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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอกนัทรลักษ์ 
 

อำเภอกันทรลักษ์ ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
221 ระยะทาง 63 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามทางหลวงแผ่นดิน   
สายโชคชัย-เดชอุดม ระยะทาง 60 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1085 ระยะทาง 67 กิโลเมตร 

 

 
แผนที่อำเภอกันทรลักษ์ 
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อาณาเขตติดต่อ 
➢ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีรัตนะและอำเภอเบญจลักษ์ 

➢ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี 
➢ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา  
➢ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอขุนหาญ 

 

การปกครอง 

 อำเภอกันทรลักษ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 20  ตำบล  276 หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้าน
อพป. 79  หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน ปชด.  10  หมู่บ้าน 

สำหรับการบริหารท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ประกอบด้วยเทศบาล  1 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
กันทรลักษ์ พ้ืนที่ 8.68 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหน่วยบริการย่อย 20 ชุมชน อยู่ในเขตพ้ืนที่ของตำบล
น้ำอ้อม 12 ชุมชน และพ้ืนที่ตำบลหนองหญ้าลาด 8 ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล 21 แห่ง   
 

ประชากร 
 

อำเภอกันทรลักษ์มีประชากรรวมทั้งสิ้น  186,761  คน  แยกเป็น เป็นชาย  93,600 คน 
เป็นหญิง  93,161  คน   (ที่มา : เว็ปไซด์ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล เดือน ตุลาคม   

พ.ศ. 2562) 
 

พื้นที่ 
อำเภอกันทรลักษ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,346 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 847,500 ไร่ ส่วนใหญ่

เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา และเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชไร่ ตลอดจนไม้ผลชนิดต่าง ๆ  สำหรับการทำนาปลูกข้าวมีในที่ราบลุ่มบางแห่ง พื้นที่ด้าน
ตะวันตกส่วนมากเป็น    ดินแดงมีความอุดมสมบูรณ์มาก  ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "ดินแดง" 

-   มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น   413,512    ไร่ 
          -  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด หอม กระเทียม ปอแก้ว มันสัมปะหลัง เงาะ 
ทุเรียน มะขามหวาน ลำไย มะม่วงพันธุ์ดี มะม่วงแก้ว ฝรั่ง ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด  
          -  ธนาคาร 9 แห่ง  ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาถนนพระวิหาร) และธนาคารกรุงศรี
อยุธยา  
 -  มีโรงงานอุตสาหกรรม 73 แห่ง 

-  รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี   รายได้เฉลี่ยของประชาชน 33,889  บาท/คน/ปี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สภาพเศรษฐกิจ  
มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น 413,512 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด หอม 

กระเทียม ปอแก้ว มันสำปะหลัง เงาะ ทุเรียน มะขามหวาน ลำไย มะม่วงพันธุ์ดี มะม่วงแก้ว ฝรั่ง 
ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด รายได้เฉลี่ยของประชาชน 33,889  บาท/คน/ปี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
อำเภอกันทรลักษ์ตั้งอยู่ใกล้บริเวณหุบเขาพระวิหาร สภาพดินเหมาะแก่การเกษตรกรรม 

สามารถปลูกผลไม้ได้หลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ เป็นต้น รวมทั้งการทำไร่ทำสวน เช่น พริก 
กะหล่ำปลี สวนยางพารา      
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มี
อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว  ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน    

 

แหล่งท่องเที่ยว  

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง ปราสาทโดนตวล 
พลาญจำปา ห้วยตะวัน หาดสำราญ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน  อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ น้ำตกภูละออ น้ำตก
วังใหญ่ หมู่บ้านวัฒนธรรมพึ่งตนเองชุมชนศีรษะอโศก พ้ืนที่การเกษตร และสวนผลไม้ 

 

การคมนาคม  
       อำเภอกันทรลักษ์ มีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งอำเภอต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ   
โดยทางรถยนต์ คือ  
     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ติดต่อกับ อำเภอเบญจลักษ์ - อำเภอขุนหาญ - อำเภอไพรบึง
และอำเภอขุขันธ์ 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ – อำเภอพยุห์ – อำเภอศรี
รัตนะ – อำเภอกันทรลักษ์ (เขตเทศบาลเมือง) – อุทธยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 ติดต่อกับ อำเภอเบญจลักษ์ 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ติดต่อกับอำเภอขุนหาญ – จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
   1) ชุมชนที่แวดล้อมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดการปกครองเป็นเทศบาลเมือง เรียกว่า 
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งประกอบไปด้วยพ้ืนที่ของ 2 ตำบล คือ ตำบลน้ำอ้อมและตำบลหนอง 
หญ้าลาด ซึ่งเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ แบ่งการปกครองออกเป็นชุมชน มีทั้งหมด 20 ชุมชน มีเนื้อที่
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ประมาณ 8.68 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,577 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 9,518 คน 
หญิง จำนวน 10,059 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะและความเป็นอยู่ของ
ประชากรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก  ภาษาท่ีใช้สื่อสารมีภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่น ได้แก่   
ส่วย ลาว และเขมร  
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการอนุรักษ์และการสนับสนุน จึงทำให้ภาพ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 
   2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่  
นับถือศาสนาพุทธ 
   3) โอกาสของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัด ห้องสมุดประชาชน สถานีตำรวจ  
โรงพยาบาลของรัฐ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รา้นบริการ
อินเตอร์เน็ต ร้านซ่อมรถจักรยานและจักรยานยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ ห้างร้านต่างๆ ร้านตัดเสื้อ 
บุรุษ /สตรี ร้านแต่งผมบุรุษ / สตรี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน
ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน  ด้านวิทยากรท้องถิ่น ข้อจำกัดของโรงเรียน นักเรียนบางส่วนบ้านอยู่ห่างไกล
โรงเรียนมาก มีปัญหาในการเดินทางมาและกลับ ต้องอาศัยรถรับส่งซ่ึงต้องออกเดินทางแต่เช้ามืด และ
จะกลับถึงบ้านในเวลาค่ำใช้เวลาในการเดินทางมาก และการเยี่ยมประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองจึง
ค่อนข้างมีปัญหา 

 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ที่ตั้ง เลขที่ 443 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ 33110 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  โทรศัพท์ 
045-661617  โทรสาร 045-661420  email: klws@klws.ac.th  website : www.klws.ac.th 

 

ภาพแสดงภาพถ่ายทางดาวเทียมของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

mailto:klw@hotmail.com
http://www.klws.ac.th/
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เขตพื้นที่บริการ 
    หมู่ที่  1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
    หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14  ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาเป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2514 และเปิดสอนเป็นปีแรกเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2514 โดยมีนายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ เป็นครูใหญ่ ซึ ่งในระยะแรกเปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ในปีพุทธศักราช2521 เป็นต้นมาจึงได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   

ในปีพุทธศักราช 2534 โรงเรียนได้ร ับคัดเลือกให้ได้ร ับรางวัลพระราชทานโรงเร ียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของเขตการศึกษา 11 กรมสามัญศึกษา โดยมี นายเกษม คำทวี เป็น
ผู้อำนวยการขณะนั้น  

ปลายปีพุทธศักราช 2536 – 2540 นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้ปรับ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารหลายประการ รวมทั้งได้พัฒนางานในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหลายอย่าง
ส่งผลถึงปัจจุบัน เช่น การจัดทำคำสั่งแม่บท เพลงมาร์ชโรงเรียน เป็นต้น 

ปลายปีพุทธศักราช 2540 – 2542 นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการ มีการพัฒนางานวิชาการ
งานอาคารสถานที่และบุคลากรต่อจากปี 2540 

ปลายปีพุทธศักราช 2542 – 2548 นายทองจันทร์ พรชัย ผู้อำนวยการได้กำหนดนโยบายใน
การพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ปีพุทธศักราช 2550   ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น
โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 ปีพุทธศักราช 2552    เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551     

ปีการศึกษา 2553   โรงเรียนไม่มีผู้บริหาร ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นางอารุวรรณ  
ธิบูรณ์บุญ  รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้จัดห้องเรียนพิเศษตาม
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ( Education  Hub) และจัดห้องเรียนพิเศษเน้น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนนำร่องในการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School )  

 วันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2554 นายปริญญา ผาคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน เป้าหมายในการพัฒนาของท่านคือ กันทรลักษ์วิทยา สถาบันการศึกษาที่สร้างพลโลก เน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเตรียมพร้อมเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 
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 วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 นายสมชัย เย็นสมุทร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั้งนี้
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการบริหารงาน โดยแบ่งฝ่าย
บริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป และได้เปิดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษ (English for Integrated Studies : EIS) 
            ปีพุทธศักราช 2556   ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ( Education  Hub) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และจัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เขา้ร่วมโครงการบริหารจัดการในระบบคุณภาพ (TQA) 

   ปีพุทธศักราช 2557   ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ( Education  Hub) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4, 5  และจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2    

   วันที ่ 10 พฤศจิกายน 2557  นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  มาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “กันทรลักษ์วิทยาเป็นองค์กรชั้นนำบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ  สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง”   

ปีการศึกษา 2557 - 2560 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นอันดับ 1 ระดับ
คุณภาพดีเยี ่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 28 

ปีการศึกษา 2558  จัดหารถหกล้อ (คันที่ 2) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสหกรณ์โรงเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality 
Awards : SCQA ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปีการศึกษา 2559 ได้ระดมทรัพยากรและผ้าป่าการศึกษา ได้เงิน  3,473,370.10 บาท  
เพ่ือสมทบสร้างอาคารคลุมลานอเนกประสงค์ (โดม) ฉลองครบรอบ “ 45 ปี ก.ล.ว.”  

ปีการศึกษา 2560 ก่อสร้างอาคารคลุมลานอเนกประสงค์(โดม)ฉลองครบรอบ 45 ปี 
ก.ล.ว. ขนาดกว้าง 45  เมตร ยาว 60 เมตร ราคา 9,588,888.00 บาท 

ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบแบบ 324 ล/55-ก 
งบประมาณ 24,043,700.00 บาท  ดำเนินการจัดจ้างในวงเงิน  21,690,000.00  บาท 
(ผูกพันปีงบประมาณ 2561 - 2562)   
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ปีพุทธศักราช 2560  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  และผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
บ้านนักเรียน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ปีการศึกษา 2560 เข ้าร ับการประเมินตามเกณฑ์รางว ัลค ุณภาพแห่งสำนักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อเป้าหมายสำคัญ “คุณภาพการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ” ซึ่งโรงเรียนผ่านการประเมินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
      ปีพุทธศักราช 2561 ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560  ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

    ปีพุทธศักราช 2562 ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560  ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

    ปีพุทธศักราช 2563 ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560  ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า หมายถึง ความรู้ ความคิดไกล มีจิตใจสูง 

สีเหลือง หมายถึง ความสุขุมรอบคอบ โอบอ้อมอารี 
คติธรรมพจน์   ความรู้คู่คุณธรรม 
คำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น จึงจะเป็นศิษย์ ก.ล.ว. 
ปรัชญาโรงเรียน  ปญฺญา นรานํ  รตนํ  แปลว่า ผู้มีปัญญาเสมือนมีแก้วสารพัดนึก 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ไหว้สวย  ยิ้มใส  ใส่ใจกิจกรรม 
วัฒนธรรมของโรงเรียน  การทำงานเป็นทีม (Team Work) 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม ร่วมคิดร่วมทำ  
       สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ  
ค่านิยม      (KLW) น้ำใจเด่น เป็นผู้นำ เลิศล้ำปัญญา 

K: Kindness (การมีน้ำใจ มีเมตตา)  น้ำใจเด่น  คือ ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ  
ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

L: Leadership (ความเป็นผู้นำ)  เป็นผู้นำ คือ มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
วิชาการ ด้านกีฬา  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

W: Wisdom (ภูมิปัญญา ความฉลาด)  ล้ำเลิศภูมิปัญญา คือ การใช้ความรู้ความสามารถ 
ที่มีอยู่ควบคู่กับความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เกิดคุณค่าต่อสังคม 
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ตราประจำโรงเรียน   รูปเทียน หนังสือ โล่ และถ้วยทอง 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   

 

เพลงประจำโรงเรียน   มารช์กันทรลักษ์วิทยา 

     กันทรลักษ์วิทยานี้ศรีสง่า 
แหล่งสร้างคนล้นค่าพารุ่งเรือง 
     ศูนย์รวมน้ำใจแสนกว้างใหญ่แห่งนี้  
ทั้งเรื่องเรียนเพียรขัดนิสัยตน 
     สัญลักษณ์เทียนนั้นส่องสว่าง 
หนังสือนั้นเป็นตัวแทนวิชาการ  
     เรา ก.ล.ว. ขอตั้งสัตย์สัญญาว่า 
จะธำรงคงมั่นในความดี  

ศรีศรัทธาติดตึงตราคือฟ้าเหลือง 
แหล่งประเทืองปัญญามหาชน 
มีน้องพ่ีร่วมกันหมั่นฝึกฝน 
เพ่ือชุมชนเพ่ือสร้างตนเป็นตำนาน 
สื่อนำทางสู่ปัญญามหาศาล 
ถ้วยโล่รางวัลเป็นประกันนั้นความด ี
จะศึกษาจะพัฒนาเพ่ือศักดิ์ศรี 
เพ่ือเป็นศรี ศรีสะเกษ ตราบนิจนิรันดร์ 
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แผนผังภายในโรงเรียน 
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ทำเนียบผู้บริหาร 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล พ.ศ. – พ.ศ. หมายเหตุ 
1 นายวิรัตน์  ศิริบูรณ์ 2514 – 2515  
2 นายอุดมศักดิ์  พิณทอง 2516 – 2517 รักษาราชการแทน 
3 นายวิรัตน์  ศิริบูรณ์ 2518 – 2525  
4 นายจุมพฏ จิตรกร 2525 – 2526  
5 นายองอาจ วุฒิเสน 2526 – 2527  
6 นายสมรรถชัย นาคะผิว 2527 – 2530  
7 นายเกษม คำทวี 2530 – 2536  
8 นายสมบูรณ์  โพธิ์งงาม 2536 – 2540  
9 นายเพ็ง แสนโสม 2541 – 2542  
10 นายทองจันทร์ พรชัย 2542 – 2548  
11 นายสำรวย ไชยยศ 2548 – 2552  
12 นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ 2552 - 2553 รักษาราชการแทน 
13 นายปริญญา ผาคำ 2554 – 2555  
14  นายสมชัย เย็นสมุทร 2555 – 2557  
15 นายสิทธิสมุทธ  เพ็งชัย 2557 – 2561  
16 นายอุดม  ดำริห์ 2561 – 2562  
17 นายเอกธนัช  เหลาสิงห์ 2562 - 2563 รักษาการในตำแหน่ง 
18 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท 2563 - ปัจจุบัน  
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายประวิทย์  หลักบุญ  ประธานคณะกรรมการ 
2 นายปราโมทย์  โคตรพันธ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
3 นางมลิวัลย์  เลาหสูต ผู้แทนครู 
4 นายบัญชา  แซ่เตีย ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5 นายวีระพล  จักขุพันธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา ผู้แทนศิษย์เก่า 
7 พระครูอุดมธรรมวิชัย ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8 พระครูประดิษฐ์บุญวัฒน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
9 นางอารุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นางฉวีวรรณ  สาระบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 พันตำรวจตรีหญิงชวนฝัน  ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นางสาววิเรืองไร  วงศ์วรรณา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นางชุติอร  ราษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายชุมพล  รัตนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหาร 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  13 
 

ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
 รหัสโรงเรียน(กระทรวง) 10 หลัก : 1033530905 

รหัสโรงเรียน (GPA) 9 หลัก : 103342004 
รหัสโรงเรียน (Smis) 8 หลัก : 33042004 
รหัสโรงเรียน (Obec) 6 หลัก : 530905 
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Kantharalakwittaya School 
ที่อยู่ : 433 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์   

จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33110   
โทรศัพท์ : 045-661617   
โทรสาร : 045-661420 
ระดับท่ีเปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง : 7 เมษายน 2514 
อีเมล์ : klws@klws.ac.th  เว็บไซต์  : http://www.klws.ac.th 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตพระวิหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพ้ืนที่การศึกษา : 65 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  : 0.5 กม. 

 
เขตพ้ืนที่บริการ  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มี 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลน้ำอ้อม ได้แก่ 

หมู่ 1 2 3 5 7 8 10 11 13 14 และ 15  ตำบลหนองหญ้าลาด ได้แก่ หมู่ 1 2 3 4 6 7 10 11 12 
13 14 15 16 17 และนักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านน้ำเย็น (เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา) เงื่อนไขการ
พิจารณา : เป็นนักเรียนที่อยู่อาศัยกับ บิดา มารดา หรือ ปู่ ยา ตา ยาย ที่สืบสายตระกูลเดียวกัน มี
หลักฐานสิทธิ์การอยู่อาศัยชัดเจนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 มีนาคม 
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วิสัยทัศน์  (Vision)  
 กันทรลักษ์วิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา         
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์พระราชา 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดทำ สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ระบบเชื่อมต่อ internet ความเร็วสูง ในการเข้าถึงความรู้ และจัดรองรับห้อง Smart Classroom 
5. ส่งเสริม ประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาคประชาชน หน่วยงาน เพ่ือจัด

การศึกษา  ตามศาสตร์พระราชา 
 
เป้าประสงค์  (Goals) 
 1. นักเรียนมีเป้าหมายชีวิต และทักษะสมรรถนะ ในศตวรรษท่ี 21 
 2. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน และป้อนสาขาความถนัด
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 3. ครูมีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active  
Learning 
 4. โรงเรียนมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีห้องเรียน มีห้องสืบค้น 
ห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ ที่มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบการเชื่อต่อ internet ความเร็วสูง 
 5. โรงเรียนมีภาคเครือข่าย ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัด
การศึกษา ตามศาสตร์พระราชา 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ไหว้สวย  ยิ้มใส  ใส่ใจกิจกรรม  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ก.ล.ว. รวมพลังสู่เป้าหมาย (คุณภาพการศึกษา) 
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นโยบายการบริหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วิชาชีพและ  ICT 
 2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการมีงานทำ 
 3. พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอ่ืนๆของกลุ่มอาเซียน 
 4. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้นวัตกรรม  ID – Plan 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์พระราชา   
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความต้องการสาขาวิชาและอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามศาสตร์พระราชา   
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความร่วมมือ จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชา
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามศาสตร์พระราชา   
 1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสาร 
 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 5. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะที่มีต่อสังคม 
 6. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ความเป็นไทยในวิถีความพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความต้องการสาขาวิชาและอาชีพ 
 7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามศาสตร์พระราชา   
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 9. โครงการส่งเสริม ครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 10. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้บริหารสู่มาตรฐานสากล 
 11. โครงการส่งเสริมการวัด วิเคราะห์การจัดการการความรู้ 
 12. โครงการส่งเสริม สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 13. โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 14. โครงการสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความร่วมมือ จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชา 
              เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
 15. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาคี เครือข่าย  ชุมชนในการจัดการศึกษา 
 16  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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   โครงสร้างหลักสูตร    
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  (โรงเรียนมาตรฐานสากล  : World- Class  Standard  School) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2565   
ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 
ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0     

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส21105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 
พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ21102 พลศึกษา 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21102 ดนตรี 0.5 

    ศ211032 นาฏศิลป์ 0.5 
    ง21101 การงานอาชีพ  1.0 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค20201 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 ค20202 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 
ง21201 การดำรงชีวิต 1.0     

    ว20281 คอมพิวเตอร์สร้างงาน 1.0 
เลือกภาษาที ่2 0.5 เลือกภาษาที ่2 0.5 
รายวิชาเพิ่มเติมตามถนัด 1.0 รายวิชาเพิ่มเติมตามถนัด 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.0 รวมหน่วยกิต 15.0 
รวมคาบ 30 รวมคาบ 30 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 34.0 รวม 34.0 
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  โครงสร้างหลักสูตร    
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  (โรงเรียนมาตรฐานสากล  : World- Class  Standard  School) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2566   
ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 
ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0     

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส22105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 
พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ22102 พลศึกษา 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22102 ดนตรี 0.5 

    ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 
    ง22101 การงานอาชีพ 1.0 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค20203 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 ค20204 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 
ง22201 งานเกษตร 1.0     

    ว20282 การสร้าง Animation 1.0 
เลือกภาษาที ่2 0.5 เลือกภาษาที ่2 0.5 
I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I20202 การสื่อสารฯ 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.0 รวมหน่วยกิต 15.0 
รวมคาบ 30 รวมคาบ 30 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 34.0 รวม 34.0 
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  โครงสร้างหลักสูตร    
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  (โรงเรียนมาตรฐานสากล  : World- Class  Standard  School) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2567   
ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0     

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส23105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 
พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ23102 พลศึกษา 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23102 ดนตรี 0.5 

    ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 
    ง23101 การงานอาชีพ 1.0 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.0 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค20205 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 ค20206 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 
ง23201 งานอาหาร 1.0     

    ว20283 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 1.0 
เลือกเพิ่มเติม 1.5 เลือกเพิ่มเติม 1.5 

รวมหน่วยกิต 15.0 รวมหน่วยกิต 15.0 
รวมคาบ 30 รวมคาบ 30 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 34.0 รวม 34.0 
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  โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ Education Hub 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2565   
ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 

ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

ส21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 

พ21102 พลศึกษา 0.5 ศ21102 ดนตรี 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง21101 การงานอาชีพ  1.0 

    อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 
ค21201 คณิตเพิ่มเติม 1.0 ค21202 คณิตเพิ่มเติม 1.0 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ20202 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ20221อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20221อังกฤษสื่อสาร 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ีสอง 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ีสอง 0.5 
ง21201 การดำรงชีวิต 1.0 ว20281 คอมพิวเตอร์สร้างงาน 1.0 
รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 

รวมคาบเรียน 31.0 รวมคาบเรียน 31.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  21 
 

โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ Education Hub 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 

พ22102 พลศึกษา 0.5 ศ22102 ดนตรี 0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง22101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ค22201 คณิตเพิ่มเติม 1.0 ค22202 คณิตเพิ่มเติม 1.0 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20211อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ20212 อังกฤษอ่าน-เขยีน 1.0 

อ20223อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224อังกฤษสื่อสาร 0.5 

เพิ่มเติมภาษาที่สอง 0.5 เพิ่มเติมภาษาที่สอง 0.5 

ง22201 การขยายพันธุ ์ 1.0 ว20282 การสร้าง Animation 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบเรยีน 33.0 รวมคาบเรยีน 33.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวมคาบ 37 รวมคาบ 37 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ Education Hub 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 

พ23102 พลศึกษา 0.5 ศ23102 ดนตรี 0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 4.5 

ค23201 คณิตเพิ่มเติม 1.0 ค23202 คณิตเพิ่มเติม 1.0 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20261 อังกฤษอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 อ20262 อังกฤษอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 

อ20221อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20221อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ญ23201 ภาษาญี่ปุ่น 0.5 ญ23202 ภาษาญี่ปุ่น 0.5 

ง23201 งานอาหาร 1.0 ว20283 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 

รวมคาบเรยีน 31.0 รวมคาบเรยีน 31.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2565   

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 

พ21102 พลศึกษา 0.5 ศ21102 ดนตรี 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง21101 การงานอาชีพ  1.0 

    อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.0 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.0 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว20271 การเขียนโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.0 ค21202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค21201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ว21203 ของเล่นและวิทย์กบัความงาม 1.0 

ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มพูน 1.0 ว20204 คณิตสำหรับฟิสิกส์ 1.0 

ว21221 วิทย์ฯสืบเสาะ 1.0 ว20272 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 

รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 36 รวม 36 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 

พ22102 พลศึกษา 0.5 ศ22102 ดนตรี 0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง22101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว20273 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 ค22202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค22201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 I22202 วิทย์โลกฯ 2 1.0 

I22201 วิทย์โลกฯ 1 1.0 ว22222 IPST Microbox 1.0 

ค22223 เรขาคณิต GSP 1.0 อ22242 อังกฤษวิทย-์คณิต 0.5 

อ22241 อังกฤษวิทย-์คณิต 0.5 ท20221 การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 37 รวม 37 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 

พ23102 พลศึกษา 0.5 ศ23102 ดนตรี 0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว20275 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 ว20276 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 

ค23201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค23202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ว20223 เคมีเพิ่มพูน 1.0 อ 23242 ภาษาอังกฤษในชวีิตฯ 0.5 

ว20243 ชีววิทยาเพิ่มพูน 1.0 เลือก AP ตามความถนัด 1 1.0 

อ23241 อังกฤษนำเสนอ 0.5 เลือก AP ตามความถนัด 2 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 37 รวม 37 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. (คู่ขนาน) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 

พ21102 พลศึกษา 0.5 ศ21102 ดนตรี 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง21101 การงานอาชีพ  1.0 

    อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.0 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.0 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว20271 การเขียนโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.0 ค21202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค21201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ว21203 ของเล่นและวิทย์กบัความงาม 1.0 

ว20203 ฟิสิกส์เพิ่มพูน 1.0 ว20204 คณิตสำหรับฟิสิกส์ 1.0 

ว21221 วิทย์ฯสืบเสาะ 1.0 ว20272 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 

รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 36 รวม 36 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. (คู่ขนาน) 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 

พ22102 พลศึกษา 0.5 ศ22102 ดนตรี 0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง22101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว20273 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 ค22202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค22201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 I22202 วิทย์โลกฯ 2 1.0 

I22201 วิทย์โลกฯ 1 1.0 ว22222 IPST Microbox 1.0 

ค22223 เรขาคณิต GSP 1.0 อ22242 อังกฤษวิทย-์คณิต 0.5 

อ22241 อังกฤษวิทย-์คณิต 0.5 ท20221 การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 37 รวม 37 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. (คู่ขนาน) 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 

พ23102 พลศึกษา 0.5 ศ23102 ดนตรี 0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

ว20275 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 ว20276 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 

ค23201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค23202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ว20223 เคมีเพิ่มพูน 1.0 อ 23242 ภาษาอังกฤษในชวีิตฯ 0.5 

ว20243 ชีววิทยาเพิ่มพูน 1.0 เลือก AP ตามความถนัด 1 1.0 

อ23241 อังกฤษนำเสนอ 0.5 เลือก AP ตามความถนัด 2 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 37 รวม 37 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ Smart Program 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 
ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 
พ21102 พลศึกษา 0.5 ศ21102 ดนตรี 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง21101 การงานอาชีพ  1.0 
    อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค21201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค21202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว20241 ชีววิทยา 1 1.0 ว20242 ชีววิทยา 2 1.0 
อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ20201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ20202 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 
ว20291 ทักษะปฏิบัติการวิทย์ 1 1.0 ว20272 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวม 36 รวม 36 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ Smart Program 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 
ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 
พ22102 พลศึกษา 0.5 ศ22102 ดนตรี 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง22101 การงานอาชีพ 1.0 
    อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค22201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค22202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว20221  เคมี 1 1.0 ว20222 เคมี 2 1.0 
อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ20211อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ20212 อังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 
I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 36 รวม 36 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ Smart Program 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 
พ23102 พลศึกษา 0.5 ศ23102 ดนตรี 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 
    อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค23201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค23202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 
ว20201 ฟิสิกส์ 1 1.0 ว20202 ฟิสิกส์ 2 1.0 
อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ20261 อังกฤษอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 อ20262 อังกฤษอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 
ว23204 วิทย์ประยุกต์ 1 0.5 ว23205 วิทย์ประยุกต์ 2 0.5 
        

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวม 35 รวม 35 
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โครงสร้างหลักสูตร    
ห้องเรียนพิเศษ MST 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 

พ21102 พลศึกษา 0.5 ศ21102 ดนตรี 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง21101 การงานอาชีพ  1.0 

    อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ส20231 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 0.5 

ค21201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค21202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค20281 คณิตเพิ่มพูน 0.5 ค20282 คณิตเพิ่มพูน 0.5 

ว20241 ชีววิทยา 1 1.0 ว20242 ชีววิทยา 2 1.0 

ว20271 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 1.0 ว20272 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 1.0 

อ21211 อังกฤษอ่าน-เขยีน 1.0 อ21201 อังกฤษฟัง-พูด 1.0 

อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 37 รวม 37 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ MST 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 

พ22102 พลศึกษา 0.5 ศ22102 ดนตรี 0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง22101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.5 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 

ค22201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค22202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค20283 คณิตเพิ่มพูน 0.5 ค20284 คณิตเพิ่มพูน 0.5 

ว20221 เคมี 1 1.0 ว20222 เคมี 2 1.0 

ว20273 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์3 1.0 ว20274 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์4 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 

อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 37 รวม 37 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  34 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ MST 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2567   

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 

พ23102 พลศึกษา 0.5 ศ23102 ดนตรี 0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.0 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 5.0 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 

ค23201 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 ค23202 คณิตฯเพิ่มเติม 1.0 

ค20285 คณิตเพิ่มพูน 1.0 ค202286 คณิตเพิ่มพูน 1.0 

ว20201 ฟิสิกส์ 1 1.0 ว20202 ฟิสิกส์ 2 1.0 

ว20275 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์6 1.0 ว20276 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์7 1.0 

        

อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 

รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวม 36 รวม 36 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  35 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ IEP 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส21105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 

พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ21102 พลศึกษา 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป ์ 1.0 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0     
    ง21101 การงานอาชีพ  1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20233ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ20234 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 2 1.0 
อ21201การออกเสียงภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ21202การออกเสียงภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ21221ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 1.0 อ21222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 1.0 
อ21217 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 1.0 ว20281 คอมพิวเตอร์สร้างงาน 1.0 
รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 

รวมคาบเรียน 31.0 รวมคาบเรียน 31.0 
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  36 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ IEP 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส22105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 

พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ22102 พลศึกษา 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1.0 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 
    

    ง22101 การงานอาชีพ 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 4.5 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20235 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1  1.0 อ20236 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 1.0 

อ20218 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 1.0    
อ22221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร3 1.0 อ22222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 1.0 

I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 

   ว20282 animation 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 

รวมคาบเรยีน 31.0 รวมคาบเรยีน 31.0 

        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  37 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ IEP 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส23105 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 

พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ23102 พลศึกษา 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1.0 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

ว23103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 
    

    ง23101 การงานอาชีพ 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 4.5 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 0.5 

อ20237 การพูดในที่สาธารณะ 1.0 อ20238 การนำเสนอภาษาอังกฤษ 1.0 

อ23221ภาษาอังกฤษสือ่สาร 5 1.0 อ23222ภาษาอังกฤษสือ่สาร 6 1.0 

อ20219 การอ่านภาษาอังกฤษ 3 1.0 ว20283 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 1.0 

ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 0.5 ญ20202ภาษาญี่ปุ่น 0.5 

อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ่ 0.5 อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ่ 0.5 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 

รวมคาบเรยีน 31.0 รวมคาบเรยีน 31.0 

        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

โฮมรูม/สวดมนต์ 1 โฮมรูม/สวดมนต์ 1 

รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  38 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียน (เน้นกีฬา) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 ท21102 ภาษาไทย 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 

ว21103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส21104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส21105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

ส21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ21103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ21101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ21104 พลศึกษา 0.5 

พ21102 พลศึกษา 0.5 ศ21102 ดนตรี 0.5 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ21103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง21101 การงานอาชีพ  1.0 

    อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 5.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 5.0 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20221 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20222 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค20201 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 ค20202 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 
เลือกภาษาที ่2 0.5 เลือกภาษาที ่2 0.5 
พ21221 ฟุตบอล 2.0 พ21222 ฟุตบอล 2.0 
พ20271 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 พ20291 ว่ายน้ำ 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 36.0 รวม 36.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียน (เน้นกีฬา) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 ท22102 ภาษาไทย 1.5 

ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 

ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 

ว22103 การออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 ส22104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส22105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ22103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ22101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ22104 พลศึกษา 0.5 

พ22102 พลศึกษา 0.5 ศ22102 ดนตรี 0.5 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ22103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง22101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 5.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 5.5 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20223 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20224 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค20203 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 ค20204 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 
I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I20202 การสื่อสารฯ 1.0 
พ22223 ฟุตบอล 2.0 พ22224 ฟุตบอล 2.0 
พ20272 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 พ20273 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 
รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 37.0 รวม 37.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียน (เน้นกีฬา) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 ท23102 ภาษาไทย 1.5 

ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 

ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 ส23104 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส23105 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5 พ23103 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ23101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ23104 พลศึกษา 0.5 

พ23102 พลศึกษา 0.5 ศ23102 ดนตรี 0.5 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 ศ23103 นาฏศิลป์ 0.5 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 

    อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ20225 อังกฤษสื่อสาร 0.5 อ20226 อังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค20205 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 ค20206 คณิตฯเพิ่มเติม 0.5 
พ20274 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 พ20275 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 
พ23225 ฟุตบอล 2.0 พ23226 ฟุตบอล 2.0 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมบังคับ 1 ชุมนุมบังคับ 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 

รวม 35.0 รวม 35.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มทั่วไป (เลือกตามความถนัด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8-4/9,4/12 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 4.5 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร  0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร  0.5 
พ30231 พลศึกษา (เปตอง) 0.5 พ30232 พลศึกษา (ฟุตบอล) 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ท30211 การอ่านจับใจความ 1 1.0 ท30212 การอ่านจับใจความ 2 1.0 

        

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 
        

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 34 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มทั่วไป (เลือกตามความถนัด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8-5/9,5/12 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 5.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 5.0 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร   0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร  0.5 
พ30233 พลศึกษา (แฮนด์บอล) 0.5 พ30234 พลศึกษา (แบดมินตัน) 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 
I30201การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ท30221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 ท30222 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 

        

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 
เลือกตามความถนัด  4.0 เลือกตามความถนัด  4.0 
        

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มทั่วไป (เลือกตามความถนัด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/8-6/9,6/12 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 2.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.5 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร  0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร  0.5 
พ30235 พลศึกษา (ฟุตซอล) 0.5 พ30236 พลศึกษา (บาสเก็ตบอล) 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 

    ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 
ท30241 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30242 หลักภาษาไทย 2 0.5 
รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 4.0 
เลือกตามความถนัด  4.0 เลือกตามความถนัด  4.0 
        
        

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
รวมคาบ 27 รวมคาบ 27 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 34 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1-4/5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว31103 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
    อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 10.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 9.0 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
        
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค30221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 
ว31221 เคมี 1 1.5 ว31222 เคมี 2 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 
        
ว30261 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0     

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  45 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 10.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 10.5 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
        
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 

        

ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 
ว32223 เคมี 3 1.5 ว32224 เคมี 4 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ว30262 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 ว30263 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 

 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  46 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ว33102 วิทย์ชีวภาพ 1.5 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว33103 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ว33104 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
    ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
    อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 9.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 3.5 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

        

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0     
ว33225 เคมี 5 1.5     

ว33245 ชีววิทยา 5 1.5     
ว30264 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 ว30265 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 14.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 28 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
    เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  47 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4/6 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 9.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 9.0 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
พ30231 พลศึกษา (เปตอง) 0.5 พ30232 พลศึกษา (ฟุตบอล) 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค30221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30231 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว 1.0 อ30232 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว 1.0 
ท30211 การอ่านจับใจความ 1.0 ท30212 การอ่านจับใจความ 1.0 
อ30233 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 1 1.0 อ30234 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 2 1.0 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  48 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  5/6 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.5 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
พ30233 พลศึกษา (แฮนด์บอล) 0.5 พ30234 พลศึกษา (แบดมินตัน) 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 
I30201การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ค30224 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30261 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 อ30262 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 
ท30221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 ท30222 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 

        

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 34 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  49 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  6/6 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     

        

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 6.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 7.0 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
พ30235 พลศึกษา (ฟุตซอล) 0.5 พ30236 พลศึกษา (บาสเก็ตบอล) 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
    ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ค33206  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1.5 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30251 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 อ30252 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 

ท30241 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30242 หลักภาษาไทย 1 0.5 
        

รวมหน่วยกิต 13.0 รวมหน่วยกิต 13.0 
รวมคาบ 26 รวมคาบ 26 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 33 รวมคาบทั้งสิ้น 33 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  50 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้ภาษาอังกฤษ-ภาษาจนี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/7 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.5 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
พ30231 พลศึกษา (เปตอง) 0.5 พ30232 พลศึกษา (ฟุตบอล) 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30231 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1.0 อ30232 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1.0 
จ30211 ภาษาจีนระดับต้น 1.5 จ30212 ภาษาจีนระดับต้น 1.5 
จ30221 ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 1.5 จ30222 ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 1.5 
        

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 34 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  51 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้ภาษาอังกฤษ-ภาษาจนี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/7 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 9.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 9.0 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
พ30233 พลศึกษา (แฮนด์บอล) 0.5 พ30234 พลศึกษา (แบดมินตัน) 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 
I30201การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30261 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 อ30262 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 
จ30213 ภาษาจีนระดับกลาง 1.5 จ30214 ภาษาจีนระดับกลาง 1.5 
จ30223 ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 1.5 จ30224 ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 1.5 
        

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้ภาษาอังกฤษ-ภาษาจนี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/7 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
        
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 7.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.0 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
พ30235 พลศึกษา (ฟุตซอล) 0.5 พ30236 พลศึกษา (บาสเก็ตบอล) 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ30251 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
จ30215 ภาษาจีนระดับสูง 1.5 อ30252 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 

จ30225 ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 1.5 จ30216 ภาษาจีนระดับสูง 1.5 

    จ30226 ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 1.5 
        

รวมหน่วยกิต 14.0 รวมหน่วยกิต 14.0 
รวมคาบ 28 รวมคาบ 28 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้ กีฬา  ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่  4/12 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 

ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 

ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 

ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.0 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.0 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
พ30271 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 พ30272 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 
พ30291 ว่ายน้ำ 1.0 พ30281 ผู้ตัดสินกีฬา 1.0 

พ31221 ฟุตบอล 2.0 พ31222 ฟุตบอล 2.0 
พ31241ตะกร้อ    พ31242 ตะกร้อ   
พ31211 เปตอง    พ31212 เปตอง   
ท30211 การอ่านจับใจความ 1 1.0 ท30212 การอ่านจับใจความ 2 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.0 รวมหน่วยกิต 15.0 
รวมคาบ 30 รวมคาบ 30 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 33 รวมคาบทั้งสิ้น 33 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเนน้ กีฬา  ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่  5/12 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 

ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 

ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.5 รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 8.5 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 เพิ่มเตมิภาษาท่ี 2 0.5 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 
พ30241 เซปักตะกร้อ 1.0 พ30273 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 
พ30282 ผู้ตัดสินกีฬา 1.0 พ30283 ผู้ตัดสินกีฬา 1.0 

พ32221 ฟุตบอล 2.0 พ32222 ฟุตบอล 2.0 
พ32241 ตะกร้อ   พ32242 ตะกร้อ   
พ32211เปตอง   พ32212 เปตอง   
ท30221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 ท30222 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 
I30201การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 34 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  55 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มเน้น กีฬา  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6/12 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที ่1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 

ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร์ 0.5 

ส33102 ประวัติศาสตร์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 

พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 

ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 

ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 6.0 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 7.0 

อ33215 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 0.5 

อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 

    ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 

พ30292 เกมและนันทนาการ 1.0 พ30274 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 

พ30284 ผู้ตัดสินกีฬา 1.0 พ30285 ผู้ตัดสินกีฬา 1.0 

พ33223 ฟุตบอล 2.0 พ33224 ฟุตบอล 2.0 

พ33241 ตะกร้อ   พ33242 ตะกร้อ   

พ33211เปตอง   พ33212 เปตอง   

ท30241 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30242 หลักภาษาไทย 1 0.5 

รวมหน่วยกิต 13.0 รวมหน่วยกิต 13.0 

รวมคาบ 26 รวมคาบ 26 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 1 แนะแนว 1 

ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 

สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 

เพิ่มเติมตามศักยภาพ 4 เพิ่มเติมตามศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 33 รวมคาบทั้งสิ้น 33 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  IEP   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/10 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 

อ30233 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ30234 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ30271 สัทศาสตรเ์บื้องต้น1 1.0 อ30272 สัทศาสตรเ์บื้องต้น2 1.0 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 
อ30273 การพูดในท่ีชุมชน 1.0 อ30274 การพูดในท่ีชุมชน 1.0 
ท30211 การอ่านจับใจความ (ภาษาไทย) 1.0 ท30212 การอ่านจับใจความ (ภาษาไทย) 1.0 
        

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 31 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  IEP   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/10 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 9.0 รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ 9.0 
อ32271 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 1 1.0 อ32272 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 2 1.0 

อ32231 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบ
มาตรฐาน1 

1.0 
อ32232ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ
ข้อสอบมาตรฐาน2 

1.0 

อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
ว30283 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30284 การจัดฐานข้อมูล 1.0 
อ32253 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 1.0 อ32254 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 1.0 
จ30203 ภาษาจีน 3 1.0 จ30204 ภาษาจีน 4 1.0 
I30201การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ท30221 การเขียน (ภาษาไทย) 1.0 ท30222 การเขียน (ภาษาไทย) 1.0 

อ32241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1.0 อ32242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1.0 
รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 

รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  IEP   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/10 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 

อ33272 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ33273 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
อ33211 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  1 1.0 อ33212 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2 1.0 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 
อ33201 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 1 1.0 อ33202 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 2 1.0 
จ30205 ภาษาจีน 5 1.0 จ30206 ภาษาจีน 6 1.0 
ว30285 คอมสร้างงาน 1.0 ว30286 สื่อมัลติมีเดีย  1.0 
ท30251 การพินิจวรรณกรรม 1 (ภาษาไทย) 1.0 ท30252 การพินิจวรรณกรรม2 (ภาษาไทย) 1.0 
อ30207 ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 1.0 อ30208 ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ 1.0 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 14.5 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 29 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 38 รวมคาบทั้งสิ้น 36 

 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  59 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษสังคมศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4/11 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
อ30211 อังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ30212 อังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส31211 กฎหมายมหาชน 1.0 ส31212 กฎหมายมหาชน 1.0 
ส31213 กฎหมายแพ่งทั่วไป 1.5 ส31214 กฎหมายแพ่งทั่วไป 1.5 
ส31215 ประวัติกฎหมายไทย 1.5 ส31216 ประวัติกฎหมายไทย 1.5 
ส31217 รัฐศาสตร์ทั่วไป 1.5 ส31218 รัฐศาสตร์ทั่วไป 1.5 

        

รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 1.0 รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 1.0 
เลือกตามความถนัด 1.0 เลือกตามความถนัด  1.0 
        

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  60 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษสังคมศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  5/11 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
อ30213 อังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ30214 อังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
I30201การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 

        

ส32211 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.5 ส32212 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.5 
ส32213 กฎหมายนิติกรรมสัญญา 1.5 ส32214 กฎหมายนิติกรรมสัญญา 1.5 
ส32215 กฎหมายอาญาทั่วไป 1.5 ส32216 กฎหมายอาญาทั่วไป 1.5 
ส32217 กฎหมายลักษณะละเมดิ 1 1.0 ส32218 กกฎหมายลักษณะละเมดิ 2  1.0 

เพ่ิมเติมภาษาที ่2 0.5 เพ่ิมเติมภาษาที่ 2 0.5 

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 

 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  61 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษสังคมศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  6/11 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที ่2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 
อ30215 อังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ30216 อังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 

    ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 
ท30241 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30242 หลักภาษาไทย 1 0.5 
ส33211 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1.5 ส33212 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1.5 
ส33213 วิธีพิจารณาความอาญา 1.5 ส33214 วิธีพิจารณาความอาญา 1.5 
ส33215 กฎหมายปกครองและ 1.5 ส33216 กฎหมายปกครองและ 1.5 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง   วิธีพิจารณาคดีปกครอง   
รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 1.0 รายวิชาเพ่ิมเติมตามถนัด 1.0 
เลือกตามความถนัด 1.0 เลือกตามความถนัด  1.0 

รวมหน่วยกิต 14.5 รวมหน่วยกิต 14.5 
รวมคาบ 29 รวมคาบ 29 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 36 รวมคาบทั้งสิ้น 36 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  MST  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/14M 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว31103 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
    อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 
ค30221 คณิตเพิ่มเติม 1 1.5 ค30222 คณิตเพิ่มเติม 2 1.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน--เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 
ว31221 เคมี 1 1.5 ว31222 เคมี 2 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 
ว30296 ทักษะปฏิบัติการวิทย ์ 1.0     
ค30251 คณิต  สอวน 1 1.0 ค30252 คณิต  สอวน 2  1.0 

        

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 17.0 
รวมคาบ 33 รวมคาบ 34 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 36 รวมคาบ 37 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  MST  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/14M 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 
ค30223 คณิตเพิ่มเติม 3 1.5 ค30224 คณิตเพิ่มเติม 4 1.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 
I30201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 
ว31223 เคมี 3 1.5 ว31224 เคมี 4 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 
        
ค30253 คณิตฯเพื่อการศึกษาต่อ 1.0 ค30254 คณิตฯเพื่อการศึกษาต่อ 1.0 
        

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  MST  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/14M 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ว33102 วิทย์ชีวภาพ 1.5 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว33103 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ว33104 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
    ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
    อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 
ค30225 คณิตเพิ่มเติม 5 1.5 ค30226 คณิตเพิ่มเติม 6 1.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0     
ว33225 เคมี 5 1.5     
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5     
        
ค30255 คณิตฯเพื่อการศึกษาต่อ 1.0     

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 13.5 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 27 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
    เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบ 35 รวมคาบ 34 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  SMART PROGRAM  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4/13 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว31103 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 

พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 

ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 

    อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
ค31211 คณิตเพิ่มเติม 1 2.0 ค31212 คณิตเพิ่มเติม 2 2.0 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 
ว31221 เคมี 1 1.5 ว31222 เคมี 2 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0     
ว30296 ทักษะปฏิบัติการวิทย ์ 1.0     

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 33 รวมคาบ 32 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 36 รวมคาบ 35 

 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  66 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  SMART PROGRAM  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  5/13 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 

ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 

ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

        

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 
ค32211 คณิตเพิ่มเติม 3 2.0 ค32212 คณิตเพิ่มเติม 4 2.0 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ30261 การอ่านเพื่อการตีความ 1.0 อ30262  การอ่านเพื่อการตีความ 1.0 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 
ว32223 เคมี 3 1.5 ว32224 เคมี 4 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
ว30277 Coding and robotic 1.0 ว30278 Coding and robotic 1.0 
        

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 32 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 35 รวมคาบ 35 

 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  67 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงการพิเศษ  SMART PROGRAM  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  6/13 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 

ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ว33102 วิทย์ชีวภาพ 1.5 

ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ว33103 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 

ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ว33104 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 

พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 

ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 

ง33101 การอาชีพ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 

    ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 

    อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 
ค33211 คณิตเพิ่มเติม 5 2.0 ค33212 คณิตเพิ่มเติม 6 2.0 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
อ30251 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 อ30252 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว33225 เคมี 5 1.5     
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5     
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5     

รวมหน่วยกิต 16.0 รวมหน่วยกิต 14.5 
รวมคาบ 32 รวมคาบ 29 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
    เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบ 35 รวมคาบ 36 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  68 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE คู่ขนาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/14S 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค30221 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค30222 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว31201 ฟิสิกส์  2.0 ว31202 ฟิสิกส์ 2.0 
ว31221 เคมี 1.5 ว31222 เคมี 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1.5 ว31242 ชีววิทยา 1.5 
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการ1  1.0 ว30292 เทคนิคปฏิบัติการ2  1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0     

ว30261 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 ว30262 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 
รวมหน่วยกิต 18.0 รวมหน่วยกิต 17.0 

รวมคาบ 36 รวมคาบ 34 
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 39 รวมคาบ 37 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE คู่ขนาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/14S 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค30223 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค30224 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว32203 ฟิสิกส์ 2.0 ว32204 ฟิสิกส์ 2.0 
ว32223 เคมี 1.5 ว32224 เคมี 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 1.5 ว32244 ชีววิทยา 1.5 
ว30293 ระเบียบวิจัย 1.0 I30294 การศึกษาโครงงาน 1.0 
ว30277 Coding and robotic 1.0 ว30278 Coding and robotic 1.0 
ค30211 คณิตฯ พสวท. 0.5 ค30212 คณิตฯ พสวท. 0.5 
ว30263 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0     

รวมหน่วยกิต 18.0 รวมหน่วยกิต 17.0 
รวมคาบ 36 รวมคาบ 34 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 39 รวมคาบ 37 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  70 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE คู่ขนาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/14S 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค30205 คณิตเพิ่มเติม 1.0 ค30206 คณิตเพิ่มเติม 1.0 
ว33205 ฟิสิกส์ 2.0     
ว33225 เคมี 1.5 วิชาเลือก AP1 2.0 
ว33245 ชีววิทยา 1.5 วิชาเลือก AP2 2.0 
I30295 การนำเสนอโครงงาน 1.0 ว30272 การเขียนโปรแกรม 2 1.0 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
    เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ   
ว30264 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 ว30265 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 14.5 
รวมคาบ 33 รวมคาบ 29 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
    เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 2 

รวมคาบ 36 รวมคาบ 34 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  71 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/15 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 
อ31211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ31212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค30221 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค30222 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว31201 ฟิสิกส์  2.0 ว31202 ฟิสิกส์ 2.0 
ว31221 เคมี 1.5 ว31222 เคมี 1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1.5 ว31242 ชีววิทยา 1.5 
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการ1  1.0 ว30292 เทคนิคปฏิบัติการ2  1.0 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0     

ว30261 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 ว30262 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 
รวมหน่วยกิต 18.0 รวมหน่วยกิต 17.0 

รวมคาบ 36 รวมคาบ 34 
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 39 รวมคาบ 37 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  72 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/15 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2566  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 
อ32213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ32214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค30223 คณิตศาสตร ์ 1.5 ค30224 คณิตศาสตร ์ 1.5 
ว32203 ฟิสิกส์ 2.0 ว32204 ฟิสิกส์ 2.0 
ว32223 เคมี 1.5 ว32224 เคมี 1.5 
ว32243 ชีววิทยา 1.5 ว32244 ชีววิทยา 1.5 
ว30293 ระเบียบวิจัย 1.0 I30294 การศึกษาโครงงาน 1.0 
ว30277 Coding and robotic 1.0 ว30278 Coding and robotic 1.0 
ค30211 คณิตฯ พสวท. 0.5 ค30212 คณิตฯ พสวท. 0.5 
ว30263 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0     

รวมหน่วยกิต 18.0 รวมหน่วยกิต 17.0 
รวมคาบ 36 รวมคาบ 34 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
        

รวมคาบ 39 รวมคาบ 37 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  73 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/15 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
อ33215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 อ33216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ค30205 คณิตเพิ่มเติม 1.0 ค30206 คณิตเพิ่มเติม 1.0 
ว33205 ฟิสิกส์ 2.0     
ว33225 เคมี 1.5 วิชาเลือก AP1 2.0 
ว33245 ชีววิทยา 1.5 วิชาเลือก AP2 2.0 
I30295 การนำเสนอโครงงาน 1.0 ว30272 การเขียนโปรแกรม 2 1.0 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว30264 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 ว30265 โลก ดาราศาสตร์ ฯ   1.0 

รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 14.5 
รวมคาบ 33 รวมคาบ 29 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 โฮมรูม/สวดมนต ์ 1 
    เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 2 

รวมคาบ 36 รวมคาบ 34 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  74 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  EDUCATION  HUB   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4/16 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 ท31102 ภาษาไทย 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว31101 วิทย์ชีวภาพ 1.5 ว31102 วิทย์กายภาพ (เคมี) 1.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 
พ31101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ31102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 
ง31101 พื้นฐานงานช่าง 0.5 ง31102 พื้นฐานงานเกษตร 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 
อ30221 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30222 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ว30281 การเขียนโปรแกรม 1.0 ว30282 สื่อมัลติมีเดีย 1.0 
พ30231 พลศึกษา (เปตอง) 0.5 พ30232 พลศึกษา (ฟุตบอล) 0.5 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
อ30291 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1.0 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่น 1.0 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30231 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว 1.0 อ30232 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว 1.0 
ท30211 การอ่านจับใจความ 1.0 ท30212 การอ่านจับใจความ 1.0 
        

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 16.0 
รวมคาบ 31 รวมคาบ 32 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 34 รวมคาบทั้งสิ้น 35 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  75 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  EDUCATION  HUB   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  5/16 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   ปีการศึกษา 2566   

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 ท32102 ภาษาไทย 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว32101 วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 ว32102 วิทย์โลกและอวกาศ 1.5 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
พ32101 สุขศึกษาฯ 0.5 พ32102 สุขศึกษาฯ 0.5 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
        
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 
อ30213 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ30214 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 
อ30223 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30224 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
ว30283 โปรแกรมภาษาซ ี 1.0 ว30284 การจัดการฐานข้อมลู 1.0 
พ30233 พลศึกษา (แฮนด์บอล) 0.5 พ30234 พลศึกษา (แบดมินตัน) 0.5 
I30201 การศึกษาค้นคว้าฯ 1.0 I30202 การสื่อสารและนำเสนอ 1.0 
จ30201 ภาษาจีน 1.0 จ30202 ภาษาจีน 1.0 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30261 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 อ30262 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1.0 
ท30221 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 ท30222 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.0 

        
รวมหน่วยกิต 16.5 รวมหน่วยกิต 16.5 

รวมคาบ 33 รวมคาบ 33 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
        

รวมคาบทั้งสิ้น 36 รวมคาบทั้งสิ้น 36 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  76 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ห้องเรียนพิเศษ  EDUCATION  HUB   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  6/16 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2567  

ภาคเรียนที่ 1 น.ก. ภาคเรียนที่ 2 น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 ท33102 ภาษาไทย 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 
ว33101 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1.0 ส33103 สังคมศึกษาฯ 1.0 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 
ส33102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5 ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 0.5 ง33102 การดำรงชีวิต 0.5 
ง33101 การอาชีพ 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0     
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
อ30215 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 อ30216 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 
อ30225 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 อ30226 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 0.5 
    ว30285 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1.0 
พ30235 พลศึกษา (ฟุตซอล) 0.5 พ30236 พลศึกษา (บาสเก็ตบอล) 0.5 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
จ30203 ภาษาจีน 1.0 จ30204 ภาษาจีน 1.0 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 
อ30251 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 อ30252 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 

ท30241 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท30242 หลักภาษาไทย 1 0.5 
        

รวมหน่วยกิต 14.0 รวมหน่วยกิต 14.0 
รวมคาบ 28 รวมคาบ 28 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
แนะแนว 1 แนะแนว 1 
ชุมนุมตามความสนใจ 1 ชุมนุมตามความสนใจ 1 
สวดมนต์/โฮมรูม 1 สวดมนต์/โฮมรูม 1 
เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 เพิ่มเตมิเสริมศักยภาพ 4 

รวมคาบทั้งสิ้น 35 รวมคาบทั้งสิ้น 35 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
  

 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  66  หน่วยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

 

เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จำนวน 41หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 

ตารางแสดงเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม เรียนคาบละ 50 นาที 
คาบเรียนที่ 1 08.30 – 09.20 
คาบเรียนที่ 2 09.25 – 10.15 
คาบเรียนที่ 3 10.20 – 11.10 
คาบเรียนที่ 4 11.15 – 12.05 
พักกลางวัน 12.05 – 13.00 

คาบเรียนที่ 5 13.00 – 13.50 
คาบเรียนที่ 6 13.55 – 14.45 
คาบเรียนที่ 7 14.50 – 15.40 
คาบเรียนที่ 8 15.45 – 16.35 
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ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 16 255 363 618 39 
ม.2 15 240 340 580 39 
ม.3 16 275 349 624 39 

รวม ม.ต้น 47 770 1,052 1,822 39 
ม.4 16 230 378 608 38 
ม.5 15 221 353 574 38 
ม.6 16 221 383 604 37 

รวม ม.ปลาย 47 672 1,114 1,786 38 
รวมทั้งหมด 94 1,442 2,166 3,608 38 

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 – 2565 
 

ชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 270 347 617 242 339 581 255 363 618 

ม.2 260 362 622 278 351 629 240 340 580 

ม.3 238 349 587 257 360 617 275 349 624 

รวม 768 1,058 1,826 777 1,050 1,827 770 1,052 1,822 

ม.4 223 388 611 224 352 576 230 378 608 

ม.5 195 380 575 224 382 606 221 353 574 

ม.6 175 389 564 192 374 566 221 383 604 

รวม 593 1,157 1,750 640 1,108 1,748 672 1,114 1,786 

รวมทั้งสิ้น 1,361 2,215 3,576 1,417 2,158 3,575 1,442 2,166 3,608 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
ฝ่ายบริหาร 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผอ.รร./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายเอกธนัช  เหลาสิงห์ รอง ผอ.รร./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ป.เอก 
นายอาคม  วงศ์บา รอง ผอ.รร./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายอนุศิษฏ์  โกศล รอง ผอ.รร./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รอง ผอ.รร./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ป.โท 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
นายธัชกร    สุริยวงศ ์ คร/ูครูเชี่ยวชาญ ป.โท 
นายสมาน   เรืองศรีตระกูล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางญาตา   เรืองศรีตระกูล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางชญาพร   จรรยาวัฒนากุล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสุทธาอร  โคตรมิตร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางธัญลักษณ์   เมธีปัญญากุล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางวรรณกร    คำอุดม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายบุญเลิศ  บุญมา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสุรภา   สมสะอาด ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายกิตต ิ กาสา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางจิตติมา  ใจเครือ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายคำพี  อินทร์พงษ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสาวณิชามล  ทองลือ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางศิลารัตน์   สุริยวงศ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวแก้วตา   พรมบุตร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางมลิวัลย์   เลาหสูต ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางนิภาพร   ยุพา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายวิสันต์  หงส์วิเศษ ครู/ครูชำนาญการ ป.ตรี 
นายพันกร  มนทอง ครู/ครูชำนาญการ ป.โท 
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม ครู/ครูชำนาญการ ป.ตรี 
นายไชยา  แหนงวงษ์ คร ู ป.โท 
นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู ป.โท 
นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู ป.ตรี 
นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ คร ู ป.ตรี 
นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ คร ู ป.โท 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นายพิทักษ์     พงษ์วิเศษ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายอัทธ์  คำอุดม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางธนพร  สำลี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวพเยาว์  แก้วตา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาววลีรัตน์  จนัทร์เลาะ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางกุนทินี  อรจันทร์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางรักษมล  รักพรม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวมาลา  วันทวี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ป.โท 
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางพิศมัย บุดดี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายชนายุส  โชติลดาวชิชากร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ ครู/ครูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร ครู/ครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ ครู/ครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู ป.ตรี 
นางสาวจินตนา  กุจพันธ์ คร ู ป.โท 
นายวสันต์  จันดำ ครูผู้ช่วย ป.ตรี 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสุภาพร  งาสุ้ย ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางกชพร  สมสะอาด ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวพุทธรักษา   ถิระโคตร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางจันทนีย์   โกมลศรี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายจิระวัฒน์  ศรีสุข ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางจิราภรณ์  พวงจำปา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายธวัชชัย  พานแก้ว ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางอรทัย  จันทา คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู ป.ตรี 
นางสาวทิพย์ติกานต์ บัวทุม คร ู ป.ตรี 
นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช   คร ู ป.ตรี 
นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู ป.โท 
นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก คร ู ป.ตรี 
ว่าที่ร.ต.หญิงนัยนา บุญกัณฑ์ คร ู ป.ตรี 
นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู ป.ตรี 
นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี คร ู ป.ตรี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางอรนุช  นามเขียว ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางขวัญชีวา  ศิริมา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางเนตรนภา  มูลเสนา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสุรัชนา  โพธินาแค ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายวิทยา บุญเพ็ง คร/ูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์ ครู/ชำนาญการ ป.โท 
นางสาวนัยนา  วงศ์สาคำ ครู/ชำนาญการ ป.โท 
นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา ครู/ชำนาญการ ป.ตรี 
นางสุวคนธ์  พลลพ ครู/ชำนาญการ ป.ตรี 
นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง ครู/ชำนาญการ ป.โท 
นางสาวลำไพ  ยางงาม ครู/ชำนาญการ ป.ตรี 
นายเชิดศักดิ์  บุญยัง ครู/ชำนาญการ ป.ตรี 
นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร ครู/ชำนาญการ ป.ตรี 
นายวิทยา  คำพันธ์ คร ู ป.โท 
นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก คร ู ป.ตรี 
นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ คร ู ป.ตรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางสาวสาคร  คุมมินทร์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
สิบเอกสมศักดิ์   โกศล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายยุทธนา  ตาลาคุณ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายศรัล   จำเริญสุข ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
ว่าที่ ร.ต.จุมพล  องอาจ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายมานิต  ขยันชม คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นายภูวิน  ชูกลิ่น คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นายกัมพล  เส้นสุข คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น คร ู ป.ตรี 
นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ ์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นายจรูญศักดิ์  สมสุข ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
ว่าที่ ร.ท.เฉลิมศักดิ์  สำลี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวสุพรรษา  คำหล้า คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวปุญยนุช  ประเสริฐสทิธิ์ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  วงศ์มาเกตุ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นายวัฒนา  จันทา คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู ป.ตรี 
นางรัชนี  ต้นโพธิ์ คร ู ป.โท 

 
กลุ่มงานเทคโนโลยี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางคำรวม   ทรัพย์ศิริ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวณภาย์  ทนงค์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายบรรหยัด  สุริพล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นายชลิตา  จูมสีมา คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวปาริตา  ดวงงาม คร ู ป.โท 
นางสาธิดา  ดวงศรี คร ู ป.ตรี 
นางสาวธิดารัตน์  จันที ครูผู้ช่วย ป.ตรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นายวัชรินทร์    หอมคำ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายสมเกียรติ ประสมศรี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายวิเชียร  สืบวงศ ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายณัฐพล  ธรรมสัตย์ ครู/ครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ คร ู ป.ตรี 
นายพชรพล  ทินบุตร คร ู ป.ตรี 
นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู ป.ตรี 
นายนิธิกานต์  ทองทิพย์ คร ู ป.ตรี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางสาวอัณศา  เขียวดี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายคำภา   ดำพะธิก ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางสาวปนัดดา   ทองวิลัย ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางพัทธยา   ชุมสงคราม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางชลัญธร  ดำพะธิก ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางทัศนี  ศิลบุตร ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสวภัทร หอมหวล ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นางกัญจนา  ฝักแต้ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสาวนภามาศ  ธานี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.ตรี 
นายเกษมสันต์  แพงมา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นางสิรินุช  สุขกาย ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ป.โท 
นายทองพูล  ทุมโยมา คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นายพันธ์ศักดิ ์ งอนสวัน คร/ูครูชำนาญการ ป.ตรี 
นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร/ูครูชำนาญการ ป.โท 
นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์ คร ู ป.ตรี 
นางสาวไอรดา  งามปอด คร ู ป.ตรี 
นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด  คร ู ป.โท 
นางสาวลลิดา  โสดามุข คร ู ป.ตรี 

 
กลุ่มงานแนะแนว 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นายลิน    ยิ่งด ี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางสาวศศิมา  เมินธนู คร ู ป.ตรี 
นางสาวรุ่งนารี  ทิมมาศ ครูผู้ช่วย ป.ตรี 

 
ลูกจ้างประจำ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
นายจัตุรงค์  ขุนธิวงศ์ ช่างสี ชั้น 4 ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายชัยณรงค์  ประทาน ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ ต่ำกว่า ป.ตรี 
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พนักงานราชการ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางจารุวรรณ  แสงส่อง ครูสอนคอมพิวเตอร์ ป.ตรี 
นางรัชกร  ชะนะนิล ครูสอนบัญชี ป.ตรี 
นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา ครูสอนคอมพิวเตอร์ ป.ตรี 

 

ครูอัตราจ้าง (สอน) 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
นายกัณตภณ  พวงพันธ์ ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.ตรี 
นายปฐมพร  จุ้ยประโคน ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.ตรี 
นางสาวณัฐฌา  อินทร์ขาว ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.ตรี 
นางสาวสุภาวดี  แสกะโทก ครูอัตราจ้างสอนแนะแนว ป.ตรี 

 

ครูพิเศษ (ครูชาวต่างชาติ) 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

Mr. Ramond Salda ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Mr. Christopher  Canoy ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Miss Mira Flor Vicerle ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Miss Charivie  Monica ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Miss Mary Jane Panopio ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Mr. Sergei Shimanovskii ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Miss Mariette Gallego ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Miss Jezreen  Petere ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ป.ตรี 
Mr.Mongi  Snouss ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
Mr.Sorin  Pavel ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ป.ตรี 
Mr.Domonic Munene Munith ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ป.ตรี 

 

ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน) 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา ครูธรุการ ป.ตรี 
นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ ครูวิกฤติ ป.ตรี 
นางสาวปรียานุช  คำมงคล เจ้าหน้าที่ Lab boy ป.ตรี 
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา เจ้าหน้าที่ GPA ป.ตรี 
นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน ป.ตรี 
นางสาวลัดดาวัลย์  อรรคบุตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ป.ตรี 
นางสาวอำภรณ์  คำแดง เจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี 
นายอำนาจ  วิชัย เจ้าหน้าท่ีโครงการ Education Hub ป.ตรี 
นายนันทิชชา  แสนสำอาง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ป.ตรี 
นางสาวสกาวเดือน  ธรรมวงศ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ป.ตรี 
นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ ป.ตรี 
นางสาววรรณจิตร  แก้วปักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ป.ตรี 
นางสาวสวรรยา  เผ่าภูร ี เจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี 

 

ลูกจ้างชั่วคราว (อ่ืนๆ) 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นางสุรารักษ์  ศิริโท นักการภารโรง (ครูคืนถิ่น) ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายพิสิทธิ์  ทรงกลด พนักงานขับรถ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายจักรพันธ์  มั่นกลาง พนักงานขับรถ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายพิมพ์  วันทวี พนักงานขับรถ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางหฤทัยกร  โชคนัติ พนักงานทำความสะอาด ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายชินภัทร  ดวงศรี พนักงานทำความสะอาด ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายกวีชาติ  เชื้อเกษม พนักงานทำความสะอาด  ป.ตรี 
นางสาวสำเนียง  สนิท แม่บ้าน ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางสาวชญานันท์  เตียมตั้ง แม่บ้าน ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางนิกร  ประเสริฐ แม่บ้าน ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางละออง  สีบัวคำ แม่บ้าน ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางจิ๋ม  อำนวย แม่บ้าน ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางสุภานี  ประถม แม่บ้าน ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายชม  ปรางโท้ ยามรักษาการณ์ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นางสาวอำพร  วะลาพุทธ ยามรักษาการณ์ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายพงษ์สันต์  วรรณเวช ยามรักษาการณ์ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายมนตรี  กล้าวาจา ยามรักษาการณ์ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายสมนึก  คำน้อย พนักงานขับรถ ต่ำกว่า ป.ตรี 
นายจำรัส  สุปันที ยามรักษาการณ์ ต่ำกว่า ป.ตรี 
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ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

กลุ่มสาระฯ 

จำนวน ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร 5  5     4  1  5 
วิทยาศาสตร์ 8 20 28   3 5 5 15   28 
คณิตศาสตร์ 5 16 21   2 5 2 12   21 
ภาษาไทย 5 14 19   3 5 2 9   19 
สังคมศึกษาฯ 5 15 20   3 6 2 9   20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 3 11   6 3 2    11 
ศิลปะ 6 3 9   4 2 2 1   9 
การงานอาชีพ 4 4 8   1  3 4   8 
เทคโนโลยี 3 6 9   1 3 2 3   9 
ภาษาต่างประเทศ 3 23 26    12 3 11   26 
แนะแนว 1 2 3 1   2     3 

รวม 53 106 159 1 0 23 43 27 64 1 0 159 
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 4 2  2 2        2 
ครูธุรการ  1 1    1     1 
พนักงานราชการ  3 3    4     3 
ครูอัตราจ้าง 2 2 4   2 2     4 
ลูกจ้างชัว่คราว(สำนักงาน) 3 9 12   3 9     12 
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ) 10 9 19 9 9 1      19 
ครูพิเศษ(ชาวต่างชาติ) 6 5 11   6 5     11 

รวม 23 29 52 11 9 12 21     52 
รวมทั้งสิ้น 76 135 211 12 9 35 64 27 64 1  211 

 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากร (ตามวิทยฐานะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวน วิทยฐานะ 

ครูผู้ช่วย รวม 
ชาย หญิง รวม 

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

ฝ่ายบริหาร 5 
 

5 
  

5 
       

5 
วิทยาศาสตร์ 8 20 28 1 

 
4 15 2 1 1 4 

  
28 

คณิตศาสตร์ 5 16 21 
  

3 10 1 4 
 

2 1 
 

21 
ภาษาไทย 5 14 19 

   
7 4 5 1 2 

  
19 

สังคมศึกษาฯ 5 15 20 
  

2 10 3 1 
 

4 
  

20 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

8 3 11 
  

5 1 3 
  

1 
 

1 11 

ศิลปะ 6 3 9 
  

3 1 1 
 

2 2 
  

9 
การงานอาชีพ 4 4 8 

  
2 

  
1 3 2 

  
8 

เทคโนโลยี 3 6 9 
  

2 2 1 1 
 

2 
 

1 9 
ภาษาต่างประเทศ 3 23 26 

  
2 10 

 
6 1 7 

  
26 

แนะแนว 1 2 3 
  

1 
    

1 
 

1 3 
รวม 53 106 159 1 0 29 56 15 19 8 27 1 3 159 
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รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ประเภทรายรับ ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2566 

1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 รวม 
ยอดเงินคงเหลือยกมา 
1. เงินบำรุงลูกเสือ 11,823.37 11,823.37 
2. เงินบำรุงยุวกาชาด 1,595.54 1,595.54 
3. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 66,806.33 66,806.33 
4. เงินยากจนพิเศษ 6,633.49 6,633.49 
5. เงินทุนการศึกษา 305,659.14 305,659.14 
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 222,126.00 222,126.00 
7. ค่าอุปกรณ์การเรียน 40,770.00 40,770.00 
8. ปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน 13,680.00 13,680.00 
9. ค่าจัดการเรียนการสอน 3,524,214.72 3,524,214.72 
10. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน  110,867.06 110,867.06 
11. ค่าหนังสือเรียน 221,402.80 221,402.80 
12. เงินงบประมาณ 
12.1 งบอุดหนุน  
12.1.1 ค่าจัดการเรียน   การสอน 6,618,250.00 6,620,900.00 13,239,150.00 
12.1.2 ค่าหนังสือเรียน 4,009,437.00 4,009,437.00 
12.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,723,100.00 1,723,100.00 
12.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

1,610,840.00 1,708,100.00 3,318,940.00 

12.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 768,810.00 827,080.00 1,595,890.00 
13. เงินนอกงบประมาณ 
13.1 เงินรายได้สถานศึกษา ทั่วไป 3,463,750.00 3,251,250.00 6,715,000.00 
13.2 เงินรายได้สถานศึกษา พิเศษ 8,518,000.00 10,006,000.00 18,524,000.00 

รวม  59,498,117.43 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ที ่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร ปีท่ีสร้าง หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน 1 อาคารไม้ 2 ชั้น (216 ล.) 2514 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 อาคารเรียน 3 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น (318 ค.) 2524 กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3 อาคารเรียน  4 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น (216 ค.) 2531 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4 อาคารเรียน 5 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น  
หลังคาทรงไทย(324/41) 

2543 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5 อาคารกันทรวิเชียร หอประชุมแบบ 100/27 2539 หอประชุมใหม่ 

6 อาคารกันทรพัชร์ หอประชุมแบบ 101 ล./พิเศษ 2522 หอประชุมเก่า 

7 โรงฝึกงาน 1 (ฝ5) โรงฝึกงานแบบ 102/27 2521 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ห้องเรียนเขียนแบบ 

8 โรงฝึกงาน 2 (ฝ7) โรงฝึกงานแบบ 102/27 2525 ห้องปฏิบัติงานผ้า/การประดิษฐ์  

9 โรงฝึกงาน 3 (ฝ7) โรงฝึกงานแบบ 204 2530 ห้องปฏิบัติการอาหาร เกษตร  

10 อาคารเรียน ICT อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2549 ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ 

11 โรงอาหาร  อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
  

2549 ที่จำหน่ายอาหารและรับประทาน
อาหาร 

12 อาคารศิลปศึกษา อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 1 ห้อง 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

13 อาคารเรียน
ชั่วคราว 

อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 4 ห้อง 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
ห้องกิจกรรมสหกรณ์ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  

14 อาคารเรียน 9 อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 6 ห้อง 2555 ร้านค้าสวัสดิการ 
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษา 

15 อาคารเรียน 10 อาคารเรียน 324ล/55-ก 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

16 อาคารเรียน 11 อาคารเรียน 324ล/55-ก 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
งานแนะแนว 

17 อาคารเรียน 12 อาคารเรียน 216ล/57-ก 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
- งานแนะแนว 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนนิงานด้านต่าง ๆ 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 

1. ด้านอารมณ์ 462 49 99 - - 

2. ด้านความประพฤติ/เกเร 583 18 9 - - 

3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 591 10 9 - - 

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 492 69 49 - - 

5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม -  - 563 47 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 

1. ด้านอารมณ์ 416 51 109 - - 

2. ด้านความประพฤติ/เกเร 545 15 16 - - 

3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 526 21 29 - - 

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 478 59 39 - - 

5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม -  - 521 55 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 
1. ด้านอารมณ์ 437 66 110 - - 
2. ด้านความประพฤติ/เกเร 575 25 13 - - 
3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 570 18 25 - - 
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 533 53 27 - - 
5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม -  - 551 62 
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ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 

1. ด้านอารมณ์ 428 60 102 - - 

2. ด้านความประพฤติ/เกเร 570 16 4 - - 

3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 555 18 17 - - 

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 510 58 22 - - 

5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม - - - 555 35 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 

1. ด้านอารมณ์ 393 54 73 - - 

2. ด้านความประพฤติ/เกเร 495 21 4 - - 

3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 490 15 15 - - 

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 466 37 17 - - 

5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม -  - 488 32 
 

ผลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 

1. ด้านอารมณ์ 423 76 87 - - 

2. ด้านความประพฤติ/เกเร 558 23 5 - - 

3. ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 552 16 18 - - 

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 489 70 27 - - 

5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม -  - 549 37 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ตัวชี้วดั 
จำนวน
นักเรียน 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 
รวมระดบัด ี

ชึ้นไป 
ร้อยละ 

ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 3,564 3,276 91.92 163 4.57 55 1.54 70 1.96 3,439 96.49 

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจรติ 3,564 3,246 91.08 178 4.99 70 1.96 70 1.96 3,424 96.07 

ข้อที่ 3 มีวินัย 3,564 3,106 87.15 294 8.25 89 2.50 75 2.10 3,400 95.40 

ข้อที่ 4 ใฝ่เรยีนรู้ 3,564 3,100 86.98 320 8.98 74 2.08 70 1.96 3,420 95.96 

ข้อที่ 5 อยู่อยา่งพอเพียง 3,564 3,235 90.77 193 5.42 67 1.88 69 1.94 3,428 96.18 

ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 3,564 3,144 88.22 267 7.49 83 2.33 70 1.96 3,411 95.71 

ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 3,564 3,209 90.04 226 6.34 59 1.66 70 1.96 3,435 96.38 

ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 3,564 3,198 89.73 232 6.51 64 1.80 70 1.96 3,430 96.24 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น ระดับคุณภาพ ผ่าน
รวม 

(คน) 

ผ่านรวม 

(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน
รวม 

(คน) 

ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) ไม่ผ่าน 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ดี 
(คน) 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

ม.1 0 0 14 603 617 100.00 0 0.00 

ม.2 0 13 27 527 567 100.00 0 0.00 

ม.3 6 17 35 549 601 99.01 6 0.99 

ม.4 0 7 60 540 607 100.00 0 0.00 

ม.5 53 7 37 470 514 90.65 53 9.35 

ม.6 16 10 38 535 583 97.33 16 2.67 

รวม 75 54 211 3,224 3,489 97.90 75 2.10 
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ผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) ผ่านรวม 
(คน) 

ผ่านรวม 
(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน
รวม 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(ร้อยละ) ไม่ผ่าน 

(คน) 
ผ่าน 
(คน) 

ดี 
(คน) 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

ม.1 0 1 9 607 617 100.00 0 0.00 

ม.2 0 12 28 527 567 100.00 0 0.00 

ม.3 6 15 29 557 601 99.01 6 0.99 

ม.4 0 7 34 566 607 100.00 0 0.00 

ม.5 53 7 28 479 514 90.65 53 9.35 

ม.6 16 14 67 502 583 97.33 16 2.67 

รวม 75 56 195 3,238 3,489 97.90 75 2.10 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

โร
งเรี

ยน
 

จัง
หว

ัด 

สพ
ฐ. 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเรี

ยน
 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเรี

ยน
 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

ภาษาไทย 60.90 53.47 55.91 55.14 58.59 51.84 55.18 54.29 60.45 46.73 52.13 51.19 

สังคมศึกษา - - - - - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 36.32 29.99 32.98 33.25 36.75 30.37 34.14 34.38 32.70 27.68 30.79 31.11 

คณิตศาสตร ์ 29.13 23.63 26.98 26.73 25.61 22.17 25.82 25.46 26.91 21.92 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร ์ 31.43 29.26 30.22 30.07 31.41 28.38 30.17 29.89 33.70 30.02 31.67 31.45 

 
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

โร
งเรี

ยน
 

จัง
หว

ัด 

สพ
ฐ. 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเรี

ยน
 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

โร
งเรี

ยน
 

จัง
หว

ัด 

 ส
พฐ

. 

ปร
ะเ

ทศ
 

ภาษาไทย 46.51 39.79 42.02 42.21 49.88 42.10 45.22 44.36 52.18 45.24 47.74 46.40 

สังคมศึกษา 37.33 34.25 36.10 35.70 38.96 35.29 36.32 35.93 39.40 36.33 37.45 36.87 

ภาษาอังกฤษ 27.00 24.77 28.97 29.20 29.29 25.44 29.73 29.94 25.81 22.40 25.83 25.56 

คณิตศาสตร ์ 20.86 19.71 25.62 25.41 26.61 21.99 26.33 26.04 21.39 18.46 21.83 21.28 

วิทยาศาสตร ์ 28.04 27.13 29.40 29.20 33.51 30.33 33.04 32.68 30.19 27.38 29.04 28.65 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยจำแนกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564  

ม.1 3.09 3.18 3.11 

ม.2 2.89 3.24 3.08 

ม.3 3.02 3.14 3.10 

ม.4 3.08 3.30 3.32 

ม.5 3.20 3.33 3.54 

ม.6 3.25 3.27 3.36 

รวม 3.08 3.24 3.25 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม. 1 582 573 9 

ม. 2 628 613 15 

ม. 3 620 608 12 

ม. 4 577 574 3 

ม. 5 607 599 8 

ม. 6 571 561 10 

รวม 3,585 3,528 57 

เฉลี่ยร้อยละ 100 98.40 1.60 
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ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564  
 

ประเภท 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จบ

การศึกษา 
222 329 551 222 345 567 224 353 577 

ไม่จบ ฯ 28 18 46 18 13 31 27 10 37 
รวม 250 347 597 240 358 598 251 363 614 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จบ

การศึกษา 
179 362 541 167 388 555 160 353 513 

ไม่จบ ฯ 17 1 18 12 16 28 34 20 54 
รวม 196 363 559 179 404 591 194 373 567 

รวมจำนวน
นักเรียนที่
จบทั้งหมด 

401 691 1,092 491 762 1,189 445 736 1,181 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระหว่างปี 2560-2565 

รางวัลระดับ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2565 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 

เหรียญทอง 148 71 105 64 108 57 

เหรียญเงิน 12 23 10 25 9 10 

เหรียญทองแดง 5 3 2 8 2 9 

เข้าร่วม - 4 - 3 1 2 

รวม 165 101 117 100 120 78 
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เกียรติยศและความภาคภูมิใจ 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

 1. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ

รางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2534 

 2. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับ

รางวัลพระราชทาน  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  2556 

 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้  

  (1)  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) 

  (2)  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

  (3)  โครงการห้องเรียนพิเศษที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted 

Program) 

  (4)  โครงการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครู 

ชาวไทย EIS (English  for Integrated Studies) 

  (5)  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาเขมร) 

  (6)  โรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัด      

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1 ใน 200  โรงเรียน ในประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในโครงการ 1 ใน 19  โรงเรียน 

ในประเทศไทย 

 4. ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร  (School Quality Awards : SCQA)  ซ่ึง

แสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช  2557 

– 2558  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ประกาศ ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2559  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

 6. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2556  “สถานศึกษา

พอเพียง  2556”  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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 7. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สู่โรงเรียนสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ “ยอดเยี่ยม” เนื่องในงาน

มหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี  2557 “รวมพลังเยาวชนคิดบวก  เรียนรู้วิถีพอเพียง  

ปรองดองสมานฉันท์ก้าวทันอาเซียน” 

 8. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียน 

คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน  จากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 

 9. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับรางวัล The Best Practice in Art and Culture 

Supporting, Thailand Education Hub Project In Academic Festival, on 30 August 2016 

From  OBEC 

 10. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ

สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2559 

 11. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้รับโล่รางวัล โรงเรียนภาคีร่วมขับเคลื่อน แกนนำเยาวชนเพ่ือ

ลดปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ “ดีเด่น” ประจำปี  2559  จากสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 12. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประกวด 

กิจกรรมตามโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 13. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับรางวัล  MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงาน

ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

 14. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง  

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 15. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียว (Green Learning Awards 2017)                       

ปีการศึกษา 2560  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

 16. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้รับรางวัล “ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีบ้านนักเรียน” ปี

การศึกษา 2560 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

 17.  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

18. ปีการศึกษา 2564 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
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19. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่รางวัล EGAT Green Leaning Awards 2020 เพ่ือ

แสดงว่าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน

นักเรียน) 

20. ปีการศึกษา 2564 รางวัลระดับดีเด่น ระดับประเทศ การประกวด ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ลำดับที่ 8) 

21. ชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่

บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวน 3,000 คนขึ้นไป และได้รับรางวัลระดับประเทศ 

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2564 (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวน 

3,000 คนข้ึนไป 
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ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

รางวัล “เพชร สพ.ศกยส” ประจำปีการศึกษา 2565 

ประเภทครูผู้สอนดีเด่น สาขาผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 นางสาวปาริตา  ดวงงาม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2566  

จัดโดย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ คณะกรรมการสมาคมผู้

ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ 

1. ประเภทผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน 
1 นายเอกธนัช  เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 

2. ประเภทครูผู้สอน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 นางมลิวัลย์  เลาหสูต ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 นายธัชกร  สุริยวงศ ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 นางจิตติมา  ใจเครือ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางสาธิดา  ดวงศร ี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ ครู ภาษาไทย 
10 นายธีร์วรารัศมิ์ ธรรมวัตร ครู ภาษาไทย 
11 นางอรนุช นามเขียว ครู ภาษาไทย 
12 นางปาจรีย์ ทินบุตร ครู ภาษาไทย 
13 นายบุญหลาย  มะเค็ง ครู การงานอาชีพ 
14 นางรัชนี  ต้นโพธิ์ ครู การงานอาชีพ 



         สารสนเทศ 2565 หน้า  101 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15 นายณัฐพล ธรรมสัตย์ ครู ศิลปะ 
16 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ ครู ศิลปะ 
17 นายภูวิน  ชูกลิ่น ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 
18 นายกัมพล  เส้นสุข ครู สุขศึกษาละพลศึกษา 
19 นางสาวจันทร์จิรา หวังชื่น ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 
20 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์ ครู ภาษาต่างประเทศ 
21 นางอรทัย จันทา ครู ภาษาต่างประเทศ 
22 นางสาวศฺศิธร  ประดิษฐ์นอก ครู ภาษาต่างประเทศ 
23 นางสุภาวดี  ปฎิโย ครู ภาษาต่างประเทศ 
24 นายพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์ ครู ภาษาต่างประเทศ 
25 นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา ครู ภาษาต่างประเทศ 
26 นายคำภา  ดำพะธิก ครู สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
27 นางทัศนี ศิลบุตร ครู สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
28 นางสวภัทร หอมหวล ครู สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
29 นางสาวอัณศา เขียวดี ครู สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
30 นายอัทธ์ คำอุดม ครู คณิตศาสตร์ 
31 นางสาวมาลา วันทวี ครู คณิตศาสตร์ 
32 นางสาวมัณฑนา  องอาจ ครู คณิตศาสตร์ 
33 นางสาวสุดารัตน์ ชูคำ ครู คณิตศาสตร์ 
34 นางสาวจินตนา กุจพันธ์ ครู คณิตศาสตร์ 
35 นางสาวศศิมา เมินธนู ครู กลุ่มงานแนะแนว 

 

3. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำสำนักงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยา พนักงานราชการ พนักงานราชการดีเด่น 
2 นางสาวอัมภรณ์  คำแดง ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำสำนักงานดีเด่น 
3 นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำสำนักงานดีเด่น 
4 นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา ครูธุรการ ลูกจ้างประจำสำนักงานดีเด่น 
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ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (พร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ)  การแข่งขันกิจกรรม 

science show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

อุบลราชธานี ประจำปี 2564  

- รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 6 รางวัล จากการนำเสนอโครงงานนักเรียน

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11  

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องใน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ) 

- โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรม จากกิจกรรมการประกวดคลิปวิดิโอในหัวข้อ 

“Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิธีใหม่ของวัยรุ่น” ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 

- รางวัลเหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

(เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ) 

- รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ อพวช. 

และมหาวิทยา 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดพูดสุนทรพจน์ ประเภท นักเรียน/นักศึกษา จากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

- รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล และเหรียญทองแดง 6 รางวัล จากการ

แข่งขันกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

- รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล และเหรียญทองแดง 2 รางวัล จากการแข่งขันกีฬาเปตอง ใน

การแข่งขันกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล “แม็ตซ์เคาะสนิม” นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 

18 ปี จากการแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคัพ ประจำปี 2564 

- รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประเมินภาษาอังกฤษ 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 จากบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด  
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 

รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.
1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สลับศร ี
  

1. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธ์ิ 
  

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายรณกร  รอดคำทุย 
  

1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น 
  

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายจารุปกรณ์  สังสมัฤทธ์ิ 
  

1. นายวิทยา  คำพันธ ์
  

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย 
(คำคมเดมิ) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวชณัญญา  สร้อยพาบ 
  

1. นางปาจรีย์  ทินบุตร 
  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสรัญพร   แก้วจาระนยั 
  

1. นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ 
  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายธีธัญญ์  พลพวก 
  

1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ ์
  

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

ทอง 1. นางสาวณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ ์
2. เด็กหญิงปณดิา  อินทราช 
3. เด็กหญิงอพิณญา  คงศิลา 
  

1. นางกุนทินี  อรจันทร ์
2. นางสาววลีรัตน์  จันทรเ์ลาะ 
  

การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวชีวาพร  ขันทอง 
2. นางสาวณัฐธิดา   ศิริจันทร ์
  

1. นางสาวมัณฑนา  องอาจ 
2. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักด ี
  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายกรวุฒิ  ประดับศรี  1. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร  

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย  1. นายวสันต์  จันดำ  

การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สัญญา
ถนอมรัช  

1. นางสาวมาลา  วันทว ี
  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. นางสาวพัทธนันท์  กุลเกษ 
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา 
3. นายเปรมมินทร์  เบ้าคำ  

1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร 
2. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ 
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รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นางสาวชุติกาญจน์   แก้วกอง 
2. นางสาวสุดาสิริ   ศรสีุข 
3. นางสาวอิศริยาภรณ์  สุขเต็มดี  

1. นายพันกร  มนทอง 
2. นางธัญลักษณ์  เมธีปญัญากลุ 
  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวนกมลวรรณ  เนยีมพันธ ์
2. นางสาวปานตะวัน  พลเสนา 
3. นายภัทรพล  สันทว ี 

1. นางสาวณิชามล  ทองลือ 
2. นายไชยา  แหนวงษ ์
  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม 
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล 
3. เด็กชายเทพปรีดา  ชวนกระโทก  

1. นางจิตติมา  ใจเครือ 
2. นายกิตติ  กาสา 
  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นายศรศิลป์ชัย  พวงนาม 
2. นางสาวศศิรารตัน์  พรมเกษ 
3. นายสิรดนยั  เวชสุวรรณกิจ  

1. นางมลิวัลย์  เลาหสตู 
2. นางสาวพีรยา  ศิริสวสัดิ ์
  

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.
1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใยแสง 
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สักขีนาด ี
3. เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา  

1. นายธัชกร  สุริยวงศ ์
2. นางศิลารัตน์  สรุิยวงศ ์
  

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวดลพร  แก้วปุม 
2. นางสาวปวิชญา  แก้วพิกุล 
3. นางสาววิภาวนี  บุญมา  

1. นางวรรณกร  คำอุดม 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ 
  

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายพงศกร  โพธิ์ขาว 
2. นายรชตภัทร  ดวงเพ็ง  

1. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากลุ 
2. นางนิภาพร  ยุพา  

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทพิชิตเปา้หมาย ม.4-
ม.6 

ทอง 1. นางสาวนภัสร  พรรษาวนัส 
2. นางสาวพิรยากร   ทิพมาตย ์
3. นางสาวภัทธณดา  แสงคำ  

1. ว่าท่ีร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำล ี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังด ี
  

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กหญิงจิราภัค  พละศักดิ ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ภักดสีุวรรณ 
3. เด็กหญิงณฏัฐณิชชา  กำลังด ี
4. เด็กหญิงปวีณ์ธดิา  รัตนะพันธ์ 
5. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สำราญ  

1. นางทัศนี  ศิลบุตร 
2. นางสาวอัณศา  เขียวด ี
  

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นางสาวกวินธิดา  หอมดวงศร ี
2. นายก้องภพ   ผิวอ่อน 
3. นางสาวประกายมุก   ศรีหาบุตร 
4. นายพชรพล   จันดากร 
5. นายภูเวียง   ขุขันเขต  

1. นายคำภา  ดำพะธิก 
2. นางพัทธยา  ชุมสงคราม 
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การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกมลวัลย์   การะเกษ 
2. นางสาวนรินทิพย์   อิสระภาพ 
3. นางสาววริศรา   จันทะคำแพง 
4. นางสาวสุพัตรา  เฟื่องบุญ 
5. นางสาวอุษณีษ์  เลิศวรสิริกลุ  

1. นางสาวไอรดา  วงวาน 
2. นางสาวลลดิา  โสดามุข 
  

การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.
6 

ทองแดง 1. นางสาวกุลทิวา  บุญตะเคียน 
2. นายบวรนันต์   ตะบองทอง 
3. นายพัทธดนย์  โคตสสีาย 
4. นายศิริพงศ์   ใสกระจ่าง 
5. นางสาวโชติกา  พินธุรักษ ์ 

1. นายนายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน 
2. นางอรวรรณ   หลอมทอง 
  

การประกวดละครคณุธรรม ม.1-ม.
6 

ทอง 1. นายกฤษฎา  ใจมั่น 
2. นางสาวขนิษฐา  ทองย่อน 
3. นางสาวชนันรัตน์  สิทธิผกาผล 
4. นางสาวฐิติกาญจน์  วันเพ็ง 
5. นางสาวณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ ์
6. นายณัฐพงษ์   แสงสุวรรณ ์
7. นายธนพล  คุณา 
8. นายปิยวัช  ศรีวงศ์ษา 
9. นางสาวพรไพลิน  วลยัศร ี
10. นางสาวพัชริดา  กิ่งแก้ว 
11. นางสาวพิริยาภา  เผ่าทอง 
12. นายภูวเดช  สุกัญญา 
13. นางสาวศศิกาญจน์  สมัครการ 
14. นางสาวอภิญญา  แก้วพวง 
15. นางสาวไหมทอง  ปรางทอง  

1. นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด 
2. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ 
3. นายเกษมสันต์  แพงมา 
4. นางสาวกฤติยาณี  งามล้วน 
  

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง 
  

1. นางสวภัทร  หอมหวล 
  

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นายพิทักษ์พร  จูมสิมมา 
  

1. นางสิรินุช  สุขกาย 
  

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  สัพพวิญญชูน 
2. เด็กหญิงเลย์ลา  เดวิดสัน  

1. นางสาวนภามาศ   ธาน ี
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ ์ 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทอง 1. เด็กชายภัคนิกรณ์  ธิปเทศ 
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  ขันโท  

1. นางกัญจนา  ฝักแต ้
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค ์ 
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การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ม.1-ม.6 

ทอง 1. เด็กหญิงกวินตรา  เหล่าวงษ ี
2. เด็กหญิงจันทนิภา  คำตา 
3. เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม 
4. เด็กหญิงชลันธร  อ่อนทรวง 
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มวลสุข 
6. เด็กหญิงรุจริา  ชัยปัญญา  

1. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย 
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก 
3. นางสาวจิตรา  แก่นสาร 
  

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายกิตติเดช  โยธ ี
2. นายยศพัฒน ์ ยิ่งอมรพงศ์  

1. นางสาวจันทร์จิรา  หวังช่ืน 
2. นายภูวิน  ชูกลิ่น  

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวพิชญาพร  โพธิพันธ ์
2. นางสาวภัทร์ธนัญ  จุฑากฤษฎา  

1. นางสาวสาคร  คุมมินทร ์
2. นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ ์ 

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม 
Mixed Media ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร ์
  

1. นายพชรพล  ทินบุตร 
  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-
ม.3 

ทอง 1. เด็กชายธนภูมินทร์   ชุมโท่โร ่
  

1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา 
  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-
ม.6 

ทอง 1. นางสาววิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชต ิ
  

1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา 
  

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกฤษณะ  นาใจเย็น 
  

1. นายวิเชียร  สืบวงศ ์
  

การแข่งขันประตมิากรรม ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงชมมณี  ปิ่นหอม 
2. เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน 
3. เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์  

1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา 
2. นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ ์
  

การแข่งขันประตมิากรรม ม.4-ม.6 ทอง 1. นายชัยพัทธ ์ พิมพ์โพธิ์ 
2. นายชัยวัฒน์  จารุวงศ์ 
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  เทพอาษา  

1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา 
2. นางสาวรุ่งนารี  พิมพ์มาศ 
  

การประกวดวงดนตรสีตริง ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กหญิงกาานต์พิชชา  จันทา 
2. เด็กชายทีปกร   มิสรัง 
3. เด็กชายธนภัทร   ประดับพงษ ์
4. เด็กชายพีรันธร    โคสาธนวิสิฐ 
5. เด็กชายรัฐวิทย์   โกมลศร ี
6. เด็กชายอธภิัทร    แสงอุทัยทิพย์วรรณ 

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย ์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศร ี
3. นางสาวรินทร์ลภัส    สืบสิมมา 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายนิรวิทธ์  อุดด้วง 
  

1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง 
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การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ฉายารตัน ์
  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย ์
  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวเมขลา  กันนอก 
  

1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ฉายารตัน ์
  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย ์
  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวบุญญสิา    วงศ์ทอง 
  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย ์
  

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายณัฐภมูิ   บุญเยี่ยม 
  

1. นายณัฐพล  ธรรมสตัย ์
  

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    จันทา 
  

1. นางสาวรินทร์ลภัส    สืบสิมมา 
  

การประกวดดนตรีประเภทวง
ดุริยางค์เครื่องลม (Wind 
Ensembles) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายคณากร  ขุขันธ์เขต 
2. นายชยุตม์  ศรีลา 
3. นางสาวชิดชนก  จันทรสนิท 
4. เด็กชายธนบัตร  วันศร ี
5. นายธนภัทร  กล้าวาจา 
6. นายธนวัฒน์  ไชยศรีษะ 
7. นายธนวัต  มุสะวะ 
8. นายภูวดล  ตันชูชีพ 
9. นายลัทธพล  ภักดลี้น 
10. นายสราวุฒิ  มาดำ 
11. นายอภิรักษ์  ทองพูล 
12. นายอภิสฤษฎิ์  ทองมี  

1. นายวัชรินทร์  หอมคำ 
2. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร 
3. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักด ี
4. นายธวัชชัย  พานแก้ว 
  

การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงณัฐดิา  ปัดนาวาส 
2. เด็กหญิงนภสัสร  แสงทอง 
3. เด็กหญิงพุฒิชา  โอภาพ 
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  คะนองมาก 
5. เด็กหญิงสุวารี  สารยี ์
6. เด็กหญิงอรจริา  เรืองหงษา 
7. เด็กหญิงอัยวรินทร์  โทวาท 
8. เด็กหญิงอารดา  เทียนทอง  

1. นายวิทยา  คำพันธ ์
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส 
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิร ิ
4. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา 
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การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
เขมร ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายปัญญา  มีพันธ์ 
2. นายภานุวัฒน์  มีพันธ์  

1. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ด ี
2. นางสาวณลภัส  มุทาวัน  

การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายสมบตัิ  การะเกษ 
  

1. นางอรทัย  จันทา 
  

การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวฐิติยา   สมพงษ ์
  

1. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาต ิ
  

การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.
4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวนันทรัตน์  รสชาต ิ
2. นางสาวภักดิ์ภญิญา  ปานประ
ชาติ 
3. นางสาวศิริณภา  ดอกไม ้
4. นางสาวอริสา  ธงพันธ ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  จารุการณ์  

1. นางสาวสุภาพร  แถบทอง 
2. นางสาวเมษา  เพ็งชัย 
  

การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
ประกอบภาพ (Pictorial Writing) 
ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวณัฐกานต์  พละศักดิ ์
  

1. นางสาวลดาวลัย์   สัตยาพันธุ ์
  

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวพัชรินทร์   มีชัย 
2. นางสาวรุ่งธิวรรณ   โสภาจันทร์  

1. นางสุภาวดี  ปฎิโย 
2. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์  

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายจิรชัย  พึมขุนทด 
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ถือผล  

1. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก 
2. นางสุภาวดี  ปฎิโย  

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายรชต   ตระกลูวิทยานันท์ 
2. นางสาววิมลสริิ  ธำรงวิทยรัตน ์ 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์ 
2. นางสาวดารารัตน์  บัวทุม  

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นางสาวกานต์ธิดา   หนองหงอก 
2. นางสาวนิศารัตน์  เครือออน 
3. นางสาวศตกมล   เสนาภักดิ์  

1. นางอรนุช  นามเขียว 
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ 
  

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงกชพร   ชุมแสง 
2. เด็กหญิงลลนา  โกศล 
3. เด็กหญิงเนติพร   ฝอยทอง  

1. นายธีร์วรารัศมิ์   ธรรมวตัร 
2. นายวิทยา  คำพันธ ์
  

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกันต์ดนัย   ผ่านพินิจ 
2. นางสาววิชญาดา  พรมบุตร 
3. นางสาวศิรินราพร   ทาวงษ ์ 

1. นายเชิดศักดิ์   บุญยัง 
2. นางสาวลำไพ  ยางงาม 
  

การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายกันตินันท์  ทินวงศ์ 
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินทมาศ  

1. นายบรรหยดั  สุริพล 
2. นางสาวณภาย์  ทนงค ์ 
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รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นายธนวรรธน ์ พิมพ์จันทร ์
2. นายเจษฎา  อ่อนทรวง 

1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิร ิ
2. นางสาวชลิตา  จูมสมีา  

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาววรรณรดา  ชมภ ู
2. นางสาวศศิภา  เสริมศรี  

1. นางสาวธิดารัตน์  จันที 
2. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล  

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่อง
สั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา  

1. นางสาวณภาย์  ทนงค ์
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม  

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายนภัสกร  คุณผล 
2. เด็กชายอชิตพลต์  เกี่ยวศรีกุล  

1. นางสาวธิดารัตน์  จันที 
2. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล  

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายพีระพันธ์  ศรีเสรมิ 
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์จันทร ์
  

1. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา 
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ 
  

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวมานิตา  มีกำปัง 
2. นางสาวศุภิสรา  จันทะไขส่ร  

1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง 
2. นางสาธิดา  ดวงศรี  

การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายปิติยะพงษ์  รองสุพรรณ ์
2. นายอรรษวรักษ์  โกทา  

1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา 
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม  

การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กชายกันตินันท์  สัจจะบญุทว ี
2. เด็กชายพีรดนย์  ด้วงทอง  

1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิร ิ
2. นางสาวชลิตา  จูมสมีา  

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-
ม.6 

เงิน 1. นายกฤษติณัช  พานิชเจริญ 
2. นายรติพงษ์  พรมทา 
3. นายวชิรวิทย์  ปลั่งกลาง  

1. นายบรรหยดั  สุริพล 
2. นางสาวธิดารัตน์  จันที 
  

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวฐิติชญา  วันเจรญิ 
2. นายณัฐภูมิ  ฤทธิยา 
3. นางสาวสศิมา  สหีาบุตร  

1. นายจรูญศักดิ์  สมสุข 
2. นางสาวพัชริดา  อ่อนทรวง 
  

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.
3 

ทอง 1. เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ 
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน 
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา 

1. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์ 
2. นางสาวปรียานุช  คำมงคล 
  

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นางสาวขนบพร  กิ่งจันทร์มล 
2. นายภิรมย์  จำพันธ์ 
3. นางสาวสุภาพร  ลำภา  

1. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์ 
2. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ 
  

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง 
2. เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง 
3. นางสาวรัตน์นรี  มะโนชาติ  

1. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ 
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง 
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รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.
3 

ทอง 1. นางสาวฉัตรชนก  พัดทาบ 
2. นางสาวพิชญาภา  อ่อนทรวง 
3. นางสาวรัชฎาพร  พรมชาติ  

1. นางรัชน ี ต้นโพธ์ิ 
2. นางสาวสุพรรษา  คำหล้า 
  

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.
6 

ทอง 1. นางสาวทัศน์ดาว  เนียนแนบ 
2. นางสาวอทิตยา  ธรรมเจรญิ 
3. นายเจษฐภูมิ  จันถา  

1. นางรัชน ี ต้นโพธ์ิ 
2. นางสาวสุพรรษา  คำหล้า 
  

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลนำ 
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สรรพสาร 
3. นางสาวสิริยากร  จันทร์เพ็ชร  

1. นางสาวกัญจน์ณฏัฐ์  วงค์มาเกตุ 
2. นางรัชน ี ต้นโพธ์ิ 
  

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวจิราภา  ฝั่งทะเล 
2. นายภัทรภูมิ  พวงบุตร 
3. นางสาวศิริลักษ์  การะเกษ  

1. นางสาวกัญจน์ณฏัฐ์  วงค์มาเกตุ 
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง 
  

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวกัญยาณี  สาล ี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ 
3. นางสาวศรีสุวรรณสร  เนียมกลิน่  

1. นางรัชน ี ต้นโพธ์ิ 
2. นางสาวธุสาวดี  จันทส ี
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คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำสารสนเทศ 

1. นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท   ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. นายเอกธนัช  เหลาสิงห์       รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 

3. นายอาคม  วงศ์บา    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

4. นายอนุศิษฏ์  โกศล    รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน 

5. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา         หัวหน้างาน 

2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม   รองหัวหน้างาน 

3. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน   คณะทำงาน 

4. นางสาวมัณฑนา องอาจ   คณะทำงาน 

5. นายนันทิชชา  แสนสำอาง  คณะทำงาน 

6. นางจารวุรรณ  แสงส่อง     เลขานุการ 
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