
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ขอบข่ายการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว 

****************************************************************************** 
                     รายวิชา วทิยาศาสตร์เพิม่เติม 2            รหสัวชิา ว21202         ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

******************************************************* 
 
วิธีด าเนินการเรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว 
 

 รายงาน   แบบฝึก / ใบงาน   ช้ินงาน   สอบปากเปล่า 
 

รายละเอียดของงาน 
 1. ใหน้กัเรียนปร้ินแบบฝึกหดั พร้อมเขียนตอบค าถามดว้ยลายมือของตนเอง ใหถู้กตอ้ง 
 2. ใหน้กัเรียนน าแบบฝึกหดัมาส่งครูผูส้อน แลว้ใหน้กัเรียนมาถามตอบกบัครูผูส้อน จ านวน 5 ขอ้ 
เกณฑ์พิจารณาให้ผ่านการซ่อมเสริม 
 1.  นกัเรียนสามารถท าแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 90%  
 2.  นกัเรียนตอบค าถามจากครูผูส้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 100 %  
ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 
1. หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสสตร์(พกัครู) ชั้น 2 ตึกอสัสมัชญั 
2. เบอร์โทร 084-8849135 
 

ลงช่ือ     มิสประกาย     มีหรอ     ครูผูส้อน         
               10 / มีนาคม / 2563 
 
ผลการพิจารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

     อนุมัติ 
      มิสอุดมลกัษณ์ นกพึ่งพุม่ 
หวัหนา้กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ 
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        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 
เอกสารประกอบการซ่อมเสริม   วทิยาศาสตร์เพิม่เติม 2                   ภาคเรียนที่ 2 /2562                 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1                            ครูผูส้อน :  มิสประกาย   มีหรอ 
ช่ือ-สกุล...................................................................................................       ชั้น ม.1/...........       เลขที่................ 

แบบฝึกหัดการซ่อมเสริม 
จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด 
1. "ความงาม” มีความหมายวา่อยา่งไร  
  ก. ความงามที่ประกอบดว้ย ใจ วาจา กาย เป็นตน้ 
  ข. แต่งกายเรียบร้อยสะอาด เส้ือผา้และใชข้องดีราคาแพง 
  ค. รูปร่าง หนา้ตา ลกัษณะภายนอกที่สวยงามและเรียบร้อย 
  ง. ความงามที่มีทั้งภายใน เช่น จิตใจดีงาม และภายนอก เช่น ร่างกายสะอาด เรียบร้อย 
2. ปัจจยัใดที่ส่งผลต่อค่านิยมในสงัคมในเร่ืองความงาม  
  ก. เช้ือชาติ วฒันธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร์ 
  ก. วฒันธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร์ การใชชี้วติ 
  ค. ประเพณี สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร์ การใชชี้วติ การดูแลผวิพรรณ 
  ง. วฒันธรรมประเพณี สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร์ การใชชี้วติ การดูแลผิวพรรณ 
3. ซีบมัมีความส าคญัต่อความงามอยา่งไร 
 ก. เคลือบผวิหนงัป้องกนัไม่ใหผ้วิหนงัสูญเสียความชุ่มช้ืน 
  ข. เคลือบเสน้ผมและขนใหเ้งางาม 
 ค. มีฤทธ์ิฆ่าแบคทีเรียยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์
 ง. ถูกทุกขอ้ 
4. วยัใด ทีมี่ความงามตามธรรมชาติมากที่สุด  
 ก. วยัเด็ก อยูใ่นช่วงอาย ุ3-12 ปี   ข. วยัรุ่น อยูใ่นช่วงอาย ุ13-19 ปี 
 ค. วยัสูงอาย ุอายเุร่ิมมากกวา่ 60 ปี   ง. วยักลางคน อยูใ่นช่วงอาย ุ41-60 ปี 
5.การดูแลรักษาความงามตามธรรมชาติ ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง  
  ก. ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
  ข. ใชเ้คร่ืองส าอางที่มีราคาแพง 
  ค. รับประทานอาหารพวกโปรตีน 
  ง. แต่งหนา้ใหส้วยงามก่อนออกจากบา้นทกุคร้ัง 
6. ความสมส่วนของร่างกายพจิารณาจากส่ิงใด 
  ก. ส่วนสูง     ข. น ้ าหนกั 
  ค. ส่วนสูงและน ้ าหนกั    ง. การรับประทานอาหาร 
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ค าส่ัง จงเติมค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1. สมุนไพร  หมายถึง ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

2. สมุนไพรแบ่งออกเป็น...........ชนิด ไดแ้ก่ .......................................................................................................... 

3. สรรคุณของสมุนไพร 

    หอมแดง = ........................................................................................................................................................ 

    ขิง =…………………………………………………………………………………………………………… 

    เตย = ……………………………………………………………………………………………….………… 

    อญัชนั = ……………………………………………………………………………………………………… 

    แตงกวา = …………………………………………………………………………….……………………… 

    วา่นหางจระเข ้= ………………………………………………………………….…………………………… 

    ใบฝร่ัง = ……………………………………………………………….……………………………………… 

    ขม้ิน = ………………………………………………………………………………………………………… 

    บวับก  = ……………………………………………………………………………………………………… 

4. จ าแนกสมุนไพรต่อไปน้ีตามสมบติัการใชป้ระโยชน์ 

 กุหลาบ  มะค าดีควาย  มะลิ  เตย  มะตูม  แตงกวา  ขม้ิน  ขิง  กระเจ๊ียบ  อญัชนั  มะกรูด  ใยบวบ  อบเชย   

ใชแ้ต่งสี ใหก้ล่ินหอม ท าความสะอาด 

  

 

 

 

 

5. การเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์นการท าความสะอาดและบ ารุงผวิแต่ละประเภท 

ผวิธรรมดา ............................................................................................................................................................. 

ผวิผสม .................................................................................................................................................................. 

ผวิมนั .................................................................................................................................................................... 

ผวิแหง้ ................................................................................................................................................................... 



ผวิแพง่้าย ................................................................................................................................................................ 

6. การเลือกใชค้รีมกนัแดด ควรปฏิบติัอยา่งไร 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

7. ใหน้กัเรียนบอกวธีิการเลือกตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

8. บอกผลกระทบที่เกิดจากการใชเ้คร่ืองส าอางแต่งแตม้สี 

แป้งอดัแขง็.............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

บลชัออน................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

มาสคราร่า............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ยาทาเล็บ.................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขนตาปลอม............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ยายอ้มสีผม.............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************************* 
 
 

 
 
 




