
 
    
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๒๕๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดชุดหนังสือเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทยดีขึ้น
ตามล าดับ และนักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน  จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
ด าเนินการจัดชุดหนังสือเรียนตามก าหนด เพ่ือเป็นการให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่  
 ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
  นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  น.ส.อัญชิสา    เหมทานนท ์ กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด กรรมการ 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  หน้าที่ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ด าเนินการจัดชุดหนังสือเรียน 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรตรวจนับและเคลื่อนย้ำยหนังสือเรียน 
  น.ส.อัญชิสา    เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน   กรรมการ  
ครูในกลุ่มสาระฯ ทุกท่าน   กรรมการ นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ  
หน้ำที่  ๑. ตรวจนับจ านวนหนังสือเรียน และรายงานจ านวนหนังสือของแต่ละวิชา 
 ๒. ก ากับติดตามการเคลื่อนย้ายจากกลุ่มสาระฯ ไปยังห้องท่ีก าหนดและเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณ ลานอเนกประสงค ์
              (ใต้โดม) 
๓. คณะกรรมกำรจัดชุดหนังสือเรียนตำมรำยกำรหนังสือ (วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๔) 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
  หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  กรรมการ 
   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน   กรรมการ 
  นายทินกร พานจันทร์  กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่  ๑. หัวหน้าระดับแต่ละระดับชี้แจงครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดหนังสือเรียนตามรายการหนังสือ 
 ๒. ครูที่ปรึกษาจัดชุดหนังสือเรียน ตามรายการหนังสือของที่ปรึกษาของตนและคู่มือนักเรียนคนละ ๑ เล่ม และ 
              จัดเก็บเรียงตามเลขที่ไว้ที่ล็อคบริเวณของห้องตนเอง 

๓. จัดเตรียมถุงส าหรับใส่หนังสือ พร้อมปากกาเคมี ส าหรับการจัดหนังสือแต่ละระดับชั้น 



  
-๒- 

 
๔. คณะกรรมกำรส่งมอบหนังสือเรียนที่จัดชุดเรียบร้อยแล้วให้กับนักเรียน  (วันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔) 
  หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  ประธานกรรมการ 
   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน   กรรมการ  
หน้ำที่  ๑. หัวหน้าระดับแต่ละระดับชี้แจงก ากับดูแลขั้นตอนในการรับหนังสือเรียน 
 ๒. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ ตามวันและเวลาที่ก าหนดแนบท้ายค าสั่ง โดยให้นักเรียนเข้าแถว 
              ตามล าดับเลขท่ีและลงชื่อรับหนังสือในใบรายชื่อนักเรียน 

๓. ครูที่ปรึกษาน านักเรียนรับหนังสือที่บริเวณลานอเนกประสงค์ เพ่ือรับหนังสือที่จัดไว้แล้ว  
 ๔. เมื่อรับหนังสือเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้านทันที 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
  นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด ประธานกรรมการ 
น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ  น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ  
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ  น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว กรรมการ 
น.ส.เกศินี จันทร์ครบ กรรมการ  น.ส.พรวลี  สุขสะอาด กรรมการ 
  น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
  นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่มารับหนังสือ 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อ 
 ๓. รายงานผู้บริหาร เมื่อตรวจพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-๑๙ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ 
  นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด  ประธานกรรมการ 
   นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ งานกิจการนักเรียนเพื่อด าเนินการเคลื่อนย้ายหนังสือ ไปยังสถานที่ วันเวลา  
              ที่ก าหนด 
 ๒. จัดโต๊ะ และที่นั่ง ส าหรับรอรับหนังสือ+เอกสาร ตามมาตรการเว้นระยะห่าง บริเวณลาน 
              อเนกประสงค์(ใต้โดม) 
 ๓. เก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณท่ีจัดหนังสือให้สะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์  กรรมการ  
นายชิษณุ  หนูแดง  กรรมการ    

  นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 



 
-๓- 

 
๘. คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกจัดระเบียบเว้นระยะห่ำงเพื่อป้องกันกำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
  น..ส.นฤมล  รับส่ง   ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ   
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ    
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ   นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ    
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ  นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ   
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ   
นายนพดล ค าพร   กรรมการ   นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ 
หน้ำที่  ๑. ดูแลการจัดนักเรียนตามระดับชั้นที่รับผิดชอบ เข้าแถวเป็นห้องเรียนบริเวณใต้โดม โดยเว้นระยะห่าง 
 ๒. จัดนักเรียนทยอยไปรับหนังสือตามห้องที่ก าหนด เพ่ือลดความแออัด 
 ๓. ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่าง 
              เคร่งครัด 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
  นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งแต่การคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียน การเข้าแถวบริเวณลาน 
              เอนกประสงค์ การรับหนังสือบนหอประชุม 
 ๒. จัดท าคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การรับหนังสือตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓๔ 

              สั่ง ณ วันที่   ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                                                                 
                                                                       

          (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 
 



 
 
 

 
ตำรำงกำรจัดหนังสือ+ชีท ระดับชั้น ม.4 ห้อง พักครูพละ(เก่ำ) 

 
 
 
 
 
 

 
ตำรำงกำรจัดหนังสือ+ชีท ระดับชั้น ม.5  ห้อง 222 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงกำรจัดหนังสือ+ชีท ระดับชั้น ม.6  ห้อง 223 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ/วัน วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
08.00-10.00 น. 4/1 (36 คน), 4/2 (44 คน)      4/9 (44 คน), 4/10 (44 คน) 
10.00-12.00 น. 4/3 (44 คน), 4/4 (44 คน)  4/11 (44 คน), 4/12 (44 คน) 
13.00-15.00 น. 4/5 (44 คน), 4/6 (44 คน)     4/13 (44 คน) 
15.00-17.00 น. 4/7 (44 คน), 4/8 (44 คน) - 

เวลำ/วัน วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
08.00-10.00 น.     5/1 (44 คน), 5/8 (37 คน)      5/3 (43 คน), 5/13 (20 คน) 
10.00-12.00 น. 5/2 (43 คน), 5/10 (29 คน)       5/9 (44 คน) 
13.00-15.00 น. 5/6 (44 คน), 5/1 1(28 คน)       5/5 (41 คน), 5/7 (40 คน) 
15.00-17.00 น. 5/4 (44 คน), 5/12 (25 คน) - 

เวลำ/วัน วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
08.00-10.00 น. 6/1 (42 คน), 6/5 (45 คน) 6/9 (44 คน), 6/11 (25 คน) 
10.00-12.00 น. 6/2 (40 คน), 6/6 (43 คน)    6/12 (25 คน) 
13.00-15.00 น. 6/3 (39 คน), 6/7 (40 คน)    6/10 (28 คน) 
15.00-17.00 น. 6/4 (46 คน), 6/8 (42 คน) - 



 
 
 

ตำรำงกำรจัดหนังสือ+ชีท ระดับชั้น ม.1  ห้อง 115 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงกำรจัดหนังสือ+ชีท ระดับชั้น ม.2 ห้อง 116 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงกำรจัดหนังสือ+ชีท ระดับช้ัน ม.3 ห้อง 117 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เวลำ/วัน วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
08.00-10.00 น. 1/1 (36 คน), 1/5 (45 คน) 1/9 (45 คน), 1/12 (45 คน) 
10.00-12.00 น. 1/2 (36 คน), 1/6 (45 คน)  1/10 (45 คน), 1/13 (45 คน) 
13.00-15.00 น. 1/3 (36 คน), 1/7 (45 คน)  1/11 (45 คน), 1/14 (45 คน) 
15.00-17.00 น. 1/4 (36 คน), 1/8 (45 คน) - 

เวลำ/วัน วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
08.00-10.00 น. 2/1 (36 คน), 2/8 (45 คน)  2/5 (45 คน), 2/12 (44 คน) 
10.00-12.00 น.     2/2 (35 คน), 2/6 (44 คน)  2/9 (45 คน), 2/13 (44 คน) 
13.00-15.00 น. 2/3 (45 คน), 2/10 (44 คน)  2/7 (45 คน), 2/14 (44 คน) 
15.00-17.00 น. 2/4 (45 คน), 2/11 (44 คน) - 

เวลำ/วัน วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
08.00-10.00 น. 3/1 (34 คน), 3/8 (45 คน)   3/5 (45 คน), 3/12 (41 คน) 
10.00-12.00 น. 3/2 (35 คน), 3/9 (42 คน)      3/6 (43 คน), 3/14 (40 คน) 
13.00-15.00 น.  3/3 (43 คน), 3/10 (44 คน)      3/7 (43 คน), 3/13 (43 คน) 
15.00-17.00 น.  3/4 (44 คน), 3/11 (44 คน) - 



 

ก ำหนดกำรตำรำงกำรรับหนังสือเรียนจำกครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๒,๓,๕,๖ ณ ลำนอเนกประสงค์(ใต้โดม) 
 

เวลา/วัน ๒๐ พ.ค. ๖๔ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ๒๔ พ.ค. ๖๔ ๒๕ พ.ค. ๖๔ ๒๖ พ.ค. ๖๔ ๒๗ พ.ค. ๖๔ ๒๘ พ.ค. ๖๔ 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๒/๑, ๒/๒ ๒/๙, ๒/๑๐ ๓/๓, ๓/๔ ๓/๑๑, ๓/๑๒ ๕/๕, ๕/๖ ๕/๑๓, ๖/๑ ๖/๘, ๖/๙ 
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ครูที่ปรึกษำจัดระเบียบแถวนักเรยีนตำมเลขท่ี เว้นระยะห่ำงตำมจุดที่ก ำหนดและลงช่ือรับหนังสือ 
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๒/๓, ๒/๔ ๒/๑๑, ๒/๑๒ ๓/๕, ๓/๖ ๓/๑๓, ๓/๑๔ ๕/๗, ๕/๘ ๖/๒, ๖/๓ ๖/๑๐, ๖/๑๑ 
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ครูที่ปรึกษำจัดระเบียบแถวนักเรยีนตำมเลขท่ี เว้นระยะห่ำงตำมจุดที่ก ำหนดและลงช่ือรับหนังสือ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๒/๕, ๒/๖ ๒/๑๓, ๒/๑๔ ๓/๗, ๓/๘ ๕/๑, ๕/๒ ๕/๙, ๕/๑๐ ๖/๔, ๖/๕ ๖/๑๒ 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ครูที่ปรึกษำจัดระเบียบแถวนักเรยีนตำมเลขท่ี เว้นระยะห่ำงตำมจุดที่ก ำหนดและลงช่ือรับหนังสือ 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๒/๗, ๒/๘ ๓/๑, ๓/๒ ๓/๙, ๓/๑๐ ๕/๓, ๕/๔ ๕/๑๑, ๕/๑๒ ๖/๖, ๖/๗  

 

หมายเหตุ ๑. ให้นักเรียนทุกคนแต่งกำยชุดนักเรียน/ชุดพละของโรงเรียนให้เรียบร้อยตำมระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ำกำกอนำมัย ทุกคนต้องผ่ำนจุดคัดกรองเช็คอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ 
และล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ และเดินเว้นระยะตำมเครื่องหมำยที่โรงเรยีนก ำหนด เมื่อรับหนังสือเรียนเสร็จเรียบร้อยให้กลับบ้ำนทันที ไมอ่นุญำตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

เพ่ือป้องกันกำรแพรร่ะบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 

๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ รบัหนังสือเรียนบริเวณ ลำนอเนกประสงค์ (๒๙-๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔) หลังจำกมอบตัวเสร็จเรียบร้อย 

๓. นักเรียนระดับชั้น ม.๒, ม.๒, ม.๓, ม.๖ มำรับหนังสือเรียนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดในตำรำง เมือ่นักเรียนผ่ำนกำรคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนมำเข้ำแถวบริเวณลำน 

อเนกประสงค์ตำมเลขท่ีและต ำแหน่งที่ท ำเครื่องหมำยไว้แล้ว ลงชื่อรับหนังสือเรียนในใบรำยชื่อนักเรียนและเดินตำมครูที่ปรึกษำเพ่ือรับหนังสือเรียนตำมจุดที่ก ำหนด  ตำมท่ีจัดชุดหนังสือเลขที่ 
ของตนเอง และกลับบ้ำนทันที  

๔. หำกนักเรียนไม่สะดวกมำรับหนังสือเรียนด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครองมำมอบให้ครูที่ปรึกษำเพ่ือรับหนังสือแทนนักเรียน 



 

เอกสารประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 

1 ภำษำไทย ท21101 ภำษำไทย1 ม.1/1-14 
2 คณิตศำสตร์ ค21101(English) คณิตศำสตร์1 ม.1/1-4 

3  ค21101 คณิตศำสตร์1 ม.1/5-14 
4  ค21203 คณิตศำสตร์สำกล 1 ม.1/1-2 

5  ค21201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1 ม.1/3-14 

6 วิทยำศำสตร์ ว21101(English) วิทยำศำสตร์1 ม.1/1-4 
7  ว21101 วิทยำศำสตร์1 ม.1/5-14 

8 (คอมพิวเตอร์) ว21207 ควำมรู้เบื้องต้นกำรเขียนโปรแกรม ม.1/1-2 

9 สังคมศึกษำฯ ส21101 สังคมศึกษำ1 ม.1/1-14 
10  ส21102 ประวัติศำสตร์1 ม.1/1-14 

11  IS20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ม.1/1-14 

12 ภำษำต่ำงประเทศ อ21101 ภำษำอังกฤษ1 ม.1-2,5-14 
13  จ21241 ภำษำจีน1 1-2 

14  จ21243 ภำษำจีนน่ำรู้ 1 3-4 
15 ศิลปะ ศ21101 ศิลปะ 1 (ดนตรี-นำฏศิลป์) 1/1-7 

16  ศ21102 ศิลปะ 2 (ทัศนศิลป์) 1/8-14 

17 กำรงำนอำชีพ ง21101 กำรงำนอำชีพ 1 ม.1/1-14 
18 สุขศึกษำและพลศึกษำ พ21101 สุขศึกษำ 1 ม.1/1-14 

19  พ21105 พลศึกษำ ม.1/1-14 

20 แนะแนว ก20901 แนะแนว 1 ม.1/1-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 

1 ภำษำไทย ท22101 ภำษำไทย 3 ม.2/1-14 
2 คณิตศำสตร์ ค22101(English) คณิตศำสตร์ 3 ม.2/1-2 

3  ค22101 คณิตศำสตร์ 3 ม.2/3-14 

4  ค22201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 3 ม.2/1-14 
5 วิทยำศำสตร์ ว22101(English) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 ม.2/1-2 

6  ว22101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 ม.2/3-14 

7 (คอมพิวเตอร์) ว22105 กำรออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 ม.2/1-14 
8  ว22201 มัลติมีเดีย 1 ม.2/1 

9 สังคมศึกษำฯ ส22101 สังคมศึกษำ 3 ม.2/1-14 
10  ส22102 ประวัติศำสตร์ 3 ม.2/1-14 

11 ภำษำต่ำงประเทศ อ22101 ภำษำอังกฤษ 3 ม.2/1,3-14 

12  ญ22231 ภำษำญี่ปุ่น 1 ม.2/1 
13  จ22243 ภำษำจีน 3 ม.2/1 

14  ฝ22221 ภำษำฝรั่งเศสน่ำรู้ ม.2/4,6,8,10,12,14 

15  ญ22233 ภำษำญี่ปุ่นน่ำรู้ ม.2/3,5,7,9,11,13 
16  ญ22235 ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ ำวัน 1 ม.2/2 

17 ศิลปะ ศ22101 ศิลปะ 3 (ดนตรี-นำฏศิลป์) ม.2/1-7 
18  ศ22102 ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์) 2/8-14 

19 กำรงำนอำชีพ ง22103 กำรงำนอำชีพ 3 ม.2/1-14 

20 สุขศึกษำและพลศึกษำ พ22101 สุขศึกษำ 3 ม.2/1-14 
21  พ22105 พลศึกษำ ม.2/1-14 

22 แนะแนว ก20901 แนะแนว ม.2 ม.2/1-14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 

1 ภำษำไทย ท23101 ภำษำไทย 5 ม.3/1-14 
2 คณิตศำสตร์ ค23101(English) คณิตศำสตร์ 5 ม.3/1-2 

3  ค23101 คณิตศำสตร์ 5 ม.3/3-14 

4  ค23203 คณิตศำสตร์สำกล 5 ม.3/1 
5  ค23201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 5 ม.3/2-14 

6 วิทยำศำสตร์ ว23101(English) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 ม.3/1-2 

7  ว23101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 ม.3/3-14 
8 (คอมพิวเตอร์) ว23105 กำรออกแบบและเทคโนโลยี 3 ม.3/1-14 

9  ว23203 หุ่นยนต์ 1 ม.3/1 
10 สังคมศึกษำฯ ส23101 สังคมศึกษำ 5 ม.3/1-14 

11  ส23102 ประวัติศำสตร์ 5 ม.3/1-14 

12 ภำษำต่ำงประเทศ อ23101 ภำษำอังกฤษ 5 ม.3/1,3-14 
13  ฝ23221 ภำษำฝรั่งเศส 1 ม.3/1 

14  ฝ23223 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ ำวัน 1 ม.3/2 

15  จ23243 ภำษำจีนน่ำรู้ 1 ม.3/3-14 
16 ศิลปะ ศ23101 ศิลปะ 5 (ดนตรี-นำฏศิลป์) ม.3/1-7 

17  ศ23102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 3/8-14 
18 สุขศึกษำและพลศึกษำ พ23101 สุขศึกษำ 5 ม.3/1-14 

19  พ23103 พลศึกษำ  5 ม.3/1-14 

20 แนะแนว ก20901 แนะแนว 3 ม.3/1-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 

1 ภำษำไทย ท31101 ภำษำไทย 1 ม.4/1-13 
2  ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 ม.4/8-10 

3  ท30207 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร ม.4/11-13 

4 คณิตศำสตร์ ค31101 คณิตศำสตร์ 1 ม.4/1-13 
5  ค31201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 1 ม.4/1-7 

6 วิทยำศำสตร์ ว31101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ ม.4/1-6 

7  ว33207 ฟิสิกส์ปัญญำประดิษฐ์ ม.4/1 
8  ว31201 ฟิสิกส์ 1 ม.4/2-4 

9  ว31221 เคมี 1 ม.4/1-4 
10  ว31241 ชีววิทยำ ม.4/1-4 

11  IS30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ม.4/1-13 

12 (คอมพิวเตอร์) ว31181 กำรออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.4/1-14 
13  ว31293 กำรเขียนโปรแกรมภำษำคอมพิวเตอร์ ม.4/4 

14  ว31295 โครงงำนคอมพิวเตอร์ 1 ม.4/4,8-13 

15  ว30281 กำรออกแบบและสร้ำงมัลติมีเดีย ม.4/4,8-13 
16 สังคมศึกษำฯ ส31101 สังคมศึกษำ 1 ม.4/1-13 

17  ส31102 ศำสนำและวัฒนธรรม 1 ม.4/1-13 
18  ส30264 อำเซียนยุคปัจจุบัน 1 ม.4/5-13 

19  ส30224 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป ม.4/5,7,11-13 

20  ส30284 ภูมิศำสตร์ประเทศไทยเชิงวิเครำะห์ ม.4/11 
21  ส30235 รัฐศำสตร์เบื้องต้น ม.4/11 

22 ภำษำต่ำงประเทศ อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 ม.4/1-13 

23  อ31203 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 1 ม.4/1-10 
24  อ31205 ทักษะกำรบูรณำกำรภำษำอังกฤธุรกิจ ม.4/5-6 

25  ฝ31221 ภำษำฝรั่งเศส 1 ม.4/8 

26  ฝ31223 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ ำวัน ม.4/8 
27  ก31251 ภำษำเกำหลี 1 ม.4/8 

28  ญ31231 ภำษำญี่ปุ่น 1 ม.4/9 
29  ญ31233 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสอบวัดระดับ 1 ม.4/9 

30  จ31241 ภำษำจีน 1 ม.4/10 

31 ศิลปะ ศ31101 ศิลปะ 1 (นำฏศิลป์) ม.4/1-7 
32  ศ31102 ศิลปะ 2 (ทัศนศิลป์) ม.4/8-13 

33  ศ30241 สุนทรียภำพเบื้องต้น ม.4/12 



ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 

34  ศ30244 ดนตรีเบื้องต้น ม.4/12 
35  ศ30248 นิเทศศำสตร์เบื้องต้น ม.4/12 

36  ศ30251 กำรเขียนแบบเบื้องต้น ม.4/3 

37  ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตำมควำมถนัด 1 ม.4/5-13 
38  ศ30246 นำฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ม.4/12 

39 กำรงำนอำชีพ ง31101 กำรงำนอำชีพ 1 ม.4/1-13 

40  ง31223 หลักกำรประกอบอำหำร 1 ม.4/13 
41  ง31225 อำหำรไทย 1 ม.4/13 

42  ง31227 ขนมไทย 1 ม.4/13 
43  ง30233 งำนประดิษฐ์ ม.4/5-7 

44 สุขศึกษำและพลศึกษำ พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 ม.4/8-13 

45  พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 ม.4/1-7 
46 แนะแนว ก30901 แนะแนว ม.4 ม.4/1-13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 
1 ภำษำไทย ท32101 ภำษำไทย 3 ม.5/1-13 

2  ท30203 หมอภำษำ ม.5/7-12 

3 คณิตศำสตร์ ค32101 คณิตศำสตร์ 3 ม.5/1-13 
4  ค32201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 3 ม.5/1-6,13 

5 วิทยำศำสตร์ ว32103 วิทยำศำสตร์กำยภำพฟิสิกส์ ม.5/1-6,13 
6  ว32203 ฟิสิกส์ 3 ม.5/1-3,13 

7  ว32223 เคมี 3 ม.5/1-3,13 

8  ว32243 ชีววิทยำ 3 ม.5/1-3,13 
9 (คอมพิวเตอร์) ว32181 กำรออกแบบและเทคโนโลยี 2 ม.5/1-13 

10  ว32287 กำรออกแบบกรำฟิกคอมพิวเตอร์ 1 ม.5/13 

11 สังคมศึกษำฯ ส32101 สังคมศึกษำ 2 ม.5/1-13 
12  ส32102 ศำสนำและวัฒนธรรม 3 ม.5/1-13 

13  ส30283 ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยว ม.5/10-12 
14 ภำษำต่ำงประเทศ อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 ม.5/1-13 

15  อ32203 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 3 ม.5/1-9,13 

16  ฝ32221 ภำษำฝรั่งเศส 3 ม.5/7 
17  ก32251 ภำษำเกำหลี 3 ม.5/7 

18  ญ32231 ภำษำญี่ปุ่น 3  ม.5/8 

19  จ32241 ภำษำจีน 3 ม.5/9 
20 ศิลปะ ศ32101 ศิลปะ 3 (ดนตรีไทย) ม.5/1-6 

21  ศ32102 ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์) ม.5/7-13 

22  ศ30225 ควำมถนัดดนตรีสำกล 1 ม.5/4-12 
23  ศ30239 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ม.5/12 

24 กำรงำนอำชีพ ง32101 กำรงำนอำชีพ 3 ม.5/1-13 
25  ง32223 กำรบริกำรเครื่องดื่ม 1 ม.5/10 

26  ง30223 ขนมในงำนจัดเลี้ยง ม.5/4-6 

27 สุขศึกษำและพลศึกษำ พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 ม.5/8-5/13 
28  พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 ม.5/1-7 

29  พ32201 พัฒนำทักษะทำงกีฬำ 3 ม.5/11 

30  พ30201 เพศวิถีศึกษำ 1 ม.5/1-13 
31 แนะแนว ก30901 แนะแนว ม.5 ม.5/1-13 

 
 

 



เอกสารประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น 
1 ภำษำไทย ท33101 ภำษำไทย 5 ม.6/1-12 

2  ท30205 ภำษำไทยเพ่ือกำรแสดง ม.6/7-11 

3 คณิตศำสตร์ ค33101 คณิตศำสตร์ 5 ม.6/1-12 
4  ค33201 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 5 ม.6/1-6,12 

5 วิทยำศำสตร์ ว33104 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ ม.6/1-4,12 
6  ว33104 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ ม.6/5-6 

7  ว33205 ฟิสิกส์ 5 ม.6/1-3,12 

8  ว33225 เคมี 5 ม.6/1-3,12 
9  ว33245 ชีววิทยำ 5 ม.6/1-3,12 

10 (คอมพิวเตอร์) ว33285 กำรออกแบบและสร้ำงงำนมัลติมีเดีย ม.6/1-12 

11  ว33281 กำรออกแบบกรำฟิกคอมพิวเตอร์ 2 ม.6/12 
12 สังคมศึกษำฯ ส33101 ประวัติศำสตร์ 2 ม.6/1-12 

13  ส30261 ท้องถิ่นของเรำ ม.6/10-11 
14 ภำษำต่ำงประเทศ อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 ม.6/1-12 

15  อ33203 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 5 ม.6/1-9,12 

16  ก33251 ภำษำเกำหลี 5 ม.6/7 
17  ญ33231 ภำษำญี่ปุ่น 5  ม.6/8 

18  จ33241 ภำษำจีน 5 ม.6/9 

19 ศิลปะ ศ30223 กำรวำดภำพลำยเส้น ม.6/10-11 
20  ศ30229 กำรละคร 1 ม.6/4-11 

21  ศ30235 จิตรกรรม 1 ม.6/10-11 

22  ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรีสำกล) ม.6/1-6 
23  ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) ม.6/7-12 

24 กำรงำนอำชีพ ง33101 กำรงำนอำชีพ 5 ม.6/1-12 
25  ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น ม.6/4-11 

26 สุขศึกษำและพลศึกษำ พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 ม.6/7-12 

27  พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 ม.6/1-6 
28  พ30203 สำธำรณสุขพ้ืนฐำน 1 ม.6/1-12 

29 แนะแนว ก30901 แนะแนว ม.6 ม.6/1-12 

 
 


