
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. 1 ม.2 ม.3 ม.4 -6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)  240 ( 6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)  240 ( 6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)  240 ( 6 นก.) 
วิทยาการค านวณ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 160 ( 4นก.) 160 ( 4 นก.) 320 ( 8 นก.) 

-ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
-ศาสนา ศีลธรรม จริธรรม 
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

120  
( 3 นก.) 

120 
 ( 3 นก.) 

120  
( 3 นก.) 

240 ( 6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
ศิลปะ 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
การงานอาชีพ 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1 นก.) 60(1.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120( 3 นก.) 120( 3 นก.) 120( 3 นก.) 240(6นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880(22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 ( 41 นก.) 
รายวิชา /กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชม 
. (5 นก.) 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 
 (5 นก.) 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชม.  
(5 นก.) 

ไม่น้อยกว่า 1,600 ชม.(40 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 
1200  ชม. 

ไม่น้อยกว่า 
1200  ชม. 

ไม่น้อยกว่า 
1200  ชม. 

ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   (ภาคเรียนที่ 2) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) 
ท21101     ภาษาไทย 1 1.5  (60) ท21102     ภาษาไทย 2 1.5  (60) 
ค21101     คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5  (60) ค21102     คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5  (60) 
ว21101     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5  (60) ว21102     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5  (60) 
ว21103     การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104     วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ส21101     สังคมศึกษา 1 1.5  (60) ส21102     สังคมศึกษา 2 1.5  (60) 
ส21103     ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104     ประวัติศาสตร์ 2 0.5  (20) 
พ21101     สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21103     สุขศึกษา 2 0.5  (20) 
พ21102     พลศึกษา1 0.5  (20) พ21104     พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101     ศิลปะ 1  1.0 (40) ศ21102      ศิลปะ 2  1.0  (40) 
ง21101     การงานอาชีพ 1 0.5  (20) ง21102      การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101     ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102      ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) 
ส 20231  หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส 20232  หน้าที่พลเมือง 2 0.5(20) 
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

2.0(80) 

รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

2.0(80) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
   กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 
   กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ เนตรนารี  
          - ชุมนุม 

 
20 
12 

   กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนารี 

          -  ชุมนุม 

 
20 
13 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   (ภาคเรียนที่ 2) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11(440) 
ท22101   ภาษาไทย 3 1.5  (60) ท22102     ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 (60) ค22102     คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 
ว22101   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5  (60) ว22102     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 (60) 
ว22103   การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104     วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส22101   สังคมศึกษา 3 1.5  (60) ส22102     สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103     ประวัติศาสตร์ 3 0.5  (20) ส22104     ประวัติศาสตร์ 4 0.5  (20) 
พ22101     สุขศึกษา 3 0.5  (20) พ22103    สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22102    พลศึกษา 3 0.5  (20) พ22104     พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101     ศิลปะ 3  1.0  (40) ศ22102     ศิลปะ 4  1.0  (40) 
ง22101     การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102     การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ22101     ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102     ภาษาอังกฤษ 4 1.5  (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 
ส20233   หน้าที่พลเมือง3 0.5 (20) ส20234   หน้าที่พลเมือง4 0.5(20) 
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

2.0(80) 

รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

2.0(80) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
   กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 
   กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ เนตรนารี 
          -  ชุมนุม 

 
20 
12 

   กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนารี 

          -  ชุมนุม 

 
20 
13 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   (ภาคเรียนที่ 2) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11(400) 
ท23101   ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102    ภาษาไทย 6 1.5  (60) 
ค23101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5  (60) ค23102    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5  (60) 
ว23101   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5  (60) ว23102    วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 
ว23103   การออกแบบแลเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104    วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส23101   สังคมศึกษา 5 1.5  (60) ส23102    สังคมศึกษา 6 1.5  (60) 
ส23103   ประวัติศาสตร์ 5 0.5  (20) ส23104    ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101   สุขศึกษา 5 0.5  (20) พ23103   สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23102   พลศึกษา5 0.5 (20) พ23104    พลศึกษา 6 0.5  (20) 
ศ23101    ศิลปะ 5  1.0 (40) ศ23102     ศิลปะ 6  1.0  (40) 
ง23101    การงานอาชีพ5 0.5(20) ง23102     การงานอาชีพ6 0.5 (20) 
อ23101    ภาษาอังกฤษ 5 1.5  (60) อ23102     ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 
ส20235  หน้าที่พลเมือง5 0.5(20) ส20236  หน้าที่พลเมือง6 0.5(20) 
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

2.0(80) 

รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 

2.0(80) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
   กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 
   กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ เนตรนารี 
          -  ชุมนุม 

 
20 
12 

   กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ เนตรนารี 

          -  ชุมนุม 

 
20 
13 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง (ศิลป์ท่ัวไป) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่ 1)  
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   (ภาคเรียนที่ 2) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

(14.5) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.) 

(14.5) 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท31101  ภาษาไทย 1     1.0 (40) ท31102      ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1     1.0 (40) ค31102      คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ส31101  สังคมศึกษา 1     1.0 (40) ส31102      สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5  (20) พ31102     สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5 (20) 
ศ31101  ศิลปะ 1  0.5  (20) ศ31102      ศิลปะ 2   0.5 (20) 
ง31101  การงานอาชีพ1 0.5  (20) อ31102      ภาษาอังกฤษ 2      1.0 (40) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) ส31104      ประวัติศาสตร์ 2  0.5 (20) 
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาย1(ฟิสิกส์) 1.5 (60)  ว31102    วิทยาศาสตร์กายภาพ2 

               (เคมี) 
     1.5 (60) 

ส31103      ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)   
รายวิชาเพิ่มเติม    7.5 (300) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5(20) ส30232 หน้าที่พลเมือง2 0.5(20) 
ง 30256  เขียนแบบเบื้องต้น     1.0 ( 40) ง 30213 ธุรกิจทั่วไป     1.0 ( 40) 
ว 20212 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.0 ( 40) ง 30218 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1.0 ( 40) 
ว 30207 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
            กายภาพ 

1.0 ( 40) ท 30203 ประวัติวรรณคดี 1.0 ( 40) 

ว 30205 สิ่งแวดล้อม 1.0 ( 40) พ 30210 ลิลาศ 1.0 ( 40) 
ท 30201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1.0 ( 40) ว 30209 สวนพฤษศาสตร์ 1.0 ( 40) 
พ 30206 เปตอง 1.0 ( 40) อ 30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 ( 40) 
ง 30202 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.0 ( 40) ค 30201 การใช้งานโปรแกรม GSP 1.0 ( 40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
   กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
   กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง (ศิลป์ท่ัวไป) 

 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   (ภาคเรียนที่ 2) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

(14) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

(14) 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท32101    ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102   ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 (40) ค32102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 (40) 
ส32101    สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส32102   สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 (20) พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101    ศิลปะ 3  0.5 (20) ศ32102   ศิลปะ 4  0.5  (20) 
ง32101    การงานอาชีพ2 0.5 (20) อ32102   ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
อ32101   ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) ส32104   ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32103   ประวัติศาสตร์ 3 0.5  (20)  ว32104   วิทยาการค านวณ 1.0 (40) 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี  0.5 (20)    
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
ส30233   หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234   หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว30201   เคมี 1.0 (40) ว 30203  ชีววิทยา 1.0 (40) 
ว 30211 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 ( 40) ท 30206 การเขียนสร้างสรรค์ 1.0 (40) 
ท 30203 ห้องสมุดและการศึกษา   
             ค้นคว้า 

1.0 ( 40) ง 30264 หัตถกรรมท้องถิ่น 1.0 ( 40) 

ง 30244 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 1.0 ( 40) ง 30245 ธุรกิจท่องเที่ยว 1.0 ( 40) 
ว 20213 การจัดการฐานข้อมูล 1.0 ( 40) พ 30211 ปิงปอง 1.0 ( 40) 
ง 30265 การประกันภัย 1.0 ( 40) ท 30208 ภาษาและวัฒนธรรม 1.0 ( 40) 
ส 30221 มนุษย์กับสังคม 1.0 ( 40) ว 30208 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1.0 ( 40) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 

 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง (ศิลป์ท่ัวไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   (ภาคเรียนที่ 2) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 
      ( 14.5) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

(14) 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท33101      ภาษาไทย 5 1.0  (40) ท33102      ภาษาไทย 6 1.0  (40) 
ค33101      คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0  (40) ค33102      คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0  (40) 
ส33101      สังคมศึกษา 5 1.0  (40) ส33102      สังคมศึกษา6 1.0  (40) 
พ33101      สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5  (20) พ33102     สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101      ศิลปะ 5  0.5  (20) ศ33102      ศิลปะ 6  0.5  (20) 
ง33101      การงานอาชีพ 3 0.5 (20) อ33102      ภาษาอังกฤษ 6 1.0  (40) 
อ33101     ภาษาอังกฤษ 5 1.0  (40) ว33105      วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) 
ว33106      โลก ดาราศาสตร์ 
               และอวกาศ 

1.5  (60)   

    
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ง 30256 เขียนแบบเบื้องต้น 1.0 (40) ว 30207 โลกและอวกาศ 1.0 (40) 
ท 30205 ไวยกรณ์ไทย 1.0 ( 40) ง 30220 การท าผ้ามัดย้อม 1.0 ( 40) 
ง 30266 การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 1.0 ( 40) ง 30264  หัตถกรรมเพื่อธุรกิจ 1.0 ( 40) 
พ 30204 มวยไทย 1.0 ( 40) ง 30230  เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 ( 40) 
ว 20214 มัลติมีเดีย 1.0 ( 40) ง 30261   ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 1.0 ( 40) 
ง 30211 ช่างไฟฟ้า 1.0 ( 40) ว 30210  ฟิสิกส์ 1.0 ( 40) 
อ 30205 ภาษาอังกฤษใน  
            ชีวิตประจ าวัน 1 

1.0 ( 40) อ 30207  ภาษาอังกฤษใน 
             ชีวิตประจ าวัน 2 

1.0 ( 40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
   กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 
เ   กิจกรรมชุมนุม 20    กิจกรรมชุมนุม 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 

 
 
 
 
 
 


