
เวลาเรียน เวลาเรียน เวลาเรียน เวลาเรียน รายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียนรายวิชา/ กิจกรรม เวลาเรียน

(น.ก/ช.ม.) (น.ก/ช.ม.) (น.ก/ช.ม.) (น.ก/ช.ม.) (น.ก/ช.ม.) (น.ก/ช.ม.)

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 (460) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 (460) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 (460) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440)

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60)
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60)
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40)
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20) พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20) พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20)
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 6 0.5 (20)
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 1.0 (40) ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 1.0 (40)
ว21103 วิทยาการค านวณ 1 1.0 (40) ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว22103 วิทยาการค านวณ 2 1.0 (40) ว22104 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว23103 วิทยาการค านวณ 3 1.0 (40) ว23104 การออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 (20)

0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20)

ส21105 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 (20)
ส21107 ศาสนาอิสลาม 0.5 (20) ส21108 ศาสนาอิสลาม 0.5 (20) ส22107 ศาสนาอิสลาม 0.5 (20) ส22108 ศาสนาอิสลาม 0.5 (20) ส23107 ศาสนาอิสลาม 0.5 (20) ส23108 ศาสนาอิสลาม 0.5 (20)

4.5 (180)               รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 (200)             รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180)                 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 (200)            รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180)              รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 (200)
ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) I20201  IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 (40) I20202 IS2 การส่ือสารและการน าเสนอ 1.0 (40) ส23201 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23202 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20)

ว21206 การสร้างแอนิเมช่ันด้วยScratch 0.5 (20) ส22201 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22202 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 0.5 (20) ว23206 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 0.5 (20)

ค21205 การด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์
1.5 (60) ค21206 กราฟและความสัมพันธ์ 1.5 (60) ค22205 การแยกตัวประกอบพหุนาม 1.5 (60) ค22206 คณิตศาสตร์และการออกแบบ 1.5 (60) ค23205 เลขยกก าลัง 1.5 (60) ค23206 ความน่าจะเป็น 1.5 (60)

ว21204 การสืบเสาะอย่าง

วิทยาศาสตร์
1.5 (60) ว21205 เร่ิมต้นกับโครงงาน 1.5 (60) ว22204 โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ืออนาคต 1.5 (60) ว22205 อิเล็กทรอนิกส์ 1.5 (60) ว23204 Bio-Chem ชีวเคมีเบ้ืองต้น 1.5 (60) ว23205 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 1.5 (60)

อ21203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน11.0 (40) อ21204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน2 1.0 (40) ว22206 การสร้างส่ือเพ่ือน าเสนองาน 0.5 (20) อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง1 1.0 (40) อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง2 1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) (60) (60)

ก21901 กิจกรรมแนะแนว 1 (20) ก21902 กิจกรรมแนะแนว 2 (20) ก22901 กิจกรรมแนะแนว 3 (20) ก22902 กิจกรรมแนะแนว 4 (20) ก23901 กิจกรรมแนะแนว 5 (20) ก23902 กิจกรรมแนะแนว 6 (20)

ก21911 กิจกรรมชุมนุม 1 (20) ก21912 กิจกรรมชุมนุม 2 (20) ก22911 กิจกรรมชุมนุม 3 (20) ก22912 กิจกรรมชุมนุม 4,IS3 (20) ก23911 กิจกรรมชุมนุม 5 (20) ก23912 กิจกรรมชุมนุม 6 (20)

ก21921 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 1 (12) ก21922 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 2 (13) ก22921 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 3 (12) ก22922 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 4 (13) ก23921 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 5 (12) ก23922 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 6 (13)

ก21931 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 (8) ก21932 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 (7) ก22931 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 (8) ก22932 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 (7) ก23931 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 (8) ก23932 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 (7)

700 700 700 700 700 700

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

เลือกเรียนตามศาสนาท่ีนับถือ

รายวิชา/ กิจกรรม รายวิชา/ กิจกรรม รายวิชา/ กิจกรรม รายวิชา/ กิจกรรม

เลือกเรียนตามศาสนาท่ีนับถือ

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2563 - 2565                                                                ส าหรับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted Education Program)

เลือกเรียนตามศาสนาท่ีนับถือ เลือกเรียนตามศาสนาท่ีนับถือ เลือกเรียนตามศาสนาท่ีนับถือ

รายวิชาเพ่ิมเติม

เลือกเรียนตามศาสนาท่ีนับถือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


