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ที่ สาระการเรียนรู้ รหัสรายวิชา ชือ่วิชา
1 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02001 บญัชีชาวบา้น
2 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02002 วิสาหกิจชุมชน
3 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
4 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
5 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02005 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
6 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02006 เพศศึกษาส าหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น
7 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02007 การนวดไทยในครัวเรือน
8 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02008 โรคที่เปน็ปญัหาของชุมชน
9 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02009 สมุนไพรพื้นบา้นต้านโรค
10 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02010 การดูแลอนามัยชุมชน
11 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02012 การด ารงชีวิตในปา่
12 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02013 การปอ้งกันสาธารณภยั
13 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02017 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
14 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02018 บญัชีชาวบา้นและบญัชีอย่างง่าย
15 สาระทักษะการด าเนนิ ทช02051  เรียนรู้กับภมูิปญัญาท้องถิ่น
16 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03001 บญัชีชาวบา้น
17 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03007 ดนตรีพื้นบา้น
18 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03016 สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข
19 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03017 สุขภาวะอนามัยในครัวเรือน
20 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03020 ชุมชนคิดเปน็
21 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03022 ภาพวาดพื้นบา้นเมืองนา่น
22 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03023 ลูกเสือวิสามัญ
23 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03025 การคุ้มครองผู้บริโภค
24 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03032 อาสายุวกาขาดขั้นพื้นฐาน
25 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03044 การย่ าขาง
26 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03050 ร ามวยโบราณ
27 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03053 เศรษฐศาสตร์ชุมชน
28 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03054 การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
29 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03056 ความปลอดภยัการใช้ชีวิตในชุมชนเมือง
30 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03058 การดูแลสุขภาพชุมชน
31 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03059 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
32 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03060 เพศศึกษานา่รู้
33 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03061 การส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค
34 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03069 ภาษีเจริญเพลินวาน
35 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03070 ทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
36 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03071 ชุมชนนา่อยู่ ธนบรีุพอเพียง

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559  ส าหรับตรวจคุณภาพหนงัสือเรียน
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ที่ สาระการเรียนรู้ รหัสรายวิชา ชือ่วิชา
37 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03072 อาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
38 สาระทักษะการด าเนนิ ทช03096 ขยะมลพิษในจังหวัดสมุทรปราการ
39 สาระทักษะการด าเนนิ ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลปพ์ื้นเมือง
40 สาระทักษะการด าเนนิ ทช12005 สุขภาพพลานามัย
41 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13001 หลักการจัดการเบือ้งต้นวิสาหกิจชุมชน
42 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13002 ศิลปะพื้นฐาน
43 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13004 การคุ้มครองผู้บริโภค
44 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13009 ศิลปวัฒนธรรมไทย 1
45 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13012 สุขภาพดีชีวีมีสุข
46 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13014 คุณธรรมกับการด าเนนิชีวิต
47 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13020 การท าบญัชีครัวเรือน
48 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13022 สุขศึกษา2
49 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13028 การออกแบบและเทคโนโลยี 01
50 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13029 คหกรรม 01
51 สาระทักษะการด าเนนิ ทช13030 สนกุกับลายเส้น
52 สาระทักษะการด าเนนิ ทช22002 จิตรกรรมไทย
53 สาระทักษะการด าเนนิ ทช22003 ประติมากรรมไทย
54 สาระทักษะการด าเนนิ ทช22005 การสร้างเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย
55 สาระทักษะการด าเนนิ ทช23013 ศิลปะไทย
56 สาระทักษะการด าเนนิ ทช23015 การดูแลชีวิตในแต่ละช่วงวัย
57 สาระทักษะการด าเนนิ ทช23019 การท าการเกษตรแบบผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
58 สาระทักษะการด าเนนิ ทช23021 การคุ้มครองผู้บริโภค
59 สาระทักษะการด าเนนิ ทช23022 การจัดบา้นใหน้า่อยู่
60 สาระทักษะการด าเนนิ ทช32001 จิตรกรรมสากล
61 สาระทักษะการด าเนนิ ทช32004 ชีวิตและครอบครัว
62 สาระทักษะการด าเนนิ ทช32005 สุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต
63 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33005 ศิลปะสากล
64 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33010 การบญัชีเบือ้งต้น
65 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33013 การคุ้มครองผู้บริโภค
66 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33014 ท าบญัชีมีพอใช้ใหพ้อเพียง
67 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33015 เรียนรู้อยู่อย่างไทย
68 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33017 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
69 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33019 ขยับกายสบายชีวี
70 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33023 เส้นสร้างสรรค์ ทุกคนท าได้
71 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33024 เสนห่ ์3 ช่า
72 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33026 ดนตรีไทยในแผ่นดินสยาม
73 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33034 หนา้ที่พลเมืองและกฎหมายที่ควรรู้
74 สาระทักษะการด าเนนิ ทช33035 ทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
75 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02001 ข้อมูลนัน้ส าคัญไฉน
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ที่ สาระการเรียนรู้ รหัสรายวิชา ชือ่วิชา
76 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02002 เทคนคิการแก้ปญัหา
77 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02003 ทักษะการตัดสินใจ
78 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02004 ทักษะการคิด
79 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02005 การรู้จักตนเอง
80 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02006 โครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
81 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02007 เทคนคิการวิเคราะหง์าน
82 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02008 เทคนคิการจดบนัทึก
83 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02009 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
84 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02010 แผนพัฒนาความคิด (Mind Map)
85 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02011 ทักษะการพูด
86 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02012 ทักษะการคิดหลายด้าน
87 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02013 การเรียนรู้วิธีกระบวนการกลุ่ม
88 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02015 แฟ้มสะสมงาน
89 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02016 การสร้างวินยัตนเอง
90 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
91 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02018 มาเรียนรู้กับภมูิปญัญากันเถอะ
92 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02019 เทคนคิการใช้หอ้งสมุดประชาชน
93 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ/์ผู้รู้/ภมูิปญัญาท้องถิ่น
94 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
95 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02022 การท าหนงัสือด้วยสองมือเรา
96 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02023 เทคนคิการจัดเวทีชาวบา้น
97 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02024  ชุมชนนกัปฎบิติั
98 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02025 การจัดการความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
99 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02027 ตลาดความรู้
100 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02028 การบริหารเวลา
101 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02029 คิดเปน็กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
102 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02030 ต่อยอดงานอาชีพ
103 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02031 เปน็คนคิดเปน็
104 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02033 ศาสนาพาใหคิ้ดเปน็
105 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02035 สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย
106 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02036 เคร่ืองมือการวิจัย
107 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02037 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ
108 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02040 วิจัยในชุมชน
109 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02043 Microsoft Word
110 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร02047 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏบิติังาน
111 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03004 เทคนคิวิเคราะหแ์ละพัฒนาอาชีพ
112 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03005 การจัดการความรู้ด้วยตนเอง
113 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03006 ทักษะการคิดเปน็
114 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03007 คลังปญัญาชุมชน
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115 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03010 การท าหนงัสือเก่าเปน็หนงัสือใหม่
116 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03017 เทคนคิการพัฒนาตนและพัฒนางาน
117 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03019 การจัดการภยัพิบติั
118 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03021 แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
119 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03025 การจัดการวินยัตนเอง
120 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03027 เทคนคิกระบวนการกลุ่ม
121 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03028 Internetกับการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน
122 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03031 ภมูิปญัญานา่รู้คู่ชุมชน
123 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03032 คิดอย่างไรใหเ้ปน็สุข
124 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03037 การเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงาน
125 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03039 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ
126 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03040 การจัดการความรู้ชุมชน
127 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03041  เทคนคิการเขียนแผนที่ความคิด
128 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03042  เทคนคิการจัดเวทีประชาคม
129 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03043 ความรู้คู่คุณธรรม
130 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03054 การดูแลสุขภาพในช่วงวัย
131 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร03194 สมุนไพรพื้นบา้น
132 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร12005 การปกครองในท้องถิ่นของเรา
133 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร13001 ทักษะภาษากับการพัฒนาตนเอง
134 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร13006 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
135 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร13008 ทักษะการแสวงหาความรู้ในชุมชน
136 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร13031 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1
137 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร22002 ทักษะการเรียนรู้เบือ้งต้น
138 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร23001 การจัดการตนเอง
139 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร23008 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
140 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร23010 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
141 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร23013 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
142 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร23015 ทักษะการแก้ปญัหาและพัฒนาชุมชน
143 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร23017 แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
144 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
145 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร32003 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
146 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร32004 Internet ไร้พรมแดน
147 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร32005 สุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต
148 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
149 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร33001 ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้
150 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร33002 คิดใหเ้ปน็สุข
151 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร33003 การวิจัยเบือ้งต้น
152 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร33010 การฝึกกระบวนการท าวิจัยอย่างง่าย
153 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร33011 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
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ที่ สาระการเรียนรู้ รหัสรายวิชา ชือ่วิชา
154 สาระทักษะการเรียนรู้ ทร33012 แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
155 สาระความรู้พื้นฐาน พค02004 ปญัหาพาเพลิน
156 สาระความรู้พื้นฐาน พค02015 การท าบญัชีอย่างง่าย
157 สาระความรู้พื้นฐาน พค03001 คณิตศาสตร์กับการขาย
158 สาระความรู้พื้นฐาน พค03002 อัตราส่วนร้อยละและบญัชีในชีวิตประจ าวัน
159 สาระความรู้พื้นฐาน พค12001 สมการ
160 สาระความรู้พื้นฐาน พค12002 เส้นตรงและมุม
161 สาระความรู้พื้นฐาน พค12004 ปญัหาพาเพลิน
162 สาระความรู้พื้นฐาน พค12005 การท าบญัชีอย่างง่าย
163 สาระความรู้พื้นฐาน พค12006 คณิตศาสตร์เสริม
164 สาระความรู้พื้นฐาน พค13011 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
165 สาระความรู้พื้นฐาน พค13012 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
166 สาระความรู้พื้นฐาน พค13020 คณิตศาสตร์001
167 สาระความรู้พื้นฐาน พค13021 คณิตศาสตร์002
168 สาระความรู้พื้นฐาน พค13024 คณิตศาสตร์ 9
169 สาระความรู้พื้นฐาน พค22001 สมการ อสมการ และระบบสมการ
170 สาระความรู้พื้นฐาน พค22002 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง
171 สาระความรู้พื้นฐาน พค22004 ทฤษฎบีทปทีาโกรัส
172 สาระความรู้พื้นฐาน พค22006 พหนุาม1
173 สาระความรู้พื้นฐาน พค22007 การแยกตัวประกอบพหนุาม
174 สาระความรู้พื้นฐาน พค22008 สมการก าลังสอง ตัวแปรเดียว
175 สาระความรู้พื้นฐาน พค22010 การประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในชีวิตประจ าวัน
176 สาระความรู้พื้นฐาน พค22011 คณิตศาสตร์เสริม
177 สาระความรู้พื้นฐาน พค23001 คณิตศาสตร์เสริม 1
178 สาระความรู้พื้นฐาน พค23005 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
179 สาระความรู้พื้นฐาน พค23006 คณิตศาสตร์ 1
180 สาระความรู้พื้นฐาน พค23007 คณิตศาสตร์ 2
181 สาระความรู้พื้นฐาน พค32001 รากที่ n ของจ านวนจริง
182 สาระความรู้พื้นฐาน พค32002 ช่วงและการแก้สมการอสมการในรูปค าสัมบรูณ์ของจ านวนจริง
183 สาระความรู้พื้นฐาน พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
184 สาระความรู้พื้นฐาน พค32004 ล าดับและอนกุรม
185 สาระความรู้พื้นฐาน พค32005 ความนา่จะเปน็
186 สาระความรู้พื้นฐาน พค32006 คณิตศาสตร์กับการเงิน 1
187 สาระความรู้พื้นฐาน พค32007 คณิตศาสตร์กับการเงิน 2
188 สาระความรู้พื้นฐาน พค32008 คณิตศาสตร์ เสริม
189 สาระความรู้พื้นฐาน พค33001 คณิตศาสตร์1
190 สาระความรู้พื้นฐาน พค33005 คณิตศาสตร์เสริม 1
191 สาระความรู้พื้นฐาน พค33006 คณิตศาสตร์เสริม 2
192 สาระความรู้พื้นฐาน พค33011 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1
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193 สาระความรู้พื้นฐาน พค33012 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2
194 สาระความรู้พื้นฐาน พค33013 เลขดัชนี
195 สาระความรู้พื้นฐาน พค33015 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
196 สาระความรู้พื้นฐาน พค33017 อัตราดอกเบีย้
197 สาระความรู้พื้นฐาน พค33020 จ านวนจริงและสมการ
198 สาระความรู้พื้นฐาน พค33024 ล าดับ อนกุรม และความนา่จะเปน็
199 สาระความรู้พื้นฐาน พต03002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
200 สาระความรู้พื้นฐาน พต03003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
201 สาระความรู้พื้นฐาน พต03005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
202 สาระความรู้พื้นฐาน พต03009 Let 'Speak English In Asean Community
203 สาระความรู้พื้นฐาน พต03010 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่อาเซียน
204 สาระความรู้พื้นฐาน พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบือ้งต้น
205 สาระความรู้พื้นฐาน พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบือ้งต้น
206 สาระความรู้พื้นฐาน พต12003 ภาษาอังกฤษหรรษา
207 สาระความรู้พื้นฐาน พต12004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
208 สาระความรู้พื้นฐาน พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
209 สาระความรู้พื้นฐาน พต12006 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนา่รู้
210 สาระความรู้พื้นฐาน พต12010 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1
211 สาระความรู้พื้นฐาน พต13001 Reading 1
212 สาระความรู้พื้นฐาน พต13002 Writing 1
213 สาระความรู้พื้นฐาน พต13010 โครงงานอาเซียน
214 สาระความรู้พื้นฐาน พต13017 อังกฤษ1
215 สาระความรู้พื้นฐาน พต13018 อังกฤษ2
216 สาระความรู้พื้นฐาน พต13019 อังกฤษ3
217 สาระความรู้พื้นฐาน พต13021 อังกฤษ 5
218 สาระความรู้พื้นฐาน พต13022 อังกฤษ6
219 สาระความรู้พื้นฐาน พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
220 สาระความรู้พื้นฐาน พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
221 สาระความรู้พื้นฐาน พต22003 ภาษาอังกฤษหรรษา
222 สาระความรู้พื้นฐาน พต22004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
223 สาระความรู้พื้นฐาน พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
224 สาระความรู้พื้นฐาน พต22006 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์
225 สาระความรู้พื้นฐาน พต22007 ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการในโรงงาน
226 สาระความรู้พื้นฐาน พต22011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว
227 สาระความรู้พื้นฐาน พต32002 ภาษาอังกฤษ การฟัง-พูดแบบเข้ม
228 สาระความรู้พื้นฐาน พต32003 ภาษาอังกฤษหรรษา
229 สาระความรู้พื้นฐาน พต32004 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
230 สาระความรู้พื้นฐาน พต32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
231 สาระความรู้พื้นฐาน พต32006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
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232 สาระความรู้พื้นฐาน พต32007 ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรม
233 สาระความรู้พื้นฐาน พต32009 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
234 สาระความรู้พื้นฐาน พต32010 ภาษาอังกฤษส าหรับการนวดแผนไทย
235 สาระความรู้พื้นฐาน พต32013 ภาษาอังกฤษรอบตัว
236 สาระความรู้พื้นฐาน พต32015 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 5
237 สาระความรู้พื้นฐาน พต32017 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6
238 สาระความรู้พื้นฐาน พต32018 ภาษอังกฤษ อ่าน-เขียน 6
239 สาระความรู้พื้นฐาน พต32071 ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 6
240 สาระความรู้พื้นฐาน พต33003 English for Edutainment
241 สาระความรู้พื้นฐาน พต33004 Sharpening Your English
242 สาระความรู้พื้นฐาน พต33005 Extended Essay
243 สาระความรู้พื้นฐาน พต33007 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง
244 สาระความรู้พื้นฐาน พต33010 Early Birds Catch Worms!
245 สาระความรู้พื้นฐาน พต33011 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
246 สาระความรู้พื้นฐาน พต33012 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว
247 สาระความรู้พื้นฐาน พต33013 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว (สระบรีุ)
248 สาระความรู้พื้นฐาน พต33014 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
249 สาระความรู้พื้นฐาน พต33015 ภาษาอังกฤษหรรษา
250 สาระความรู้พื้นฐาน พท02001 การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน
251 สาระความรู้พื้นฐาน พท03007 ภาษาไทยกับมัคคุเทศก์
252 สาระความรู้พื้นฐาน พท03009 พิธีกร
253 สาระความรู้พื้นฐาน พท03010 เรียนรู้ภาษาไทยได้ประโยชน์
254 สาระความรู้พื้นฐาน พท03011 วรรณกรรมท้องถิ่นของเรา
255 สาระความรู้พื้นฐาน พท03014 ภาษาไทยเพื่อการการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน
256 สาระความรู้พื้นฐาน พท03017 วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา "ค่าว"
257 สาระความรู้พื้นฐาน พท12001 ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
258 สาระความรู้พื้นฐาน พท12002 ฟัง ดู อย่างมีประสิทธิภาพ
259 สาระความรู้พื้นฐาน พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
260 สาระความรู้พื้นฐาน พท12004 บนัทึกไว้ได้ประโยชน์
261 สาระความรู้พื้นฐาน พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน
262 สาระความรู้พื้นฐาน พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น
263 สาระความรู้พื้นฐาน พท12008 พูดดีเปน็ศรีแก่ปาก
264 สาระความรู้พื้นฐาน พท13006 ต านานและนทิานพื้นบา้น
265 สาระความรู้พื้นฐาน พท13007 การอ่านในชีวิตประจ าวัน
266 สาระความรู้พื้นฐาน พท13009 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
267 สาระความรู้พื้นฐาน พท13011 เขียนไว้ได้ประโยชน์
268 สาระความรู้พื้นฐาน พท13015 ภาษาไทย 1
269 สาระความรู้พื้นฐาน พท13029 ภาษาไทย 5
270 สาระความรู้พื้นฐาน พท13030 ภาษาไทย 6
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271 สาระความรู้พื้นฐาน พท13031 ภาษาไทย 7
272 สาระความรู้พื้นฐาน พท13032 ภาษาไทย 8
273 สาระความรู้พื้นฐาน พท13033 ภาษาไทย 9
274 สาระความรู้พื้นฐาน พท13035 ภาษาไทย004
275 สาระความรู้พื้นฐาน พท13036 ภาษาไทย003
276 สาระความรู้พื้นฐาน พท13037 ภาษาไทย002
277 สาระความรู้พื้นฐาน พท13038 ภาษาไทย001
278 สาระความรู้พื้นฐาน พท22001 การท าหนา้ที่พิธีกร
279 สาระความรู้พื้นฐาน พท22002 พูดดีมีมิตรมาก
280 สาระความรู้พื้นฐาน พท22003 บนัทึกไว้ได้ประโยชน์
281 สาระความรู้พื้นฐาน พท22004 การเขียนข่าว
282 สาระความรู้พื้นฐาน พท22005 การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์
283 สาระความรู้พื้นฐาน พท22006 การเขียนจดหมายสมัครงาน
284 สาระความรู้พื้นฐาน พท22007 การเขียนร้อยกรอง
285 สาระความรู้พื้นฐาน พท22008 การพินจิวรรณกรรม
286 สาระความรู้พื้นฐาน พท22009 วรรณกรรมท้องถิ่น
287 สาระความรู้พื้นฐาน พท22010 ภาษาไทยเสริม
288 สาระความรู้พื้นฐาน พท23007 ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 1
289 สาระความรู้พื้นฐาน พท23015 การเขียนเพื่อการเรียนรู้
290 สาระความรู้พื้นฐาน พท23016 ประโยคและค าในภาษาไทย
291 สาระความรู้พื้นฐาน พท23018 หลักการพูดในพิธีการต่าง ๆ
292 สาระความรู้พื้นฐาน พท23022 ภาษาไทยเชื่อมมิตรภาพ
293 สาระความรู้พื้นฐาน พท32001 การแต่งบทร้อยกรอง
294 สาระความรู้พื้นฐาน พท32003 การพินจิวรรณคดีและวรรณกรรม
295 สาระความรู้พื้นฐาน พท32004 มนษุยสัมพันธ์และศิลปะการใช้ภาษา
296 สาระความรู้พื้นฐาน พท32005 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น
297 สาระความรู้พื้นฐาน พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
298 สาระความรู้พื้นฐาน พท32007 บนัทึกไว้ได้ประโยชน์
299 สาระความรู้พื้นฐาน พท32009 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปจัจุบนั
300 สาระความรู้พื้นฐาน พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความส าเร็จ
301 สาระความรู้พื้นฐาน พท32011 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน
302 สาระความรู้พื้นฐาน พท32012 ส่ือสารใหม้ีประสิทธิภาพ
303 สาระความรู้พื้นฐาน พท32013 การเขียนรายงานการประชุม
304 สาระความรู้พื้นฐาน พท32014 การเขียนจดหมายสมัครงาน
305 สาระความรู้พื้นฐาน พท32017 การเขียนโครงการ
306 สาระความรู้พื้นฐาน พท32020 ภาษาไทยเสริม
307 สาระความรู้พื้นฐาน พท33001 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี
308 สาระความรู้พื้นฐาน พท33002 หลักภาษาไทย
309 สาระความรู้พื้นฐาน พท33006 การเขียนรายงานและการค้นคว้า
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310 สาระความรู้พื้นฐาน พท33008 การศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงาน
311 สาระความรู้พื้นฐาน พท33012 ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 2
312 สาระความรู้พื้นฐาน พท33013 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและสร้างมนษุยสัมพันธ์ 2
313 สาระความรู้พื้นฐาน พท33015  หลักไทย
314 สาระความรู้พื้นฐาน พท33017 ภาษาร้อยกรอง
315 สาระความรู้พื้นฐาน พท33019 สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง
316 สาระความรู้พื้นฐาน พท33020 การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน
317 สาระความรู้พื้นฐาน พท33023 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
318 สาระความรู้พื้นฐาน พท33025 หลักการเขียนในชีวิตการท างาน
319 สาระความรู้พื้นฐาน พท33027 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
320 สาระความรู้พื้นฐาน พท33030 การอ่านเพื่อการส่ือสารตลอดชีวิต
321 สาระความรู้พื้นฐาน พว02001 อิเล็กทรอนกิส์และวงจรไฟฟ้า
322 สาระความรู้พื้นฐาน พว02003 พลังงานทดแทน
323 สาระความรู้พื้นฐาน พว02004 สบูส่มุนไพร
324 สาระความรู้พื้นฐาน พว02005 การท าแชมพู ครีมนวดผม น้ ายาล้างจาน
325 สาระความรู้พื้นฐาน พว02005 การท าแชมพู ครีมนวดผมและน้ ายาล้างจาน
326 สาระความรู้พื้นฐาน พว02007 สารอาหารใหพ้ลังงาน
327 สาระความรู้พื้นฐาน พว02009 สารปรุงแต่ง สารเจือจาง และสารปนเปือ้น
328 สาระความรู้พื้นฐาน พว02010 การเลือกและการเลือกใช้สารเคมีและผลิตภณัฑ์
329 สาระความรู้พื้นฐาน พว02011 สีและสีสังเคราะห์
330 สาระความรู้พื้นฐาน พว02013 สารพิษในชีวิตประจ าวัน
331 สาระความรู้พื้นฐาน พว02015 การท าน้ าใหเ้หมาะกับการใช้งาน
332 สาระความรู้พื้นฐาน พว02016 เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง
333 สาระความรู้พื้นฐาน พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ
334 สาระความรู้พื้นฐาน พว02018 สภาวะโลกร้อน
335 สาระความรู้พื้นฐาน พว02019 น้ ากับชีวิต
336 สาระความรู้พื้นฐาน พว02020 การด ารงพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต
337 สาระความรู้พื้นฐาน พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว
338 สาระความรู้พื้นฐาน พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน
339 สาระความรู้พื้นฐาน พว02023 ร่างกายของเรา
340 สาระความรู้พื้นฐาน พว02024 จุลินทรีย์นา่รู้
341 สาระความรู้พื้นฐาน พว02025 แมงและแมลงนา่รู้
342 สาระความรู้พื้นฐาน พว02027 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
343 สาระความรู้พื้นฐาน พว03001 สมุนไพรไล่ยุง
344 สาระความรู้พื้นฐาน พว03006 วิทยาศาสตร์กับการท่องเที่ยว
345 สาระความรู้พื้นฐาน พว03007 วิทยาศาสตร์กับการถนอนมอาหาร
346 สาระความรู้พื้นฐาน พว03008 นานโนเทคโนโลยี
347 สาระความรู้พื้นฐาน พว03010 โครงงานวิทยาศาสตร์
348 สาระความรู้พื้นฐาน พว03011 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
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349 สาระความรู้พื้นฐาน พว03014 น้ ากับชีวิตประจ าวัน
350 สาระความรู้พื้นฐาน พว03016 การท าสมุนไพรไล่ยุง (หลักสูตรสถานศึกษา)
351 สาระความรู้พื้นฐาน พว03017 พลังงานทดแทนกับปญัหาโลกร้อน
352 สาระความรู้พื้นฐาน พว03021 สารพิษและการเลือกใช้สารเคมีและผลิตภณัฑ์
353 สาระความรู้พื้นฐาน พว03022 วิทยาศาสตร์กาบยภาพชีวภาพ
354 สาระความรู้พื้นฐาน พว03027 สารอาหารที่ใหพ้ลังงานกับร่างกายของเรา
355 สาระความรู้พื้นฐาน พว03030 ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
356 สาระความรู้พื้นฐาน พว03031 ระบบนเิวศ
357 สาระความรู้พื้นฐาน พว03032 พลังงานทดแทนและสภาวะโลกร้อน
358 สาระความรู้พื้นฐาน พว03034 การพัฒนาดินเพื่อการเกษตร
359 สาระความรู้พื้นฐาน พว03036 โลกของกว่าง
360 สาระความรู้พื้นฐาน พว03038 รักษ์ส่ิงแวดล้อม
361 สาระความรู้พื้นฐาน พว03040 การเกษตรกับระบบนเิวศ
362 สาระความรู้พื้นฐาน พว12009 วิทยาศาสตร์เสริม
363 สาระความรู้พื้นฐาน พว13010 โครงงานวิทยาศาสตร์
364 สาระความรู้พื้นฐาน พว13012 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก
365 สาระความรู้พื้นฐาน พว13022 วิทยาศาสตร์ 7
366 สาระความรู้พื้นฐาน พว13024 วิทยาศาสตร์ 9
367 สาระความรู้พื้นฐาน พว22001 วิทยาศาสตร์เสริม
368 สาระความรู้พื้นฐาน พว23001 วิทยาศาสตร์ 1
369 สาระความรู้พื้นฐาน พว23003 โครงงานวิทยาศาสตร์
370 สาระความรู้พื้นฐาน พว23008 วิทยาศาสตร์ 2
371 สาระความรู้พื้นฐาน พว23020 เทคโนโลยีชีวภาพจากท้องถิ่น
372 สาระความรู้พื้นฐาน พว23021 วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม
373 สาระความรู้พื้นฐาน พว32002 งานและพลังงาน
374 สาระความรู้พื้นฐาน พว32007 นวิเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
375 สาระความรู้พื้นฐาน พว32016 ปฏบิติัการเคมี
376 สาระความรู้พื้นฐาน พว32017 ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
377 สาระความรู้พื้นฐาน พว32018 รักษ์ท้องถิ่น
378 สาระความรู้พื้นฐาน พว32019 พันธุกรรม
379 สาระความรู้พื้นฐาน พว32021 วิทยาศาสตร์เสริม
380 สาระความรู้พื้นฐาน พว32065 พลังงานสู่การเรียนรู้
381 สาระความรู้พื้นฐาน พว33003  ฟิสิกส์ 3
382 สาระความรู้พื้นฐาน พว33007 เคมี 1
383 สาระความรู้พื้นฐาน พว33013 ชีววิทยา 1
384 สาระความรู้พื้นฐาน พว33020 ชีววิทยา
385 สาระความรู้พื้นฐาน พว33027 ฟิสิกส์1
386 สาระความรู้พื้นฐาน พว33030 โลกและดาราศาสตร์
387 สาระความรู้พื้นฐาน พว33056 สารปนเปือ้นในชีวิตประจ าวัน
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388 สาระความรู้พื้นฐาน พว33060 ชีวนา่รู้
389 สาระความรู้พื้นฐาน พว33061 มหศัจรรย์ของส่ิงมีชีวิต
390 สาระความรู้พื้นฐาน พว33062 วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
391 สาระความรู้พื้นฐาน พว33063 ท่องโลกเคมี
392 สาระความรู้พื้นฐาน พว33064 เคมีในชีวิตประจ าวัน
393 สาระความรู้พื้นฐาน พว33065 พลังงานสู่การเรียนรู้
394 สาระความรู้พื้นฐาน พว33066 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
395 สาระการพัฒนาสังคม สค02001 การท าแผนปฏบิติัการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน
396 สาระการพัฒนาสังคม สค02002 ความเปน็พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
397 สาระการพัฒนาสังคม สค02007 การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
398 สาระการพัฒนาสังคม สค02015 อาเซียนศึกษา
399 สาระการพัฒนาสังคม สค02023 จิตส านกึสาธารณะ
400 สาระการพัฒนาสังคม สค02026 ซัวสะเด็ย คัมโบเดีย
401 สาระการพัฒนาสังคม สค02029 ลูกเสือ กศน.
402 สาระการพัฒนาสังคม สค02053 ลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม
403 สาระการพัฒนาสังคม สค03022 องค์กรชุมชนเข้มแข็ง
404 สาระการพัฒนาสังคม สค03029 ลูกเสือ กศน.1
405 สาระการพัฒนาสังคม สค03030 ประวัติความเปน็มาของพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย
406 สาระการพัฒนาสังคม สค03032 การท าบญัชีครัวเรือน
407 สาระการพัฒนาสังคม สค03033 การพัฒนาชุมชนใหย้ั่งยืน
408 สาระการพัฒนาสังคม สค03034 ประเพณีในท้องถิ่น
409 สาระการพัฒนาสังคม สค03035 สังคมประชาธิปไตย
410 สาระการพัฒนาสังคม สค03036 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
411 สาระการพัฒนาสังคม สค03038 วัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่าไทยในจังหวัดนครพนม
412 สาระการพัฒนาสังคม สค03041 แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอท่าช้าง
413 สาระการพัฒนาสังคม สค03043 ประเพณีอินทขิล
414 สาระการพัฒนาสังคม สค03045 วิถีชุมชน
415 สาระการพัฒนาสังคม สค03046 ลูกเสือ กศน.2
416 สาระการพัฒนาสังคม สค03048 ประวัติพระพุทธชินราช
417 สาระการพัฒนาสังคม สค03051 ภมูิปญัญาท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม
418 สาระการพัฒนาสังคม สค03052 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
419 สาระการพัฒนาสังคม สค03053 ลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม
420 สาระการพัฒนาสังคม สค03054 ลูกเสือวิสามัญกับการบริการ 1
421 สาระการพัฒนาสังคม สค03063 รอบรู้อาเซียน
422 สาระการพัฒนาสังคม สค03064 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
423 สาระการพัฒนาสังคม สค03065 ก้าวทันเศรษฐกิจอาเซียน
424 สาระการพัฒนาสังคม สค03069 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
425 สาระการพัฒนาสังคม สค03091 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อ าเภอเขาค้อ
426 สาระการพัฒนาสังคม สค03092 กฏหมายควรรู้คู่ครอบครัว
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427 สาระการพัฒนาสังคม สค03094 ลายสือไท
428 สาระการพัฒนาสังคม สค03098 รักษ์เมืองปวั
429 สาระการพัฒนาสังคม สค03104 งานสหกรณ์
430 สาระการพัฒนาสังคม สค03105 ความเปน็พลเมืองไทยไทยและสังคมอาเซียน
431 สาระการพัฒนาสังคม สค03107 ถิ่นนีห้นองแขม
432 สาระการพัฒนาสังคม สค03111 ลูกเสือกับการพัฒนาตนเองและสังคม
433 สาระการพัฒนาสังคม สค03112 ลูกเสือวิสามัญ
434 สาระการพัฒนาสังคม สค03113 ลูกเสือวิสามัญ กศน.1
435 สาระการพัฒนาสังคม สค03114 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
436 สาระการพัฒนาสังคม สค03115 วัดพระธาตุหริภญุชัยวรมหาวิหาร
437 สาระการพัฒนาสังคม สค03116 ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริภญุชัย
438 สาระการพัฒนาสังคม สค03124 ค่านยิมสังคมไทย
439 สาระการพัฒนาสังคม สค03125 ประเพณีสงกรานต์พระประแดง
440 สาระการพัฒนาสังคม สค03126 เล่าเร่ืองเมืองบางพลี
441 สาระการพัฒนาสังคม สค03128 อยุธยาศึกษา
442 สาระการพัฒนาสังคม สค03134 การเสริมสร้างความเปน็พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
443 สาระการพัฒนาสังคม สค03135 ลพบรีุบา้นเรา
444 สาระการพัฒนาสังคม สค03136 สิงหบ์รีุบา้นเรา
445 สาระการพัฒนาสังคม สค03140 บอกกล่าวเล่าขานวัดพระนอนจักรสีหว์รวิหาร
446 สาระการพัฒนาสังคม สค03561 ศรีเทพเมือประวัติศาสตร์
447 สาระการพัฒนาสังคม สค12001 ภยัแล้ง
448 สาระการพัฒนาสังคม สค12002 อุทกภยั
449 สาระการพัฒนาสังคม สค12003 ไฟปา่
450 สาระการพัฒนาสังคม สค12004 ภมูิปญัญาท้องถิ่น
451 สาระการพัฒนาสังคม สค12005 การปกครองในท้องถิ่นของเรา
452 สาระการพัฒนาสังคม สค12006 วีระบรุุษ/วีระสตรีไทยในประวัติศาสตร์
453 สาระการพัฒนาสังคม สค12007 สหกรณ์ชุมชน
454 สาระการพัฒนาสังคม สค12009 การอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณีในภาคต่างๆ
455 สาระการพัฒนาสังคม สค12010 ประชาธิปไตยในชุมชน
456 สาระการพัฒนาสังคม สค12012 กระบวนการกลุ่ม
457 สาระการพัฒนาสังคม สค12013 การเขียนโครงงาน
458 สาระการพัฒนาสังคม สค13001 ภยัธรรมชาติ
459 สาระการพัฒนาสังคม สค13002 การอนรัุกษ์วัฒนธรรมและประเพณี
460 สาระการพัฒนาสังคม สค13004 หนา้ที่และศีลธรรมในการด าเนนิชีวิต
461 สาระการพัฒนาสังคม สค13011 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร
462 สาระการพัฒนาสังคม สค13030 วิถีชุมชน 1
463 สาระการพัฒนาสังคม สค13031 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น
464 สาระการพัฒนาสังคม สค13032 กรุงเทพศึกษา
465 สาระการพัฒนาสังคม สค13038 ประเทศไทยกับภยัธรรมชาติ
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466 สาระการพัฒนาสังคม สค13040 ประวัติอ าเภอบวัใหญ่
467 สาระการพัฒนาสังคม สค13043 ประชาธิปไตยพื้นฐานส าหรับครอบครัวและชุมชน
468 สาระการพัฒนาสังคม สค13044 หนา้ที่และศีลธรรมพื้นฐานในการด าเนนิชีวิต
469 สาระการพัฒนาสังคม สค13046 กฎหมายใกล้ตัว
470 สาระการพัฒนาสังคม สค13047 วัฒนธรรมน าพาชีวิต
471 สาระการพัฒนาสังคม สค13049 สิทธิและการคุ้มครองเด็ก
472 สาระการพัฒนาสังคม สค13053 พระพุทธศาสนา
473 สาระการพัฒนาสังคม สค13060 โคมลอยยี่เปง็
474 สาระการพัฒนาสังคม สค13061 สังคมศึกษา 01
475 สาระการพัฒนาสังคม สค13062 สังคมศึกษา02
476 สาระการพัฒนาสังคม สค13063 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
477 สาระการพัฒนาสังคม สค13064 สังคมศึกษา 013
478 สาระการพัฒนาสังคม สค13072 กาญจนบรีุบา้นเรา
479 สาระการพัฒนาสังคม สค13073 กาญจนบรีุวิถีพุทธ
480 สาระการพัฒนาสังคม สค13074 กาญจนบรีุกับประชาคมอาเซียน
481 สาระการพัฒนาสังคม สค22001 ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
482 สาระการพัฒนาสังคม สค22002 เสรีภาพในชุมชน
483 สาระการพัฒนาสังคม สค22003 ภาวะการว่างงาน
484 สาระการพัฒนาสังคม สค22004 การพัฒนาจิตและปญัญา
485 สาระการพัฒนาสังคม สค22005 สถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา
486 สาระการพัฒนาสังคม สค22006 พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย
487 สาระการพัฒนาสังคม สค22007 บคุคลส าคัญทางศาสนา
488 สาระการพัฒนาสังคม สค22009 พุทธศาสนาจากอดีตถึงปจัจุบนั
489 สาระการพัฒนาสังคม สค22010 ชุมชนแหง่การเรียนรู้
490 สาระการพัฒนาสังคม สค23001 กฎหมายควรรู้
491 สาระการพัฒนาสังคม สค23002 พุทธศาสนาในประเทศไทย
492 สาระการพัฒนาสังคม สค23004 ภาวะโลกร้อน
493 สาระการพัฒนาสังคม สค23019 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสุโขทัย
494 สาระการพัฒนาสังคม สค23021 ปา่ต้นน้ า
495 สาระการพัฒนาสังคม สค23025 วิถีชุมชน 2
496 สาระการพัฒนาสังคม สค23026 กรุงเทพศึกษา
497 สาระการพัฒนาสังคม สค23029 พุทธศาสนาในสังคมไทย
498 สาระการพัฒนาสังคม สค23031 คุณธรรมในการด าเนนิชีวิต
499 สาระการพัฒนาสังคม สค23032 การพัฒนาจิตและปญัญา
500 สาระการพัฒนาสังคม สค23035 วิถีชุมชน 2
501 สาระการพัฒนาสังคม สค23039 กาญจนบรีุบา้นเรา
502 สาระการพัฒนาสังคม สค23040 กาญจนบรีุวิถีพุทธ
503 สาระการพัฒนาสังคม สค23041 กาญจนบรีุกับประชาคมอาเซียน
504 สาระการพัฒนาสังคม สค23042 ต านานค่ายบางระจัน
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505 สาระการพัฒนาสังคม สค23043 วัดพรหมเทพาวาสในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
506 สาระการพัฒนาสังคม สค32001 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก
507 สาระการพัฒนาสังคม สค32002 บคุคลส าคัญของโลก
508 สาระการพัฒนาสังคม สค32003 ประวัติประเทศมหาอ านาจของโลก
509 สาระการพัฒนาสังคม สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
510 สาระการพัฒนาสังคม สค32008 เศรษฐศาสตร์เกษตร
511 สาระการพัฒนาสังคม สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
512 สาระการพัฒนาสังคม สค32010 การละเมิดสิทธิด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
513 สาระการพัฒนาสังคม สค32011 ธรรมาภบิาลสร้างสังคมสงบสุข
514 สาระการพัฒนาสังคม สค32017 การพัฒนาสังคมฐานความรู้
515 สาระการพัฒนาสังคม สค32018 การพัฒนาบคุลิกภาพสู่ความเปน็เลิศ
516 สาระการพัฒนาสังคม สค32024 สังคมศึกษาเสริม
517 สาระการพัฒนาสังคม สค32025 กฎหมายพื้นฐานในการด ารงชีวิต
518 สาระการพัฒนาสังคม สค32042 กรุงเทพศึกษา
519 สาระการพัฒนาสังคม สค33003 กฎหมายใกล้ตัว
520 สาระการพัฒนาสังคม สค33008 ทรัพย์สินทางปญัญา
521 สาระการพัฒนาสังคม สค33009 ศาสนาแลหนา้ที่พลเมือง 3
522 สาระการพัฒนาสังคม สค33010 สิทธิของผู้บริโภค
523 สาระการพัฒนาสังคม สค33014 ศาสนากับการพัฒนาประเทศ
524 สาระการพัฒนาสังคม สค33015 ความรอบรู้ในการเรียนระดับม.ปลาย
525 สาระการพัฒนาสังคม สค33026 การพัฒนาความเปน็ผู้น า
526 สาระการพัฒนาสังคม สค33028 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
527 สาระการพัฒนาสังคม สค33029 คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย
528 สาระการพัฒนาสังคม สค33030 สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
529 สาระการพัฒนาสังคม สค33032 การพัฒนาความเปน็ผู้น า
530 สาระการพัฒนาสังคม สค33033 กฎหมายใกล้ตัว
531 สาระการพัฒนาสังคม สค33034 ปา่ชุมชน
532 สาระการพัฒนาสังคม สค33035 อยู่ดีมีสุขกับชีวิตพอเพียง
533 สาระการพัฒนาสังคม สค33038 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
534 สาระการพัฒนาสังคม สค33039 ประเทศมหาอ านาจและบคุคลส าคัญของโลก
535 สาระการพัฒนาสังคม สค33041 วิถีชุมชน 3
536 สาระการพัฒนาสังคม สค33042 กรุงเทพศึกษา
537 สาระการพัฒนาสังคม สค33043 ภมูิปญัญาไทย:การอยู่ร่วมกับสายน้ า
538 สาระการพัฒนาสังคม สค33046 ประวัติประเทศมหาอ านาจและบคุคลส าคัญของโลก
539 สาระการพัฒนาสังคม สค33047 ชุมชนกับการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
540 สาระการพัฒนาสังคม สค33048 ศิลาจารึกศึกษาและการเขียนลายสือไทย
541 สาระการพัฒนาสังคม สค33049 เทคนคิการพัฒนาตนเองเพื่อความเปน็เลิศ
542 สาระการพัฒนาสังคม สค33050 วิถีชีวิตชุมชน
543 สาระการพัฒนาสังคม สค33051 สังคมและหนา้ที่พลเมือง
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544 สาระการพัฒนาสังคม สค33052 ตุงล้านนา้
545 สาระการพัฒนาสังคม สค33055 กาญจนบรีุบา้นเรา
546 สาระการพัฒนาสังคม สค33056 กาญจนบรีุวิถีพุทธ
547 สาระการพัฒนาสังคม สค33057 กาญจนบรีุกับประชาคมอาเซียน
548 สาระการพัฒนาสังคม สค33058 ประเวศศึกษา
549 สาระการประกอบอาชีพ อช01015 เกษตรผสมผสาน
550 สาระการประกอบอาชีพ อช02001 การท านา
551 สาระการประกอบอาชีพ อช02002 การปลูกหนอ่ไม้ฝร่ัง
552 สาระการประกอบอาชีพ อช02003 การท าสวนยางพารา
553 สาระการประกอบอาชีพ อช02004 การปลูกผักคะนา้
554 สาระการประกอบอาชีพ อช02005 การท าแผ่นยางพารา
555 สาระการประกอบอาชีพ อช02006 การเพาะเหด็ฟาง
556 สาระการประกอบอาชีพ อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์
557 สาระการประกอบอาชีพ อช02008 การท าปุย๋หมัก
558 สาระการประกอบอาชีพ อช02009 สมุนไพรปอ้งกันและก าจัดศัตรูพืช
559 สาระการประกอบอาชีพ อช02010 การขยายพันธุ์พืช
560 สาระการประกอบอาชีพ อช02011 การเล้ียงไก่ไข่
561 สาระการประกอบอาชีพ อช02012 การเล้ียงสุกร
562 สาระการประกอบอาชีพ อช02013 การเล้ียงปลาดุก
563 สาระการประกอบอาชีพ อช02014 การท าสวนมดแดง
564 สาระการประกอบอาชีพ อช02015 การเกษตรผสมผสาน
565 สาระการประกอบอาชีพ อช02016 การท าปลาร้า
566 สาระการประกอบอาชีพ อช02017 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
567 สาระการประกอบอาชีพ อช02018 การขายและการตลาด
568 สาระการประกอบอาชีพ อช02019 สินเชื่อการเกษตร
569 สาระการประกอบอาชีพ อช02021 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
570 สาระการประกอบอาชีพ อช02022 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
571 สาระการประกอบอาชีพ อช02024 การขับรถยนต์
572 สาระการประกอบอาชีพ อช02026 ธุรกิจขายเคร่ืองด่ืม
573 สาระการประกอบอาชีพ อช02027 ธุรกิจขายอาหาร
574 สาระการประกอบอาชีพ อช02038 การแต่งเล็บ
575 สาระการประกอบอาชีพ อช02039 การตัดผมชาย
576 สาระการประกอบอาชีพ อช02040 การท าผ้าบาติก
577 สาระการประกอบอาชีพ อช02041 การแกะสลักผลไม้
578 สาระการประกอบอาชีพ อช02042 การจัดดอกไม้สด
579 สาระการประกอบอาชีพ อช02043 การประดิษฐ์ดอกไม้จัน
580 สาระการประกอบอาชีพ อช02056 การบริการและประชาสัมพันธ์
581 สาระการประกอบอาชีพ อช02070 หลักการเกษตรอินทรีย์
582 สาระการประกอบอาชีพ อช02074 ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากมูลควาย
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ที่ สาระการเรียนรู้ รหัสรายวิชา ชือ่วิชา
583 สาระการประกอบอาชีพ อช02078 การทอผ้าพื้นฐาน
584 สาระการประกอบอาชีพ อช02180 การขายและการตลาด
585 สาระการประกอบอาชีพ อช03008 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
586 สาระการประกอบอาชีพ อช03009 การเล้ียงกบ
587 สาระการประกอบอาชีพ อช03012 การนวดแผนไทย
588 สาระการประกอบอาชีพ อช03014 การปลูกพืชสมุนไพร
589 สาระการประกอบอาชีพ อช03016 การท าการเกษตรอินทรีย์
590 สาระการประกอบอาชีพ อช03017 การแปรรูปไม้ไผ่
591 สาระการประกอบอาชีพ อช03018 การปลูกผักพื้นบา้น
592 สาระการประกอบอาชีพ อช03021 การท าแหนมหมู
593 สาระการประกอบอาชีพ อช03023 การจักสานผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่
594 สาระการประกอบอาชีพ อช03027 การท าไม้กวาดดอกหญ้า
595 สาระการประกอบอาชีพ อช03029 ช่างปนูทับกวาง
596 สาระการประกอบอาชีพ อช03035 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น
597 สาระการประกอบอาชีพ อช03039 GET-IT
598 สาระการประกอบอาชีพ อช03042 การปลูกข้าวไร่
599 สาระการประกอบอาชีพ อช03043 การปลูกชา
600 สาระการประกอบอาชีพ อช03045 การปลูกมะระหวาน
601 สาระการประกอบอาชีพ อช03051 หม้อฮ่อมสู่สากล
602 สาระการประกอบอาชีพ อช03056 การปลูกล าไย
603 สาระการประกอบอาชีพ อช03072 การย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติ
604 สาระการประกอบอาชีพ อช03073 การปลูกฟักทองเพื่อการค้า
605 สาระการประกอบอาชีพ อช03074 การท าเกษตรประยุกต์
606 สาระการประกอบอาชีพ อช03084 งานฝีมือ
607 สาระการประกอบอาชีพ อช03105 การกรีดยาง
608 สาระการประกอบอาชีพ อช03112 การปลูกมันส าปะหลัง
609 สาระการประกอบอาชีพ อช03127 การท าธุรกิจเครือข่ายขายตรง
610 สาระการประกอบอาชีพ อช03128  ไกท่าวังผา
611 สาระการประกอบอาชีพ อช03136 การท าการเกษตรอินทรีย์
612 สาระการประกอบอาชีพ อช03145 พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบือ้งต้น
613 สาระการประกอบอาชีพ อช03188 การเล้ียงปลานลิเมืองพาน
614 สาระการประกอบอาชีพ อช03190 การปลูกกาแฟอาราบกีาบนพื้นที่สูง
615 สาระการประกอบอาชีพ อช03191 การท านาอินทรีย์
616 สาระการประกอบอาชีพ อช03192 การปลูกส้มโอเวียงแก่น
617 สาระการประกอบอาชีพ อช03194 การเพาะเล้ียงหนอนกินเยื่อไผ่
618 สาระการประกอบอาชีพ อช03197 สาหร่ายน้ าจืด (ไก)
619 สาระการประกอบอาชีพ อช03200 การท าปุย๋ชีวภาพ
620 สาระการประกอบอาชีพ อช03202 การทอผ้าย้อมคราม
621 สาระการประกอบอาชีพ อช03212 การท าผ้าย้อมคราม
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622 สาระการประกอบอาชีพ อช03219 ข้าวก่ า
623 สาระการประกอบอาชีพ อช03229 ข้าวหอมนลิ
624 สาระการประกอบอาชีพ อช03254 การปลูกแก้วมังกร
625 สาระการประกอบอาชีพ อช03255 การปลูกไผ่กวนอิม
626 สาระการประกอบอาชีพ อช03259 การปลูกกุยช่ายขาวแบบอินทรีย์
627 สาระการประกอบอาชีพ อช03261 เกษตรธรรมชาติ
628 สาระการประกอบอาชีพ อช03270 การท าถั่วเนา่และอาหารจากถั่วเนา่
629 สาระการประกอบอาชีพ อช03288 การเพาะเหด็เพื่อการค้า
630 สาระการประกอบอาชีพ อช03312 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
631 สาระการประกอบอาชีพ อช03318 การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
632 สาระการประกอบอาชีพ อช03320 การปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น
633 สาระการประกอบอาชีพ อช03341  การปกัผ้าชาวเขาเผ่าม้ง
634 สาระการประกอบอาชีพ อช03354 การปลูกฟักทองเพื่อการค้าและการแปรรูป
635 สาระการประกอบอาชีพ อช03357 การปลูกผักปลอดสารพิษ
636 สาระการประกอบอาชีพ อช03358 ขนมไทยสร้างอาชีพ
637 สาระการประกอบอาชีพ อช03376 ผ้าทอไทล้ือ
638 สาระการประกอบอาชีพ อช03378 เกษตรธรรมชาติ
639 สาระการประกอบอาชีพ อช03379 การแปรรูปขนมจากแปง้ข้าวหอมมะลิ
640 สาระการประกอบอาชีพ อช03382 การปลูกหญ้าแฝกและการแปรรูปเพื่อการมีงานท า
641 สาระการประกอบอาชีพ อช03554 การปลูกพริก
642 สาระการประกอบอาชีพ อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
643 สาระการประกอบอาชีพ อช13018 การปลูกผักสวนครัว
644 สาระการประกอบอาชีพ อช13026 อาชีพสุจริต
645 สาระการประกอบอาชีพ อช13028 เกษตรธรรมชาติ
646 สาระการประกอบอาชีพ อช13029 อาชีพฟุตบอล
647 สาระการประกอบอาชีพ อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
648 สาระการประกอบอาชีพ อช22002 การพัฒนาอาชีพ
649 สาระการประกอบอาชีพ อช23014 การถนอมอาหาร
650 สาระการประกอบอาชีพ อช23037 เกษตรเพื่อชีวิต
651 สาระการประกอบอาชีพ อช23042 การปลูกกล้วยหอมทอง
652 สาระการประกอบอาชีพ อช23045 การกรีดและผลิตยาง
653 สาระการประกอบอาชีพ อช23055 เกษตรธรรมชาติ MOA
654 สาระการประกอบอาชีพ อช23057 อาชีพฟุตบอล
655 สาระการประกอบอาชีพ อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
656 สาระการประกอบอาชีพ อช32002 การพัฒนาอาชีพ
657 สาระการประกอบอาชีพ อช32004 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ
658 สาระการประกอบอาชีพ อช32005 สุขภาพและความปลอดภยั
659 สาระการประกอบอาชีพ อช32007 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Ms.Office)
660 สาระการประกอบอาชีพ อช32011 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
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661 สาระการประกอบอาชีพ อช32103 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา
662 สาระการประกอบอาชีพ อช32121 การพัฒนาบคุลิกภาพ
663 สาระการประกอบอาชีพ อช33017 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
664 สาระการประกอบอาชีพ อช33029 การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
665 สาระการประกอบอาชีพ อช33030 สหกรณ์ในประเทศไทย
666 สาระการประกอบอาชีพ อช33050 เหด็และผลิตภณัฑ์จากเหด็
667 สาระการประกอบอาชีพ อช33058 หลักการเกษตรปลอดสารพิษ
668 สาระการประกอบอาชีพ อช33066 เทคโนโลยีในการงานอาชีพ
669 สาระการประกอบอาชีพ อช33075 อาชีพฟุตบอล


