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เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

สอบวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 / วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 / วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
     1. ค ำและส ำนวน ควำมหมำยของค ำและกำรใช้ค ำตำมบริบท และ 
        ส ำนวนไทย 
     2. ประโยค ประโยคสมบูรณ์ ประโยคไมส่มบรูณ์ 
     3. หลักกำรร้อยเรียงประโยค กำรเชื่อม กำรละ กำรซ  ำ กำรแทน 
     4. ภำษำกับควำมคิดและกำรแสดงเหตุผล 
     5. วรรณกรรมเรื่องโคลนติดลอ้ 
     6. วรรณกรรมเรื่องมัทนะพำธำ 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
     1. อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต 
     2. อนุกรมอนันต์ 
     3. สัญลักษณ์แทนกำรบวก 
     4. กำรประยุกต์ของล ำดับและอนุกรม 
 
 Add Mathematics (M.5/1-5/2) 
Unit 2: Vectors 
    1. Definition of vector and scalar quantities  
       (3-dimensional Cartesian Coordinates) 
    2. Vector addition and subtraction 
    3. Multiplying vectors by scalars 
    4. Vectors in the 2 and 3-dimensional Cartesian  
       Coordinate Systems 
    5. Unit vectors 
    6. Equal vectors and parallel vectors 
    7. Magnitude of a vector and directional cosine of a  
       vector 
    8. Scalar product of two vectors (Dot Product) 
    9. Vector product of two vectors (Cross Product) 
    10. Using vectors to find surface area and volume 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ม.5/1-ม.5/5 (สอบนอกตาราง) 
 

 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ม.5/6)  
บทท่ี 3 อาหาร 

 สำรอินทรีย ์
 วิตำมินและเกลือแร ่
 กรดไขมัน ไขมันและน  ำมัน 
 คำร์โบไฮเดรต (น  ำตำลโมเลกลุเดีย่ว น  ำตำลโมเลกุลคู่และพอลิ

แซ็กคำไรด์) 
 โปรตีน (กรดอะมโิน) 
 พอลิเมอร์ โครงสร้ำงและสมบตัิของพลำสติก 

บทท่ี 4 ปฏิกิริยาเคมี 
 ปฏิกิริยำในชีวิตประจ ำวัน 
 กำรเขียนสมกำรเคม ี
 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกริิยำเคม ี
 กำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตรังส ี

 

 ฟิสิกส์  
1. แสงเชิงรังสี 
    1.1 กำรสะท้อนและกำรหักเหของแสง 
    1.2 กำรมองเห็นและกำรเกดิภำพ  
    1.3 กำรเกิดภำพจำกกระจกโคง้และเลนส์บำง 
    1.4 กำรมองเห็นแสงสี 
    1.5 ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่เกี่ยวกับแสง 
 
 

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เคมี  (M.5/1 - M.5/2) 

1. Reactions of Alkanes (Combustion, Halogenation) 
2. Reactions of Alkenes (Addition, Reduction, Oxidation, 

Markovnikov rule) 
3. Reactions of Alkynes (Addition, Reduction, Oxidation, 

Markovnikov rule) 
4. Aromaticity, Reactions of Benzene and Effect of 

Substituents 
5. Reactions of Alkyl Halides (Substitution, Elimination) 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ม.5/3 - ม.5/5) 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 เร่ือง เวกเตอร์ 
    1. ระบบพิกัดฉำกสำมมติิ และปริมำณเวกเตอร์ 
    2. กำรบวกและกำรลบเวกเตอร์ 
    3. กำรคูณเวกเตอรด์้วยสเกลำร์ 
    4. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉำกสองมิติและสำมมิต ิ
    5. เวกเตอร์หนึ่งหน่วย 
    6. เวกเตอร์ที่เท่ำกันและเวกเตอร์ที่ขนำนกัน 
    7. ขนำดของเวกเตอร์และโคไซน์แสดงทิศทำง 
    8. ผลคณูเชิงสเกลำร ์
    9. ผลคณูเชิงเวกเตอร ์
    10. กำรใช้เวกเตอร์ในกำรหำพื นท่ีผิวและปริมำตร 
 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สังคมศึกษา (ม.5/1 – ม.5/6) 
บทท่ี 5 การเงิน การคลัง และการธนาคาร 
       1. เงินและปริมำณของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
           - ควำมหมำยของเงิน 
           - ประเภทของเงิน 
           - หน้ำท่ีของเงิน 
           - ค่ำของเงิน ได้แก่ ค่ำของเงินภำยในและค่ำของเงินภำยนอก 
           - วิวัฒนำกำรของเงิน 
           - ตลำดกำรเงิน ได้แก่ ตลำดเงินและตลำดทุน 
           - ปริมำณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
           - นโยบำยกำรเงิน ได้แก่ เครื่องมือนโยบำยกำรเงิน นโยบำย 
             กำรเงินแบบเข้มงวด และนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำย 
       2. สถำบันกำรเงินและธนำคำร 
          - สถำบันกำรเงินประเภทธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรแห่งประเทศ 
            ไทย ธนำคำรพำณิชย์ และธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
          - สถำบันกำรเงินท่ีไม่ใช่ธนำคำร 
       3. กำรคลังของรัฐบำล 
          - ค ำจ ำกัดควำมของกำรคลัง 
          - เป้ำหมำยของกำรบรหิำรกำรคลังของรัฐบำล 
          - งบประมำณ ได้แก่ งบประมำณพอดี งบประมำณขำดดลุ  
             งบประมำณเกินดุล 
          - หนี สำธำรณะ ได้แก่ กำรก่อหนี สำธำรณะในประเทศ กำรก่อ 
            หนี สำธำรณะนอกประเทศ 
           - รำยได้ของรัฐบำล 
           - รำยจ่ำยของรัฐบำล 
           - นโยบำยกำรคลัง ได้แก ่เครื่องมือนโยบำยกำรคลัง  
             นโยบำยกำรคลังแบบหดตัว และนโยบำยกำรคลังแบบ 
             ขยำยตัว 

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 เคมี  (M.5/1 - M.5/2) 

6. Reactions of Alcohols and Ethers (Substitution, 
Elimination, Oxidation, Acid-Base) 

7. Reactions of Aldehydes and Ketones (Addition, 
Oxidation, Reduction) and Reactions of Carbohydrates 

8. Reactivity, Reactions of Carboxylic Acid and 
Derivatives (Substitution, Reduction), Reactions of 
Nitriles, Acid-Base) 

9. Reactions of Amines (Substitution on Alkyl Halides 
and Carboxylic Derivatives, Acid-Base) 

 

 เคมี  (ม.5/3 –ม.5/4) 
     1. ปฏิกิริยำของแอลเคน (Combustion, Halogenation) 
     2. ปฏิกิริยำของแอลคีน (Addition, Reduction, Oxidation,  
         Markovnikov rule) 
     3. ปฏิกิริยำของแอลไคน ์(Addition, Reduction, Oxidation,  
         Markovnikov rule) 
     4. ควำมเป็นอะโรมำติก ปฏิกริิยำของเบนซีนและผลของหมู่แทนท่ี 
     5. ปฏิกิริยำของแอลคิลเฮไลด ์(Substitution, Elimination) 
     6. ปฏิกิริยำของแอลกอฮอล์และอีเทอร ์(Substitution, Elimination, 
         Oxidation, Acid-Base) 
     7. ปฏิกิริยำของแอลดีไฮด์และคีโตน (Addition, Oxidation,  
         Reduction) and Reactions of Carbohydrates 
     8. ควำมว่องไวในกำรเกิดปฏิกิริยำและปฏิกริิยำของกรดคำร์บอก 
        ซิลิกและอนุพันธ ์(Substitution, Reduction), Reactions of  
        Nitriles, Acid-Base) 
     9. ปฏิกิริยำของเอมีน (Substitution on Alkyl Halides and  
        Carboxylic Derivatives, Acid-Base) 

 

 เคมี  (ม.5/5) 
     - ควำมรู้เบื องต้นเกี่ยวกับพอลเิมอร์  
     - ปฏิกิริยำกำรเกิดพอลเิมอร์  
     - โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์  
     - กำรปรับปรุงสมบัติของพอลเิมอร ์
     - กำรแก้ปัญหำขยะจำกพอลิเมอร ์
 

 ชีววิทยา ม.5/5  
     1. ปัจจัยบำงประกำรที่มีผลตอ่กำรเจรญิเตบิโตของพืช 
     2. ปัจจัยภำยนอก 
     3. ปัจจัยภำยใน 
     4. กำรตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้ำ 
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    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 สังคมศึกษา (ม.5/1 – ม.5/6) 
     4. ภำวะทำงกำรเงิน 
        - เงินเฟ้อ ได้แก่ ระดับของเงินเฟ้อ สำเหตุของเงินเฟ้อ  
          ผลกระทบของภำวะเงินเฟ้อ 
        - เงินฝืด ได้แก่ ระดับของเงินฝืด สำเหตุของเงินฝดื ผลกระทบ 
          ของภำวะเงินฝืด 
        - นโยบำยกำรเงินกำรคลังในกำรแก้ปัญหำเงินเฟ้อและเงินฝืด 
        - นโยบำยกำรเงินกำรคลังในกำรแก้ปัญหำกำรว่ำงงำน 
 

 ประวัติศาสตร์ (ม.5/1 - ม.5/6) 
     1. ที่ตั งของอำรยธรรมอียิปต์ อำรยธรรมกรีก และอำรยธรรมโรมัน 
     2. หลักฐำนทำงประวัติศำสตรท์ี่ส ำคัญในอำรยธรรมอียิปต์  
        อำรยธรรมกรีก และอำรยธรรมโรมัน 
     3. พัฒนำกำรของอำรยธรรมอียิปต์ อำรยธรรมกรีก และอำรย 
        ธรรมโรมัน 
     4. มรดกทำงวัฒนธรรมด้ำนตำ่ง ๆ ของอำรยธรรมอียิปต์ อำรย 
        ธรรมกรีก และอำรยธรรมโรมัน 
     5. อิทธิพลของอำรยธรรมโลกยุคโบรำณที่ส่งผลต่อปัจจุบัน 
     6. กำรติดต่อระหว่ำงโลกตะวนัออกและโลกตะวันตก 
 

 

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 ชีววิทยา (ม.5/1 - ม.5/4)  
     1. การล าเลียงของพืช 
     2. ธาตุอาหารพืช 
     3. การตอบสนองและการเคลือ่นไหวของพืช 
     4. ฮอร์โมนพืช 
 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาอังกฤษ 
Part 1: Vocabulary 
Unit 3 Eureka! 
  The origin of inspiration 
  Prefixes 
  Phrasal verbs: break 
  Success versus failure 
  Compound adjectives -proof and -free 
Unit 4 It’s a must-have! 
  Targeting teenagers 
   Idioms: marketing 
  Advertising vocabulary 
  Shopping habits 
  Parts of speech 
Part 2: Grammar 
Unit 3: Conditionals without if 
  If only…  
Unit 4: The passive with preparatory there  
  Gerunds: perfect, passive and negative 
Part 3: Reading Comprehension  
  Unseen passages 
 

 


