 4 Unit 7 - Reading Comprehention  

- vocabulary (culture ang customs) 
- Grammar (must, mustn't, needn't) 
 writing (writing a note) 
Unit 8 - Reading Comprehention 
- vocabulary  
- grammar  
 - writing 

8 Effective Reading and 
Writing 2 

reading comprehension สอบนอกตาราง 
read a shot passage, answer MUO 
Vocabulary 
grammar 
infinitive of purpose past simple, continuous 
writing a short passage  

9 ภาษาจีน 4 บทที6่ 星期几有汉语课？  

บทที7่ 生日快乐！ 
บทที8่ 曼谷今天多少度？ 
บทที9่ 我迷路了 
บทที1่0 一件黄色的外套 

10 Listening Development 4 Unit 5 What does it mean to be part of family? สอบนอกตาราง 
-Separated at Birth 
-Reasons and Explanations 
-Family history 
-Word(s) families : verb,noun,adjectives/ 
-Intonation in questions  
-Expressing opinion 
Unit 6 Why do things yourself? 

11 English Through Drama 2 -Students assigned to groups สอบนอกตาราง 
of 7 or 8 select a script for a play  
film  themselves performing the play 
lists of script from Kidsinco (free to use) 
-group score (10 scores) 
- Individual score (10 scores) 



ลำดับที่ วิชา เนื้อหาที่สอบ หมายเหตุ 
12 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 -ทักษะการวิ่งผลัด  

-ทักษะการวิ่งข้ามรั้ว 
-กรีฑาลาน 

13 ศิลปะ 4 (ดนตรีสากล) ปฏิบัติเครื่องดนตรี สอบนอกตาราง 
ห้อง 10 เครื่องเป่าลมไม้ 

14 ศิลปะ 4 (ดนตรีไทย) ปฏิบัติเครื่องประกอบ สอบนอกตาราง 
ห้อง 11 อัตราจังหวะเพลงไทย 

หน้าทับลาวสองชั้น 
15 การงานอาชีพ 2 งานเลีย้งสตัว ์ สอบนอกตาราง 

งานประดษิฐ ์

งานประสบการณ์อาชพี 
 
 
 
 
 


