
43อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(การศึกษาภาคบังคับ)

มัธยมศึกษาปีที่1–มัธยมศึกษาปีที่3



44 คู่มือนักเรียน

1 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ปการศึกษา 2559 แผนการเรียน  วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (คุณภาพ)  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา  1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา ]t 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140)  รายวิชาเพิ่มเติม 4.5(180) 
ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) 
ค20201 ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 1 
0.5(20) ค20202 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

2 
0.5(20) 

 ว    21281  ทักษะวิทยาศาสตร 1.0(40) ว21282 วิทยาศาสตรกับการแกปญหา 1.0(40) 
ว20291 วิทยาศาสตรกับความงาม 0.5(20) ว20292 ของเลนทางวิทยาศาสตร 0.5(20) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  
แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640)  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 15.5(680) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



45อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   ปการศึกษา 2559   แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ (คุณภาพ)   

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0(120)  รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(160) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
อ21207 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1.0(40) อ21208 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1.0(40) 
อ21209 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 1.5(60) อ21210 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน 1.5(60) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(620)  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 15.5(660) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 คู่มือนักเรียน
3 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1   ปการศึกษา 2559   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) 
ว21281 ทักษะวิทยาศาสตร 1.0 (40) ว21282 วิทยาศาสตรกับการแกปญหา 1.0(40) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600)  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(640) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

4 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1  ปการศึกษา 2559     แผนการเรียน  ภาษาไทย – ธุรกิจ  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ท21201 อาน-เขียน 1.0 (40) ท21202 อาน-เขียน 1.0 (40) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
ง20267 การพิมพดีด1 1.0 (40) ง20268 การพิมพดีด2 1.0(40) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  
แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 คู่มือนักเรียน

5 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1      ปการศึกษา 2559    แผนการเรียน อิอดาดี 

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5.(340) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
ร21211 อัล-ลุเฆาะ  อัล-อะเราะบียะฮ 

(ฟง-พูด-อาน-เขียน) 
3.0(120) ร21221 อัล-ลุเฆาะ  อัล-อะเราะบียะฮ 

(ฟง-พูด-อาน-เขียน) 
3.0(120) 

ร21212 อัล-เกาะวาอิด (ไวยกรณ) 2.0(80) ร21222 อัล-เกาะวาอิด (ไวยกรณ) 2.0(80) 
ร21213 อัล-มุหาดะษะฮ (สนทนา) 1.0(40) ร21223 อัล-มุหาดะษะฮ (สนทนา) 1.0(40) 
ร21214 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) ร21224 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.5(800)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 19.5(840) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



49อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
6 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    ปการศึกษา 2559  แผนการเรียน  ศิลปะ – พละ  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
พ21201 วายน้ํา 1.0(40) พ21202 ฟุตซอล 1.0(40) 
ศ21201 ศิลปะ 1.0(40) ศ21202 ศิลปะ 1.0(40) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  
 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
 -ชุมนมุ 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 -ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 คู่มือนักเรียน
7 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2559    แผนการเรียน  คอมพิวเตอร – เกษตร  
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/ ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส21104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส21102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส21103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส21106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษา 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ21102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140) 
ส21221 หนาท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส21222 หนาท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
ง20267 การพิมพดีด1 1.0(40) ง20268 การพิมพดีด2 1.0(40) 
ง21269 การปลูกไมดอกไมประดับ 1.0(40) ง21270 การผลิตพันธุไม 1.0(40) 

   I20201 Is1ศึกษาคนควาสรางองคความรู 1.0(40) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  
แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(580)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(620) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


