
ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน

1 ค21202 คณิตศาสตร์ อ.เอกราช 535
2 ค21202 คณิตศาสตร์ อ.วทันยา 541
3 ว20202 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ อ.พรนภัส 428
4 ว20202 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ อ.ปทุมพร ป.3
5 ท21211 การใช้ห้องสมุด อ.วรรณพร หอสมุด
6 ส20210 การเมืองการปกครอง อ.สุดารัตน์ พ. ตะกั่วป่า
7 ส20214 อาเซียนศึกษา อ.แสงมณี ศูนย์อาเซียน
8 จ20202 จีนพืน้ฐาน 2 อ.โสภิดา 317
9 อ21202 อังกฤษฟัง-พูด อ.นุสรา 332
10 ง20264 อาหารไทย อ.กัญญ์ณณัฎฐ์ คหกรรม 4
11 ง20263 อาหารว่าง อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4
12 ง20217 หนังสืออิเลกทรอนิกส์ อ.จินตรัตน์ คอมฯ 2
13 ง20211 ภาษา LOGO อ.ณัทกุลธรณ์ TOT

14 พ21201 เซปักตะกร้อ อ.ปรารถนา สนามกีฬา

15 ศ20202 วงโยธวาทิต 2 อ.ศิริกุล ดนตรีสากล

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1    ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2561

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

วันพุธ คำบ 1-2



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ง20225 ปลูกไม้ประดับ 1 อ.สุเมธ เกษตร แผนการเรียนเกษตร

2 ง20244 ดอกไม้ใบตองประดิษฐ์ 1 อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนการเรียนคหกรรม

3 ง20212 หลักการขายเบือ้งต้น อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ 1 แผนการเรียนธุรกิจ

4 ง20251 ช่างบริการบ ารุงรักษารถยนต์ อ.จิระศักด์ิ อุตสาหรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

5 ง20214 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อ.ศศิวิมล คอมพิวเตอร์ 1 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

6 พ20216 ฟุตบอล 2 อ.พรชัย สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

7 จ20206 การเขียนอักษรจีน 2 อ.โสภิดา 317 แผนการเรียนภาษาจีน

8 ศ20226 วงเคร่ืองสายไทย 1 อ.สิทธิพร ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

9 ศ20236 นาฏศิลป์ไทย 2 อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

1 ง20262 การปลูกไม้ผล อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนการเรียนเกษตร

2 ง20204 สร้างสรรค์ผ้าสวย อ.อัจจิมา คหกรรม 3 แผนการเรียนคหกรรม

3 ง20206 พิมพ์ดีดภาษาไทยเบือ้งต้น อ.พิมภากาญจน์ คอมพิวเตอร์ 2 แผนการเรียนธุรกิจ

4 ง20250 ช่างปูน อ.จิระศักด์ิ อุตสาหรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

5 ง20226 สร้างสรรค์งานสวย อ.กติกา TOT แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

6 พ20206 บาสเกตบอล อ.พรชัย สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

7 จ20203 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1 อ.โสภิดา 317 แผนการเรียนภาษาจีน

8 ศ20231 วงมโหรี อ.วรพล ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

9 ศ20239 ช่างแต่งหน้า-ผม อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.2/1-2/4

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2    ภำคเรียนที ่2   ปีกำรศึกษำ 2561

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

วันอังคำร คำบ 1-2

วันพฤหัสบด ีคำบ 1-2



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 จ20207 การอ่านอักษรจีน 2 อ.อิศรภัทร 317 แผนการเรียนภาษาจีน

2 พ20233 วอลเลย์บอล 2 อ.สายฝน สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

3 ศ20230 วงปีพ่าทย์ 2 อ.สิทธิพร ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

4 ศ20238 นาฏศิลป์ไทย 4 อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

5 ง20233 บัญชี 2 อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ 1 แผนการเรียนธุรกิจ

6 ง20242 การขยายพันธุพ์ืช อ.สุเมธ เกษตร แผนการเรียนเกษตร

7 ง20235 สร้าง webpage HTML อ.ศศิวิมล คอมพิวเตอร์ 2 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

8 ง20247 ดอกไม้ใบตองประดิษฐ์ 2 อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนการเรียนคหกรรม

9 ง20254 ช่างเชื่อม อ.จิระศักด์ิ อุตสาหรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

1 จ20210 คัดอักษรจีน 1 อ.อิศรภัทร 317 แผนการเรียนภาษาจีน

2 พ20214 เซปักตะกร้อ 2 อ.ปรารถนา สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

3 ศ20240 การสร้างสรรค์การแสดง อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

4 ศ20228 วงเคร่ืองสายประสม อ.สิทธิพร ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

5 ง20232 พิมพ์ดีดไทยธุรกิจ อ.พิมภากาญจน์ คอมพิวเตอร์ 2 แผนการเรียนธุรกิจ

6 ง20207 โปรแกรมน าเสนอ อ.ณัทกุลธรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

7 ง20253 ช่างบริการงานล้อ อ.จิระศักด์ิ อุตสาหรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

8 ง20241 ปลูกไม้ประดับ 2 อ.สุเมธ เกษตร แผนการเรียนเกษตร

9 ง20256 ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนการเรียนคหกรรม

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.3/1-3/4

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3    ภำคเรียนที ่2    ปีกำรศึกษำ 2561

วันจันทร์ คำบ 1-2

วันศุกร์ คำบ 1-2

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ค31206 คณิตศาสตร์ อ.ทรงพรรณ 532 แผนวิทยาการ

2 ว31283 การน าเสนอผลงาน อ.เพียงเพ็ญ TOT แผนการงานอาชีพ

3 พ30203 ลอนเทนนิส อ.พรชัย สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 อ31203 อ่าน-เขียน 2 อ.ปารณีย์ 323 แผนฝร่ังเศส

1 ส30261 หลักฐานทางประวติัศาสตร์ อ.สุพรรษา 223 แผนวิทยาการ

2 ง30258 การปลูกพืชสวนครัว อ.กัญญ์ณณัฎฐ์ เกษตร แผนการงานอาชีพ

3 ว31283 การน าเสนอผลงาน อ.เพียงเพ็ญ TOT แผนพลศึกษา

4 ฝ31202 ฝร่ังเศส 2 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

1 อ31206 ภาษาและวัฒนธรรม อ.กันต์ณัฐภัทร 321 แผนวิทยาการ

2 ง30299 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ 1 แผนการงานอาชีพ

3 พ30206 เทเบิลเทนนิส อ.สายฝน สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ว31283 การน าเสนอผลงาน อ.เพียงเพ็ญ TOT แผนฝร่ังเศส

วันจันทร์ คำบ 6-7

วันอังคำร คำบ 3-4

วันพุธ คำบ 4-5

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4    ภำคเรียนที ่ 2    ปีกำรศึกษำ 2561

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.4/1-4/2

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ว31283 การน าเสนอผลงาน อ.เพียงเพ็ญ TOT แผนวิทยาการ

2 ง30239 เขียนแบบเทคนิค อ.ตรีพลาย์ อุตสาหกรรม แผนการงานอาชีพ

3 ส30254 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ อ.จิราพร 225 แผนพลศึกษา

4 ฝ31202 ฝร่ังเศส 2 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

1 ว31284 ระบบเครือข่ายและการส่ือสาร อ.จินตรัตน์ TOT แผนวิทยาการ

2 ง30206 ขนมไทย อ.อัจจิมา คหกรรม 3 แผนการงานอาชีพ

3 พ30225 วอลเลย์บอลชายหาด 2 อ.สายฝน สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ฝ31204 เสริมฝร่ังเศส 2 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4    ภำคเรียนที ่ 2    ปีกำรศึกษำ 2561

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.4/1-4/2

วันพฤหัสบด ีคำบ 3-4

วันศุกร์ คำบ 6-7



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ค32206 คณิตศาสตร์ อ.วทันยา 541 แผนวิทยาการ

2 ง30225 การเขียนเว็บไซต์ อ.ศศิวิมล คอมพิวเตอร์ 1 แผนการงานอาชีพ

3 พ30215 เซปักตะกร้อ อ.ปรารถนา สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ง30260 การถนอมอาหาร อ.กัญญ์ณณัฎฐ์ คหกรรม 4 แผนฝร่ังเศส

1 ง30225 การเขียนเว็บไซต์ อ.พรเทพ คอมพิวเตอร์ 1 แผนวิทยาการ

2 ง30288 บัญชีบริการพิเศษ อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ 1 แผนการงานอาชีพ

3 พ30210 เปตอง อ.ปรารถนา สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ฝ32202 ฝร่ังเศส 4 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

1 ส30264 บุคคลส าคัญของโลก อ.กนกนภา 226 แผนวิทยาการ

2 ง30271 ปาล์มประดับ อ.สุเมธ เกษตร แผนการงานอาชีพ

3 พ30213 แฮนด์บอล อ.พรชัย สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 อ32205 เสริมอังกฤษ 2 อ.รุ่งทิวา 321 แผนฝร่ังเศส

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่5    ภำคเรียนที ่2    ปีกำรศึกษำ 2561

วันจันทร์ คำบ 3-4

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.5/1-5/2

วันจันทร์ คำบ 6-7

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

วันอังคำร คำบ 6-7



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ง30223 การออกแบบงานด้วยcorel drew อ.เพียงเพ็ญ TOT แผนวิทยาการ

2 ง30280 เคร่ืองเสียงขนาดเล็ก อ.ตรีพลาย์ อุตสาหกรรม แผนการงานอาชีพ

3 ง30225 การเขียนเว็บไซต์ อ.พรเทพ คอมพิวเตอร์ 1 แผนพลศึกษา

4 ฝ32202 ฝร่ังเศส 4 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

1 อ32203 การอ่านภาษาอังกฤษ อ.ขวัญชัย 331 แผนวิทยาการ

2 ง30267 ดอกไม้แป้งขนมปัง อ.รัชนิดา คหกรรม 1 แผนการงานอาชีพ

3 ง30259 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนพลศึกษา

4 ง30225 การเขียนเว็บไซต์ อ.ศศิวิมล คอมพิวเตอร์ 2 แผนฝร่ังเศส

1 ว30281 ปิโตรเลียม อ.พลรบ 418 แผนวิทยาการ

2 ง30259 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนการงานอาชีพ

3 ส30225 สังคมกับคุณภาพชีวิต อ.สุพรรษา 226 แผนพลศึกษา

4 ฝ32204 เสริมฝร่ังเศส 4 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่5    ภำคเรียนที ่2    ปีกำรศึกษำ 2561

วันพุธ คำบ 6-7

วันพฤหัสบด ีคำบ 5-6

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.5/1-5/2

วันศุกร์ คำบ 3-4

งานวิชาการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"


