
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทดสอบ  

PRE-9 สามัญ  

ครั้งท่ี 1 
 

เนือ้หา ม.4 – ม.5 

12–13 มีนาคม 61 

 

ทดสอบ  

PRE-TCAS62 

ทดสอบ (เสมือนจริง) โดยหน่วยงานภายนอก 

- GAT/ PAT/ 9 วิชาสามัญ/ O-NET/ วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) 

- การเลอืกคณะและวิเคราะห์โอกาสสอบตดิ พฤศจกิายน 61 

 

ค่ายติวเข้ม    

โค้งสุดท้าย

TCAS62 น าผลจาก PRE-TCAS62 

มาติวเฉพาะเรื่อง 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 62 University 2562 

จัดห้องเรยีน 

ม.6 
 

เรียงห้องโดยใช้ GPAX (30),               

คะแนนสอบ pre-9สามัญ 1 (70) 

ประกาศห้องเรียน Summer60 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

TCAS Planning

แนะแนว 

 
 รู้จักตนเอง/ รู้จักงานและอาชีพ/ รู้จักคณะ

สาขา/ รู้จักหนทางสอบติด (Summer60) 

 เชิญวิทยากรใหค้วามรู้นักเรียนเรื่องระบบ 

TCAS/ ทุนการศกึษา/ คณะและ

มหาวทิยาลัยท่ีนา่สนใจ (พฤษภาคม 61) 
 Portfolio 

Focus 
 

1) Checklist คุณสมบัติ 

2) จัดฝึกประสบการณ์ตรง 

3) จัดกิจกรรมอาสา พี่สอนน้อง 

พฤษภาคม – ตุลาคม 61 

จัดกลุ่มสาขา

และอาชีพท่ี

สนใจ 

Grouping นักเรียนตามสาขา/ คณะที่
สนใจ โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นครู/ผู้ปกครอง/ 
ศิษย์เก่า พฤษภาคม 61  

ติวเข้มวิชาการ 

TC-TCAS62 
 

 คาบเรียนส่งเสริมวิชาการ เลือกได้ 2 วชิา/ 1 ภาคเรียน 

 ติวโดยติวเตอร์ภายนอก ตามโอกาสและความเหมาะสม 

พฤษภาคม – ธันวาคม 61 

 

ติวเข้ม

ภาษาอังกฤษ 

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ  

 Speaking Test/ Interview กันยายน 61  

 Essay Test  พฤศจิกายน 61 

 

ทดสอบ  

PRE-9 สามัญ  

ครั้งท่ี 2 
 

เนือ้หา ม.4 – ม.6 

สิงหาคม 61 
 

ค่ายติวตุลา 

TCAS62 

ติวเขม้ช่วงปิดเทอม/ 

ตามความสมัครใจ 

ตุลาคม 61 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

การจัดห้องเรยีนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 โดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

1) แผนการเรยีนและห้องเรยีน ชั้น ม.6 (แต่ละหอ้งจ ำนวนไม่เกิน 54 คน) 

ชั้น ม.6/1 – 6/7  แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต 

ชั้น ม.6/8  แผนกำรเรียนศลิป์-ค ำนวณ 

ชั้น ม.6/9  แผนกำรเรียนศลิป์-ภำษำฝรั่งเศส 

ชั้น ม.6/10  แผนกำรเรียนศลิป์-ภำษำจีน 

ชั้น ม.6/11  แผนกำรเรียนศลิป์-ภำษำญี่ปุ่นและ ศลิป์-ดนตรี 
 

2) การจัดแยกห้องเรยีน ชั้น ม.6/1 – ม.6/7 แผนการเรยีนวิทย์-คณิต 

2.1) แยกห้องเรียนโดยใช้คะแนน 2 ส่วน คือ 

2.1.1) GPAX 3 ภาคเรียน (ม.4 เทอม 1 – 2, ม.5 เทอม 1)  คิดคะแนนเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ 

2.1.2) คะแนนสอบ PRE-9 วิชาสามัญ คร้ังที่ 1   คิดคะแนนเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ 

      (คณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, สังคม, ภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ) 

2.2) ใช้คะแนนในข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ (คิดเป็นทศนยิม 2 ต ำแหนง่ไม่ปัดเศษ)                         

แล้วเรียงจำกมำกไปหำน้อยเพื่อจัดเข้ำห้องเรียน หอ้งละไม่เกิน 54 คน 

2.3) กรณีท่ีมีคะแนนเท่ำกัน ใหเ้รียงล ำดับตำมคะแนนต่อไปนี ้ 

2.3.1) คะแนนรวม 5 วชิำ (คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภำษำอังกฤษ) 

2.3.2) คะแนนคณิตศำสตร์, คะแนนฟิสิกส์, คะแนนภำษำอังกฤษ ตำมล ำดับ 

  

3) การจัดแยกห้องเรยีน ชั้น ม.6/8 แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

3.1) ครูแนะแนวส ำรวจนักเรียน (สำยวทิย์และสำยศลิป์) ท่ีต้องกำรย้ำยแผนกำรเรียนมำเป็นศลิป์-ค ำนวณ แล้วสรุป

รำยชื่อและจ ำนวน ส่งห้องวชิำกำรภำยในวันศุกร์ท่ี 2 กุมภำพันธ ์61 เพื่อเตรียมจัดสอบ PRE- 9วชิำสำมัญ ต่อไป  

3.2) นักเรียนจะต้องเข้าสอบ PRE-9สามัญ คร้ังที่ 1 จึงจะพิจำรณำกำรย้ำยแผนกำรเรียน 

3.2.1) กรณีของนักเรียนสายวิทย์ท่ีตอ้งกำรย้ำยเข้ำแผนกำรเรียนศลิป์-ค ำนวณ                                                       

สำมำรถยำ้ยเข้ำได้เลยโดยไม่พิจำรณำผลสอบ PRE-9วชิำสำมัญ ครั้ง 1   

ยกเว้นกรณีท่ีมีจ ำนวนนักเรียนสมัครมำกกวำ่ 54 คน จะเรียงล ำดับโดยใช้คะแนนคณิตศำสตร์ในกำร

จัดเข้ำหอ้งเรียน (ถัดมำเป็นคะแนนรวม, วทิยำศำสตร์, ภำษำอังกฤษ ตำมล ำดับ) 

3.2.2) กรณีของนักเรียนสายศิลป์ท่ีตอ้งกำรย้ำยเข้ำแผนกำรเรียนศลิป์-ค ำนวณ                                                       

ต้องมีคะแนนข้ันต่ ำของวชิำคณิตศำสตร์ (กำรสอบ PRE-9วชิำสำมัญ ครั้งท่ี 1) ไม่ต่ ำกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์               

จึงจะสำมำรถเข้ำได้ (กรณีท่ีมีนักเรียนสมัครเกิน ใหใ้ช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 3.2.1) 
 

4) การจัดแยกห้องเรยีน ชั้น ม.6/9 – 6/11 แผนการเรยีนศลิป์-ภาษาและดนตรี และ 6/A – 6/B 

4.1) นักเรียนทุกคนต้องเข้ำสอบ PRE-9 วชิำสำมัญ ครั้งท่ี 1 โดยคะแนนสอบจะไม่มีผลต่อกำรจัดหอ้งเรียนใดๆ  

4.2) คะแนนสอบ PRE-9วชิำสำมัญ ใช้ส ำหรับกำรจัดวชิำใหเ้รียนในคำบเรียนส่งเสริมวชิำกำร 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

5) การทดสอบ PRE-9วิชาสามัญ คร้ังที่ 1 

5.1)  แผนการเรียนวิทย์-คณิต สอบ 7 วชิำ  มีคะแนนเต็ม 700 คะแนน 

5.2)  แผนการเรียนศิลป์ สอบ 5 วชิำ   มีคะแนนเต็ม 500 คะแนน 

5.3)  ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  มเีวลำสอบวชิำละ 90 นำที 

5.4)  เนื้อหำท่ีใช้สอบเป็นเนื้อหำ ม.4 – ม.5 (ตำมหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 59 - 61)  

5.5) วชิำท่ีใช้สอบใน PRE- 9วชิำสำมัญ 

      5.5.1) แบ่งตำมรหัสวิชำสอบ 

รหัสวิชา รายวิชา 
แผนการเรียนทีใ่ช้สอบ 

จ านวนข้อ คะแนนเต็ม 
วิทย์ ศิลป์ 

09 ภำษำไทย   50 100 

19 สังคม   50 100 

29 ภำษำอังกฤษ   80 100 

39 คณิตศำสตร์ 1   30 100 

49 ฟิสิกส ์   25 100 

59 เคมี   50 100 

69 ชีววทิยำ   80 100 

89 คณิตศำสตร์ 2   30 100 

99 วทิยำศำสตร์ท่ัวไป   50 100 

5.5.2) แบ่งตำมจ ำนวนข้อสอบ และเวลำในกำรท ำข้อสอบต่อ 1 ข้อ 

กลุ่มที่ รายวิชา จ านวนข้อ เวลา : 1 ข้อ 

1 ฟิสิกส์ 25 ข้อ 3.6 นาที 

2 คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2 30 ข้อ 3 นาที 

3 ภาษาไทย, สังคม, เคม,ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 ข้อ 1.8 นาที 

4 ภาษาอังกฤษ, ชีววิทยา 80 ข้อ 1.125 นาที 

6) ตารางก าหนดการสอบ PRE-9 วิชาสามัญ คร้ังที่ 1 

วัน เวลา แผนการเรียนวิทย์ แผนการเรียนศิลป์+ศิลป์ค านวณ 

วันจันทรท์ี่ 12 

มีนาคม 61 

8.30-10.00 น. 69  ชีววทิยำ   

10.30-12.00 น. 49  ฟิสิกส์ 99  วทิยำศำสตร์ท่ัวไป 

13.00-14.30 น. 09  ภำษำไทย 09  ภำษำไทย 

15.00-16.30 น. 19  สังคมศกึษำ 19  สังคมศกึษำ 

วันอังคารที่ 13                  

มีนาคม 61 

8.30-10.00 น. 39  คณิตศำสตร์ 1 89  คณิตศำสตร์ 2 

10.30-12.00 น. 29  ภำษำอังกฤษ 29  ภำษำอังกฤษ 

13.00-14.30 น. 59  เคมี   



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

7) ผังการสร้างข้อสอบ (TEST BLUEPRINT) PRE- 9วิชาสามัญ ประจ าปกีารศึกษา 2561 

1) 09 วิชาภาษาไทย  50 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) การอ่าน 1.1) กำรวเิครำะหจ์ุดประสงค์/ เจตนำของผู้เขียน 

1.2) กำรอ่ำนเพื่อเข้ำใจเนื้อหำ 

1.3) กำรจับใจควำม/ กำรสรุปสำระส ำคัญของข้อควำม 

1.4) กำรวเิครำะหข้์อคิด/ แนวคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำน 

1.5) กำรอนุมำนจำกเนื้อหำของข้อควำมท่ีอ่ำน 

1.6) ท่ำที/ น้ ำเสียง/ อำรมณ์ควำมรู้สกึ/ ควำมคิดเห็นของผู้เขียน 

15 

2) การเขียน 2.1) กำรล ำดับข้อควำม 

2.2) กำรเรียงควำม 

2.3) กำรพรรณนำ/ บรรยำย/ อธบิำย 

2.4) กำรใช้เหตุผล 

2.5) กำรแสดงทรรศนะ 

2.6) กำรโต้แย้ง 

2.7) กำรโน้มน้ำว 

10 

3) การพูด/ 

การฟัง 

3.1) กำรวเิครำะหจ์ุดประสงค์ในกำรพูด 

3.2) กำรใช้ข้อควำมถำมและตอบท่ีสัมพันธก์ัน 

3.3) กำรใช้ข้อควำมถำมและตอบท่ีสัมพันธก์ัน      (ไม่ออกสอบ) 

3.4) กำรวเิครำะหน์้ ำเสียงของผู้พูด 

3.5) กำรตีควำม/ อนุมำน/ วเิครำะหส์ำร/ บุคลิกภำพของผู้พูดหรือผู้ฟัง 

5 

4) หลักการ

ใช้ภาษา 

4.1) กำรสะกดค ำ 

4.2) กำรใช้ค ำใหถู้กควำมหมำย 

4.3) ประโยคก ำกวม 

4.4) ประโยคสมบูรณ์ 

4.5) ระดับภำษำ 

4.6) กำรใช้ส ำนวนถูกต้องตำมควำมหมำย 

4.7) ชนิดของประโยคตำมเจตนำ 

4.8) ค ำท่ีควำมหมำยตรง/ อุปมำ 

4.9) ค ำทับศัพท์ภำษำอังกฤษ 

4.10) รำชำศัพท์ 

20 

 

 

 

 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

2) 19 วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) ศาสนา ศิลธรรม 

จริยะธรรม 

1.1) ควำมส ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพุทธศำสนำ ศำสนำอ่ืน

ตำมหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

1.2) กำรปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนท่ีดแีละธ ำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือ 

10 

2) หน้าที่พล 

วัฒนธรรม และ

การด าเนินชีวิต

ในสังคม 

2.1) หนำ้ท่ีของกำรเป็นพลเมืองท่ีด ีมีค่ำนิยมท่ีดงีำม กำรธ ำรง

รักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข 

2.2) กำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน กำรยึดมั่น ศรัทธำ 

และธ ำรงรักษำไวซ้ึ่งกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย อันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10 

3) เศรษฐศาสตร์ 3.1) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคใช้

ทรัพยำกรท่ีมีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธภิำพและคุ้มค่ำ 

รวมท้ังเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำร

ด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ 

3.2) สถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ควำมสัมพันธท์ำงเศรษฐกิจและ

ควำมจ ำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก 

10 

4) ประวัติศาสตร์ 4.1) เวลำ และยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ วธิกีำรทำง

ประวัติศำสตร์ วเิครำะหเ์หตุกำรณ์ตำ่งๆ 

4.2) พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้ำน

ควำมสัมพันธแ์ละกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ 

4.3) ชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ

และควำมเป็นคนไทย 

10 

5) ภูมิศาสตร์ 5.1) โลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธข์องสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน

และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทำง

ภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำวิเครำะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

5.2) ปฎิสัมพันธร์ะหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่

ก่อให้เกิดกำรสรำ้งสรรค์วัฒนธรรม มีจติส ำนึกและมีส่วนร่วมใน

กำรอนุรักษท์รัพยำกรและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

3) 29 วิชาภาษาอังกฤษ 80 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) Listening – Speaking Skills 

Situation dialogues  

1.1) Everyday communication 20 

2) Reading Skills 

Graph/ Chart/ diagram/ table 

2.1) Academic 

2.2) General 
40 

3) Writing Skills 

Paragraph organization 

3.1) Academic 

3.2) General 
20 

 

 

 

 

4) 49 วิชาฟสิิกส ์ 25 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) กลศาสตร์ จลนศาสตร์    

แรงและการเคล่ือนที่          

แรงต้านการเคล่ือนที่ 

กำรเคลื่อนท่ีแบบวงกลม/ กำรเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล์/ 

กำรเคลื่อนท่ีแบบมีคำบ/ กำรเคลื่อนท่ีแบบกวัดแกวง่/ กำร

หมุน/ สมดุล/ งำน-พลังงำน/ โมเมนตัมและกำรชน  

8 

2) สมบัติของสสาร                    

ความยืดหยุ่น 

กลศำสตร์ของไหล (ไม่ออกสอบ) / คลื่น/ แสง/ เสียง 8 

3) ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า

กระแสตรง ไฟฟ้า

กระแสสลับ 

3.1) แม่เหล็ก   แรงแม่เหล็ก/ สนำมแม่เหลก็/ กำร

เหนี่ยวน ำ/ มอร์เตอร์/ ไดนำโม/ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

3.2) ฟิสิกส์ยุคใหม่   แบบจ ำลองอะตอม/ ฟิสิกส์ควอนตัม/ 

สมกำรปฏิกิริยำ/ นิวเคลียร์/ กำรสลำยตัวของนิวเคลียส                              

(ไม่ออกสอบ) 

9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

5) 39 วิชาคณิตศาสตร์ 1 30 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) ความรู้

พื้นฐาน 

 เซตและตัวด ำเนินกำร 2 

 ตรรกศำสตร์เบื้องต้น 2 

 ควำมสัมพันธฟั์งก์ชัน  3 

2) ระบบ

จ านวนจริง 

2.1) จ านวนเต็ม กำรหำรและข้ันตอนกำรหำร/ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 1 

2.2) จ านวนจริง กำรแก้สมกำรและอสมกำรของพหุนำมตัวแปรเดียวและใน

รูปค่ำสัมบูรณ์ 

2 

 

2.3) จ านวนเชิงซ้อน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวนเชิงซ้อน/ จ ำนวนเชิงซ้อนในรูป

เชิงข้ัวและกำรหำรำกที่ n/ กำรแก้สมกำรพหุนำมที่รำกเปน็จ ำนวนเชิงซ้อน 

- 

ไม่ออกสอบ 

3) เรขาคณิต 3.1) เรขาคณิตวิเคราะห์  เส้นตรง/ วงกลม/ พำรำโบลำ/ วงร/ี ไฮเพอร์โบลำ 2 

3.2) เวกเตอร์  เวกเตอร์ใน 2 มิติและ 3 มิติ/ กำรบวก กำรลบ กำรคูณเชิงส

เกลำร์และผลคูณเชิงเวกเตอร ์

1 

 

3.3) ตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผัน/ สมกำรตรีโกณมิติ/ 

กฎของไซน์และโคไซน์ 

3 

4) พีชคณิต 4.1) เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์  สมบัติของเมทรกิซ์และดิเทอร์มินันต์/ กำร

ด ำเนินกำรตำมแถว/ กำรหำตัวผกผันกำรคูณของเมทรกิซ์และกำรแก้

ระบบสมกำร 

2 

 

4.2) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล   เลขยกก ำลังที่มีเลขชีก้ ำลังเป็น

จ ำนวนนตรรกยะ/ สมบัติของเลขยกก ำลัง/ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล/ 

สมกำรและอสมกำรเอกซ์โพเนนเชียล 

1 

 

4.3) ฟังก์ชันลอการิทึม   ลอกำริทึมและสมบัติของลอกำริทึม/ ฟังก์ชัน

ลอกำริทึม/ สมกำรและอสมกำรลอกำริทึม 

2 

5) ความน่าจะ

เป็นและ

สถิติ 

5.1) ความน่าจะเป็น   วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่/ ทฤษฎีบททวินำม/ 

ควำมน่ำจะเป็นและกฎพืน้ฐำนที่ส ำคัญ 

3 

5.3) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น   ค่ำกลำงของข้อมูล/ กำรวัดต ำแหน่งท่ี

และกำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล/ ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงกำรแจกแจง

ควำมถี่ ค่ำกลำงและกำรกระจำยข้อมูล 

3 
 

 

5.4) การแจกแจงปกต ิ ค่ำมำตรฐำน/ กำรแจกแจงปกตแิละเส้นโค้งปกต ิ 1 

6) แคลคูลัส 6.1) ล าดับและอนุกรม   กำรลูเ่ข้ำของล ำดับและอนุกรม 2 

6.2) ลมิิต   ลิมิตและควำมต่อเนื่อง - 

ไม่ออกสอบ 

6.3) อนุพันธ์   อนุพันธแ์ละสมบัติของอนุพันธ/์ ควำมชัน/ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ประกอบ/ กำรประยุกต์ 

- 

ไม่ออกสอบ 

6.4) ปริพันธ์   ปรพัินธไ์ม่จ ำกัดเขต/ ปรพัินธจ์ ำกัดเขต/ กำรหำพืน้ที่ท่ีปิดล้อม

ด้วยเส้นโค้ง 

- 

ไม่ออกสอบ 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

6) 59 วิชาเคม ี  50 ข้อ 

เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) อะตอมและตำรำงธำตุ 5 

2) พันธะเคมี 5 

3) สมบัติของธำตุและสำรประกอบ 6 

4) ปริมำณสัมพันธใ์นปฏิกริิยำเคมี 7 

5) ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 5 

6) อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 5 

7) สมดุลเคม ี 5 

8) กรด-เบส 7 

9) ไฟฟ้ำเคม ี ไม่ออกสอบ 

10) ธำตุและสำรประกอบในอุตสำหกรรม ไม่ออกสอบ 

11) เคมีอินทรีย์ 5 

12) เชือ้เพลิงซำกดึกด ำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ไม่ออกสอบ 

13) สำรชีวโมเลกุล ไม่ออกสอบ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

 

7) 69 วิชาชีววิทยา  80 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) ส่ิงมีชีวิตกับการ

ด ารงชีวิต 

1.1) ธรรมชำติของสิ่งมีชีวิต 1 

1.2) เคมีพืน้ฐำนของสิ่งมีชีวิต 2 

1.3) เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 7 

1.4) ระบบย่อยอำหำรและกำรสลำยอำหำรใหไ้ด้พลังงำน 6 

1.5) ระบบหมุนเวยีนเลือด 5 

1.6) ระบบขับถ่ำย 3 

1.7) ระบบหำยใจ 2 

1.8) กำรเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต (ไม่ออกสอบ) - 

1.9) กำรรับรู้และกำรตอบสนอง 7 

1.10) ระบบต่อมไร้ท่อ 5 

1.11) กำรสืบพันธแ์ละกำรเจริญเติบโตของสัตว์ 6 

1.12) ระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย 3 

1.13) โครงสร้ำงและหนำ้ท่ีของพืชดอก 3 

1.14) กำรสังเครำะหด์้วยแสง 6 

1.15) กำรสืบพันธข์องพืชดอก 5 

1.16) กำรตอบสนองของพืช 3 

1.17) กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม (ไม่ออกสอบ) - 

1.18) ยีนและโคโมโซม (ไม่ออกสอบ) - 

1.19) พันธุศำสตร์และเทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอ (ไม่ออกสอบ) - 

1.20) ววิัฒนำกำร 5 

1.21) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 5 

2) ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 2.1)   ดุลยภำพของระบบนิเวศ 6 

2.2)   ประชำกรและกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 

(ไม่ออกสอบ) 

- 

2.3)   พฤติกรรมสัตว์ (ไม่ออกสอบ) - 

2.4)   มนุษย์กับควำมย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม (ไม่ออกสอบ) - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

 

8) 89 วิชาคณิตศาสตร์ 2 30 ข้อ 

 เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) จ านวนจริงและการ

ด าเนินการ 

1.1) จ ำนวนจริง 1 

1.2) ค่ำสัมบูรณ์ของจ ำนวนจริง 1 

1.3) รำกที่ n ของจ ำนวนจริงและเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชีก้ ำลัง

เป็นจ ำนวนตรรกยะ 
2 

1.4) กำรประมำณค่ำ 1 

2) การวัด 2.1) อัตรำส่วนตรีโกณมิตแิละกำรน ำไปใช ้ 2 

3) พีชคณิต 3.1) เซตและกำรด ำเนินกำรเซต 2 

3.2) กำรใหเ้หตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 1 

3.3) ควำมสัมพันธแ์ละฟังก์ชัน 2 

3.4) กรำฟควำมสัมพันธแ์ละฟังก์ชัน 1 

3.5) สมกำรและอสมกำรตัวแปรเดียวของพหุนำมดีกรีไม่เกินสอง 1 

3.6) กำรน ำกรำฟไปใช้ในกำรแก้สมกำรและอสมกำร 1 

3.7) ล ำดับและกำรหำพจน์ท่ัวไปของล ำดับ 1 

3.8) ล ำดับและอนุกรม เลขคณิตและเรขำคณิต 3 

4) ความน่าจะเป็นและ

สถิติ 

4.1) กำรแจกแจงควำมถี่ของข้อมูล 1 

4.2) ค่ำกลำงของข้อมูล 2 

4.3) กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล 2 

4.4) กำรวัดต ำแหน่งท่ีของข้อมูล 2 

4.5) กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรนับ 2 

4.6) ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

9) 99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  50 ข้อ 

เนื้อหำสอบ จ ำนวนข้อ 

1) พันธุกรรม 2 

2) สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 

3) อยู่ดมีีสุข (กำรรักษำดุลยภำพ) 2 

4) อยู่อย่ำงปลอดภัย (ภูมิคุ้มกัน) 2 

5) ธำตุและสำรประกอบ 2 

6) ปฎิกิริยำเคมี 2 

7) สำรชีวโมเลกุล 3 

8) ปิโตรเลียม 3 

9) พอลิเมอร ์ 2 

10) กำรเคลื่อนท่ี 2 

11) แรงในธรรมชำติ 2 

12) คลื่นกล 2 

13) เสียง 2 

14) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 2 

15) พลังงำนนิวเคลียร์ 2 

16) โครงสร้ำงโลก 2 

17) กำรแปรสัณฐำนของแผ่นธรณี 2 

18) แผ่นดนิไหวและภูเขำไฟระเบิด 3 

19) ธรณีประวัติ 2 

20) ก ำเนิดเอกภพ 2 

21) ดำวฤกษ์ 2 

22) ระบบสุริยะ 2 

23) เทคโนโลยีอวกำศ 2 

24) กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 1 

 
 

 

 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 61 


