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งอ่ืรเ   นยีรเงรโกาจราสวาขงจแ   
นยีรเ  บารทงอรคกปูผนาท  

 
  นาทกทุงอรคกปูผนาท ะคีดสวัส  ะลแ บัรนอตอข

ง้ัรคกอียีราองสแว้ัรนในยีรเงอหสูามบลักวาก่ทีๆยอนกชิามส
 ่ทีมอทเนใ  2  าษกึศรากปงอข 552 4 งวัห ะจนคกทุๆก็ดเาว

ะคะนหใดัจนยีรเงรโ่ทีๆงาตมรรกจิกบักกุนส  … ีมนยีรเงรโ
 ่ทีนยีรเคาภนใ ๆงาตมรรกจิก  2 มาวคอขะลแบารทหใงจแ

 นยีรเงรโงัยามบลัก ยามหดจบัรบอตาณุรก ่ีทรกุศนัวนใยาภ  
25 นยากิจศฤพ 552 4 ะค้ีนงัด  

 
อขวัห  ห

าน  
อขวัห  ห

าน  

1. มริสเมรรกจกิ
รากาชิว  

1  .01 มรรกจกิ   elttiL
roinuJ baL  

51  

2. มรรกจกิ  
retupmoC  

2  .11 าํ้นยาว มรรกจกิ  71  

3.  มรรกจกิ คลเิอ
นทโ  

4  .21 ราหาอรากริบ
 าชเ –  นย็เ  

71  

4. มรรกจกิ  
nuF roF hsilgnE  

5  .31 รูคอตดติราก
น้ัชาํจะรป  

71  

5. มรรกจกิ  
 hsilgnE evisnetnI

margorP  

6  .41 าคะราํชดนหากํ
มอทเ + ดุชอ้ซืราก 

นยรีเกัน  

71  

6. จกิ มรรก   iniM
margorP hsilgnE  

9 .51  ๆน่ืองอ่รืเ  71  

7.  มรรกจกิ
  งาลกนีจาษาภ  

01   .61 าษกึศรากนิทิฏป
 ่ีทนยรีเคาภ 2 

02  

8.  มรรกจกิ ะปลิศ
ครรสงารสกด็เ  

11   .71 บัรบอตบใ  12  



 .9  มรรกจกิ ตนิจ
ติณค  

21    

 
1. รากาชิวมิรสเมรรกจิก  

 ่ทีนยีรเคาภนใ  2 มิตเม่พิเนอสรากดปเดไนยีรเงรโ้ีน
าด ีมยดโ ิตกปนยีรเาลวเอืนหเกอน นยีรเกันบักหใรากาชวิน

้ีนปไอตงัดกอลืเดไนาทหใๆ งาตรตสูกลัห  
 

นยีรเาคารตัอะลแรากาชิวรตูสกัลห  
 

่ีทนัว
นยีรเ  

าลวเ  รตูสกัลห   าค
นยีรเ  

ยามห
ุตหเ  

รทนัจ -
รกุศ  

3.41
0-

3.51
0 
 

นาบรากนอส  
นในยีรเทบนวทบท

นยีรเ่ทีนัว  
่ทีก็ดเาหญปกแ

ยีรเ นทัมไน  

 ะลมอทเ  
2,0 00  

ทาบ  

มิ่รเ
 นยีรเ  

82  
พ.ย  .

45  

รทนัจ -
รกุศ  
 สรอค

3.51
0-

0.71

มอรพมาวคมยีรตเ
าขเบอสรากนใ

มถะรป  

รอค
ะลส  

 008,3

มิ่รเ
นยีรเ  

  

5 งมโ  0 
 

 ( นยีรเกันบักะามหเ
 ลาบุนอน้ชั  3,2 ่ที

าขเบอสวัตมยีรตเ
ๆงาตนยีรเงรโ ) 

ก็ดเกแหใมิรสเนอส
นยีรเอืรหน็ยเบัรามี่ท

 นัทมไ  
( ่ทีนยีรเกันบักะามหเ

ะษกทัมิรสเรากงอต
ตแง้ัต รากาชวิงาท

ลาบุนอมยีรตเ –  อ  .
)3  

ทาบ  
มวร  

-
ราสกอเ  

- ราหาอ
น็ยเ  

- ีม
ากิรบ ร

รถ
ยีรเงรโ

น 

- 
28 

พ.ย. 
54 

 
 

 
-  ่ีทานห 1- 
 
 
 
 
 
 



 
2.  มรรกจิก รอตเวิพมอค  

งสะรปุถตัว
ค 

 ลาบุนอ 1      ชใรากนาฐน้ืพะษกัทกฝอ่ืพเ
นุคหใรอตเวิพมอค นปเะลแยคเ านฒัพราก

กล็เอ้ืนเมาลก  
 ลาบุนอ 2   งอขๆกลัหณรกปุอชใรากูรนยีรเอ่ืพเ

ราหิรบราก รอตเวิพมอค  รากะลแ อมือ้ืนเมาลก
  ตกเงัสรากาตงาทสัผมัสทาสะรปกฝ  ราก าจํราก

มอรพรษกัอวตัะลแ นวนาจํบันราก าหญปกแ
          ๆยางทพัศาํค  

 ลาบุนอ 3      ปุอชใรากูรนยีรเอ่ืพเ ่ีทานหะลแณรก
งอตกถู่ีทชใราก  , รอตเวิพมอคาษกัรลแดูราก  ,

ดปเราก - รากูรนยีรเรากะลแ ีธิวกถูงายองอ่ืรคเดป
าขเ - มรกแรปโกออ  

บัดะรกุท    ษฤกงัอาษาภทพัศาํคนวทบทดไะจ
ดิคมาวค ตกเงัสรากกฝ ะปลิศ รตสาศตณิค

านหะาพฉเาหญปกแรากะลแ าจํมาวค  
่ีทบัดะร

นอส  
 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-3 

ยราจาอ
นอสูผ  

 รอตเวิพมอคนอสรากนับาถสกาจ  sdiK udE
tenalP  

ลผดัวราก  บัรดไะจนยีรเูผ  อ่มืเลผนมิเะรปรากะลแนางลผ
 สรอคบจนยีรเ  

าคารตัอ
นยีรเ  

 000,2  ทาบ  / มอทเ  

าลวเะยะร
นยีรเ  

 ะลมอทเ  61  ง้ัรค  /  ะลหาดปัส  1 นัวกุทนยีรเ ง้ัรค
ราคงัอ  

มิ่รเี่ทนัว
นยีรเ  

นัว ราคงัอ  ี่ท 92  พ นยากิจศฤพ .ศ 52 . 54 

งอลดทนัว
นยีรเ  

นัว ่ีทรกุศ  2 5 พ นยากิจศฤพ .ศ 4552 .  

 
ปลาบุนอนั้ชบัดะร รอตเวิพมอคาชิวนอสรากดนหาํก

 ่ีท 1-3  ่ีทนยีรเคาภ 2  

นั้ช  ่ีทหาดปัส  าชิวาหอื้นเ
รอตเวิพมอค  

noitatS eivoM  
( รากงหแีนาถส

ูรนยีรเ ) 

มิรสเมรกแรปโ
 ะษกัท ( )IAC  

1-4 
นอดืเ

นยากจิศฤพ  

ะลแยามหมาวค
 ทพศัาํคอ่ืช C -
M,retupmoc -

esuom - ราก นูห
่ทีนตงอื้บเสามเชใ

ราก ะลแ งอตกูถ
นัวนางน้ิชงารส

มรกแรปโกาจอพ
รอตเวิพมอค  

 ่ทีนอต 1-  3 งอน
าพ ูปณุคะลแนปงบแ

อ่ืชรูนยรีเปไ ๆกด็เ
 ทพศัาํค

retupmoC , esuoM , 
งายอสามเชใรากีธิว

ราก นานสกนุส
ชใรากบยทีเบยรีปเ

 สามเบักอมืว้นินาง
(  รากาณรูบ

ชใรากะณษกลัขุส
รอตเวิพมอค ) 

ะษกทักฝๆก็ดเหใ
ราก  สามเชใราก

อ่ืพเกลิคะลแกาล
าหนค กอล็บนช
งฟราก พาภางเ

 ๆงาตงอขงิ่สงยีสเ
บัคงับรากะลแ

งอขบ็กเอ่ืพเสามเ
่ทีมาตๆงาต

มรกแรปโ
รากงอต  

 ลาบุนอ
1 

5-8 
นอดืเ  

มคาวนัธ  

 ทพศัาํคอ่ืช C-
lc M,kci -

 ่ทีนอต 4-  6 ะจ ๆกด็เ
 อ่ืชรูนยรีเดไ

ะษกทักฝๆก็ดเหใ
 สามเชใราก

วารงอ่รืเรูนยรีเ



M , dapesuom -
 rotinom  ะลแ P-

rewop ะลแ 
 มุปณษกลัญัส

 rewop  

rotinoM, dapesuoM  
 มุป ะลแ  rewoP  

( ลแดูราก รากาณรูบ
ดยัหะรปราก าตงวด

ฟไ ) 
-  ี่ทานห 2- 

บักวย่ีกเ
นฉังอขวรัคบอรค

รากนาผ ูคบจั 
 างเพาภอต พาภ

 wasgiJ ะลแ
ะษกทั ีสยาบะร

 ตกเงัสราก
ดิคมาวค

ครรสงารส  

9- 21  
นอดืเ  

มคารกม  

 ทพศัาํคอ่ืช P-
C,retnirp -       ,upc

S-  rekaeps  มุป
 rewoP  ะลแ
 emuloV ม่ิพเ - ดล

ราก งพโาลํงยีสเ
นัวนางน้ิชงารส

มรกแรปโกาจกด็เ
รอตเวิพมอค  

 ่ทีนอต 7-  01 รูนยรีเ
ัหมมาวค งอขยรรจศ

กาจงยีสเะลแงอมส
 รอตเวิพมอค ( าณรูบ

งอขนางาทํราก ราก
าษกรัลแดูราก งอมส

ูห) 

ะษกทักฝๆก็ดเหใ
 สามเชใราก

 ตกเงัสรากะษกทั
ราก ดิคมาวค

 าหญปกแ
ดิคมาวค

ครรสงารส
 รากานตนจิ

รษกอัวตั
 ษฤกงัอาษาภ

ราก พาภทพศัาํค
 นวนาจํบนั  

 ลาบุนอ
1 

31 - 61  
นอดืเ

ธนัพาภมุก  

ชใรากะษกทั
าย่ทีสามเ กามก

 ทพศัาํคอ่ืช น้ขึ
K-  draobyek ราก

 ๆงาตนปแนางชใ
บยทีเบยรีปเะลแ

บักยากงาร
ณรกปอุ

รอตเวิพมอค   

 ่ทีนอต 11 - 21 ามารเ 
ะลแ ะอถเนักดรอบยีค

บยทีเบยรีปเ
บักรอตเวิพมอค

 นูหงอขยากงาร
( ๆงาตนวส รากาณรูบ

ยากงารงอข ) 

ะษกทักฝๆก็ดเหใ
บบแสามเชใราก
ะษกทัะลแ ๆงาต

ยีคชใราก  ดรอบ
 ตกเงัสรากะษกทั
 าจํมาวคดิคมาวค

งาทศทิรูนยรีเ
ๆงาต  

 ลาบุนอ
2 1-4 

นอดืเ
นยากจิศฤพ  

อ่ืช / ่ทีานห
ณรกปอุ

่ทีงิ่ส รอตเวิพมอค
กาจยารตนัอนปเ

 ่ทีนอต 1-  4 งอน
 ๆนอื่พเ นปงบแ

นปเ่ทีง่ิสรูนยรีเ
อตยารตนัอ

ดไๆก็ดเหใ
ะษกทันวทบท

บบแสามเชใราก
ชใราก ๆงาต

5-8 
นอดืเ  

มคาวนัธ  

าษกรัลแดูราก
ดปเราก งอ่รืคเ -

าขเราก งอ่รืคเดป
ยวดมรกแรปโ
ราก ะลแ สามเ
นัวนางน้ิชงารส

โกาจกด็เ มรกแรป
รอตเวิพมอค  

 ่ทีนอต 5-7 รูนยรีเ
าษกรัลแดูราก
 รอตเวิพมอค ( าณรูบ

 งรุ ราก 7 ะลแ ีส 
 กัลหราหาอ 5 มูห ) 

ชใรากะษกทักฝ
นานสกนุส สามเ

นยรีเรากบัก
 รตสาศายทิว
วารงอ่รืเรูนยรีเ

 ๆงาตงิ่สบักวย่ีกเ
ะลแ ารเวตับอร

  มอลดวแง่ิส  

9- 21  
นอดืเ  

มคารกม  

ชใรากบบแปรู
 สามเ

(C  elbuoD,kcil
 kcilC ะลแ  garD 

porD dna  )
ดปรากนอตน้ขั
าขเราก งอ่รืคเ

ยวดมรกแรปโ
สามเ  

 ่ทีนอต 9-  01 รูนยรีเ
บบแสามเชใรากีธิว

่ทีงอ่รืคเดปราก ๆงาต
งอตกูถ  (  รากาณรูบ

 ะลแ นลเงอขบ็กเราก
ีสาฬีกมรรกจิก ) 

ชใรากะษกทักฝ
ๆงาตบบแ สามเ

ะลแ งอลคหใ
รากีธิวรูนยรีเ

 งารส
P noitatneser  

กาจ ๆยางบบแ
ๆงาต่ทีนาถส  

31 - 61  
นอดืเ

ธนัพาภมุก  

รากะลแ่ทีานห
 าษกรัลแดู

 , evird ydnaH
นผแ  etteksiD 

 นผแ ะลแ  DC
MOR   

 ่ทีนอต 11 - 21 รูนยรีเ 
าษกรัลแดูราก่ทีานห

รากนใชใ่ทีณรกปอุ
 ๆงาตลมูอขกทึนับ

( มรรกจิก รากาณรูบ
นยรีเงรโนใีสาฬีก ) 

ดไะจๆกด็เ
นสกนุส บักนา

รากนอตน้ขั
พีชาอนในางาทํ

รากะลแ ๆงาต
ยภัญจผ

น่อืูผอลืหเยวช  

 ลาบุนอ
3 1-4 

นอดืเ
นยากจิศฤพ  

รากกลัหนวทบท
งอขนางาทํ

ราก รอตเวิพมอค
ดปเ -  งอ่รืคเดป

มรกแรปโาขเราก

 ่ทีนอต 1-  3 งอน
ะลแ นปงบแ

อรค ญจผราก วรัคบ
 ๆงาต่ทีนาถสนใยภั  

( รากาณรูบ  นิบมานส
 มิภูณรรวุส

ดไะจๆกด็เ
รากบักนานสกนุส
 นิบมานสมชมย่ยีเ

บักวย่ีกเรูนยรีเ
  ะลแ ิตาชมรรธ

มริสเงสราก



สามเยวด ,  nocI
 ะลแ draobyek  

ณษกลัญัสะลแอ่ืช
มุป   วดโนิว  

ดรอบยีคนบ  

ศทเะรป ะนหาพนาย
นุป่ีญ ) 

มรรธณุค
 มรรธยริจ  

 

5-8 
นอดืเ  

มคาวนัธ  

งอขๆงาตนวส
 มรกแรปโ
swodniW  
มุคบวคราก

 วดโนิวงาตานห
 นย่ลีปเราก
 repapllaW ะลแ

มรกแรปโาขเราก
 ยวด draobyek  

 ่ทีนอต 4-  6
รากบักนานสกนุส

งอขๆงาตนวสรากดจั
 มรกแรปโ  swodniW  

( ศทเะรป รากาณรูบ
ากิรมเอฐัรหส ) 

ดไะจๆกด็เ
รากบักนานสกนุส

ๆงาตพาภปรูดาว
 รากานตนจิมาต

ยภัญจผรากะลแ
วตัสกลูอลืหเยวช

ดปเวตัสนวสนใ          
-  ี่ทานห 3- 

9- 21  
นอดืเ  

มคารกม  

ชใรากะษกทั
าขเดรอบยีค

ดปะลแมรกแรปโ
งอ่รืคเ

ราก รอตเวิพมอค
งอ่รืคเนางชใดปเ

 ขลเดิค
( rotaluclaC  )

บักนตม่ริเะลแ
อมืงอ่รืคเชใราก

นใปรูดาว
 มรกแรปโ tniaP  

 ่ทีนอต 7-  01 รูนยรีเ
 ยวดงอ่รืคเดปราก

 draobyek ะลแ
นในานสกนุส
นัสีสรกจัาณาอ

 าษรรห (  มรกแรปโ
tniaP ) 

( ศทเะรป รากาณรูบ
ญยรีหเ สศเง่รัฝ

ติาชงธ ยทไรตับนธ
นดิเณรกปอุะลแ ยทไ

าป ) 

ดไะจๆกด็เ
รากบักนานสกนุส

ดจัราก นผแงาว
 ะลแ ดิกเนัวนาง

ชใรากรูนยรีเ
 มรกแรปโ  tniaP

 มถะรป่ีพนปเนอก
1 าษกศึรากปนใ

านห   ลาบุนอ
3 

31 - 61  
นอดืเ

ธนัพาภมุก  

 มรกแรปโ  tniaP  
มืงอ่รืคเชใราก อ

งั่สาํคะลแ ปรูดาว
นในปเาจํ่ทีๆงาต

นในยีรเราก
 มถะรปบดัะร  1

 ่ทีนอต 11 -  21 นฝกฝ
นใปูรดาวราก
นัสีสรกจัาณาอ

งอทรากะลแ าษรรห
 กลโ  tenretni ( าณรูบ
 ราก  etisbeW

ชใดไะจๆกด็เ
 มรกแรปโ  tniaP

 าทํ pohskroW  
มาตปรูดาว
รากานตนจิ / มาต

ขวัห  ดนหาํก่ทีอ

 
3. นทโคลเิอรตูสกัลห  

ะรปุถตัว
คงส  

  .1  เ ีรตนดนาดนาฐน้ืพะษกัทูรมาวคมีหใอ่ืพ  
 .2  นาดงาทถรามาสมาวคะษกัทานฒัพอ่ืพเ

าญญปติส , พาภกลิคุบะลแ ณมราอ  
 .3  ทาสะรปงาวหะรธนัพมัสนาสะรปรากกฝอ่ืพเ

 ง้ัทสัผมัส  3 อมืกแดไ , าต ,  ูห  
 .4  ะยแกยแถรามาสะลแงฟรากนใิธามสอ่ืพเ

ะวหงจั ,  งอนาํท  
 .5 ะลแครรสงารสดิคมาวคนาดมิรสเงสอ่ืพเ

พาภยีรทนุสะลแรากานตนจิ ีรตนดงาท  
่ีทบัดะร

นอส  
 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-3 

ยราจาอ
นอสูผ  

ูรค รกติอ ตโฆมเ  ( ญิรูรค ) 

ราก
ลผดัว  

สรอคบจนยีรเอ่มืเลผนมิเะรปรากบัรดไะจนยีรเูผ  
งาวกกลโูสนางีทวเนบงดสแะลแ  

าคารตัอ
นยีรเ  

2, 000   ทาบ  / มอทเ  



ลวเะยะร
นยีรเา  

 ะลมอทเ  61  ง้ัรค  /  ะลหาดปัส  1 นัวกุทนยีรเ ง้ัรค
รทนจั    

มิ่รเี่ทนัว
นยีรเ  

นัว รกุศ  ่ีท 2 มคาวนัธ พ .ศ. 552 4          

งอลดทนัว
นยีรเ  

 ่ีทีดบสัหฤพนัว 42 พ นยากิจศฤพ .ศ. 552 4 

 
 าชิวรตูสกัลห ีรตนด  

 
1  . นตงอื้บเตนโนาอรากนอส  

1.   1  ดทัรรบนบตนโวัตะลแ ลอซจแญุก ตนโนาอรากกฝ  5 นสเ  
  -  ี่ทานห 4- 

 
1.   2 ดโ ตนโวัต ลอซจแญุก นยีขเนยรีเกนัหใ  , รเ  , ีม  , าฟ  , ลอซ  
1.   3 ตนโวัต นยีขเ่ทีนางบใีสยาบะรนยรีเกนัหใ   

2  .  ตนโวัตงยีสเงฟรากนอส ( )GNIRAEH  
   1.2 กนัหใ ดโงยีสเ นชเ วัตะลทีนอสผูรูคมาตตนโงอรนยรีเ  , รเ  , ีม  ,

าฟ  , ลอซ  
 2.   2  ะลทีามปไบัลสตนโวัตงยีสเงฟนยรีเกนัหใ  1 วัต  ,  ะลทีนปเม่พิเ

 2 นิยดไ่ทีงยีสเมาตบอตวลแ วัต  
 2.   3 นคะลทีบอตวลแงฟดมหง้ทันยรีเ่ทีนยรีเกนัหใ  
 
3  . งลพเนลเนอส  
 3.   1 รีเะจ่ทีงลพเงฟนยรีเกนัหใ นอกนย  
 3.   2  ะลทีนอสผูรูคมาตงลพเตนโงอรนยรีเกนัหใ  1 งลพเนอท  
 3.   3 นยรีเ่ทีงลพเอ้นืเงอร  

 
4  .  ปไ ๆว่ัทงลพเงอร ( ะกเอโาราค ) 
 4.   1  งฟรากนอส  ,OLOS ,ORTNI งลพเงอข  
 4.   2  งรตหใงลพเงอรงยีสเกออรากนอส YDOLEM  
 4.   3 งอร่ทีงลพเบอกะรปนตเรากนอส  
 

4.  รตูสกัลห hsilgnE nuF roF  
งสะรปุถตัว

ค 
1. ษฤกงัอาษาภชใรากอตดี่ีทติคนศัทงารสอ่ืพเ  
2.  ดูพ งฟรากนาฐนื้พะษกัทกฝอ่ืพเ  

ษฤกงัอาษาภ  
3. บกัวย่กีเูรมาวครากกลัหะลแนาฐน้ืพูปอ่ืพเ

ยางงายอษฤกงัอาษาภทพัศาํค  
4. บกัานทนสรากนในยีรเกันบกัหใะษกัทม่ิพเอ่ืพเ

บกัมสะามหเะลแงอตกถูงายอดไาษาภงอขาจเ
ัวย 

ดปเี่ทบัดะร
นอส  

 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-  3  

ยราจาอ
นอสูผ  

abunaM odrajaF ociR  

ลผดัวราก  นางลผบัรดไะจนยีรเูผ , นยีรเอ่มืเลผนมิเะรปราก
สรอคบจ  

าคารตัอ
นยีรเ  

 000,2  ทาบ  / มอทเ  

าลวเะยะร  ะลมอทเ  61  ง้ัรค  /  ะลหาดปัส  1 นัวกุทนยีรเ ง้ัรค



นยีรเ  รกุศ  
นยีรเมิ่รเ  กุศนัว  ่ีทร 2 มคาวนัธ 52 54 

  -  ี่ทานห 5- 
 
 

3K ,2K ,1K  nuF rof hsilgnE  
rebmevoN : 

:cipoT srebmuN  

:sdrow eht esU  ynam woH sdrib  ? .drib enO  / drib owT s  .  

:emit drow noitcA ..cte / stac eht tnuoc / sdrib eht tnuoc / elppa eht tnuoc  

:ytivitcA / gninetsil / gnikaeps gnidaer  

:yralubacoV net ,enin ,thgie ,neves ,xis ,evif ,ruof ,eerht ,owt ,eno   

:gnoS “ ”sregnif elttil neT  

:rebmeceD  

:cipoT emiT kcanS  

:sdrow eht esU .era uoy ereH / .esaelp ,seikooC   

:emit drow noitcA ..cte eciuj eht knird ,seikooc eht tae   

:ytivitcA eps gnitirw / gnidaer / gninetsil / gnika  

:yralubacoV retaw ,hciwdnas ,eciuj ,selppa ,seikooc   

:gnoS  ”?seikooc ekil uoy oD“  

:yraunaJ  

:cipoT sroloC  

:sdrow eht esU  .oot eM / .wolley ekil I  

:emit drow noitcA  …cte licnep eulb a em gnirb / wolley eht ot tniop   

A :ytivitc gnidaer ,gninetsil ,gnikaeps ,yalp elor  

:yralubacoV elprup ,neerg ,der ,knip ,eulb ,wolley   

:gnoS  gnoS wobniaR  

:yraurbeF  

 :cipoT oG ot ydaeR  

 
5.  รตูสกัลห margorP hsilgnE evisnetnI  

-  ี่ทานห 6- 
งสะรปุถตัว

ค 
1. ษฤกงัอาษาภชใรากอตดี่ีทติคนศัทงารสอ่ืพเ  
2.  งยีสเกออรากะลแ งฟ ดูพรากะษกัทนฝกฝอ่ืพเ

( scitenohP  )  
3. ทพัศาํคะลแ นยีขเ นาอรากะษกัทมิรสเอ่ืพเ

    นาฐน้ืพ  
4. บกัานทนสรากนในยีรเกันบกัหใะษกัทม่ิพเอ่ืพเ

งอขาจเ บกัมสะามหเะลแงอตกถูงายอดไาษาภ
ยัว  

ดปเี่ทบัดะร
นอส  

 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-  3  

ยราจาอ
นอสูผ  

abunaM odrajaF ociR  

ลผดัวราก  นางลผบัรดไะจนยีรเูผ , บใะลแลผนมิเะรปราก
 สรอคบจนยีรเอ่มืเรตับยีนศากะรป  2( มอทเ ) 

าคารตัอ
นยีรเ  

3  000,  ทาบ  / มอทเ  



าลวเะยะร
นยีรเ  

 ะลมอทเ  23 ค  ง้ัร  /  ะลหาดปัส  2 นัวกุทนยีรเ ง้ัรค
 รกุศ  

มิ่รเี่ทนัว
นยีรเ  

 ่ีทรกุศนัว 1 มคาวนัธ พ .ศ. 552 4 

 
1K hsilgnE evisnetnI  2K hsilgnE evisnetnI  3K hsilgnE evisnetnI  

rebmevoN : 

  fo dnuos dna eman eht nrael oT

oO ,nN ,mM srettel  

 etaitnereffid oT gib  dna llams rettel s 

 weiver oT o,n,m  tcennoc dna sdrow 

tnirp ot  

elor oT - serutcip yrots eht yalp  

 :emit klaT straP ydoB  

?siht si tahW  

._____________ ym si tI  

seye ,srae ,dnah ,htuom ,kcen ,eson  

:yralubacoV  

 ,tsen ,lian ,tun ,yeknom ,noom ,pam

hcirtso ,supotco ,xo  

rebmevoN : 

ipoT c sgnileef / etispmac eht tA :  

sdrow eht esU  :  /.toh m’I /.dloc m’I

ytsriht m’I …cte .  

emit drow noitcA   :  ,kooc ,tae ,knird

pu naelc   

ytivitcA gnikaeps / gnidaer :  

yralubacoV  :  ,ytsriht ,dloc ,toh

derit ,ypeels ,yrgnuh  

gnoS  : ”yrgnuh m’I“  

 

rebmevoN : 

cipoT kcolC : emiT / pohS  

sdrow eht esU  s’tI / ?ti si emit tahW :

owt  .kcolc’o  

emit drow noitcA  kcolc eht pu kcip :

 rood eht nepo/kcolc eht nwod tup/

rood eht esolc/  

ytivitcA  / gnidaer / gnikaeps  :

gninetsil  

yralubacoV   :  kcolc’o eno –  evlewt 

kcolc’o  

gnoS “ :  si emit tahW ”?ti  

 

rebmeceD : 

  fo dnuos dna eman eht nrael oT  ,pP

rR ,qQ srettel  

etaitnereffid oT gib  dna llams srettel  

 weiver oT ,r ,q ,p  tcennoc dna sdrow 

tnirp ot  

elor oT - serutcip yrots eht yalp  

:emit klaT srebmuN  

?ynam woH  

 tnuoc s’teL  ,ruof ,eerht ,owt ,eno

evif . 

rebmeceD : 

cipoT  / wohS selbategeV dna stiurF :

selbategeV dna stiurF  

sdrow eht esU  :  I / .segnaro ekil I

.selppa ekil I / .sananab ekil …cte  

emit drow noitcA  :  gnis / tuohs / palc

nad / ec    

ytivitcA  / gnikaeps / yalp elor :

 gnidaer  

yralubacoV  ,sananab ,seotamot  :

 ,srebmucuc ,segnaro ,storrac

rebmeceD : 

cipoT  syaD / nuF pmaC ta keeW A :

 keeW eht fo    --  ี่ทานห 7- 

sdrow eht esU  ?ti si yad tahW :

si yadoT  yadirF . 

emit drow noitcA  bmilc / eert a tnalp :

 a tniap / erutcip a ward / eert a

 erutcip  

ytivitcA  / gninetsil / gnikaeps :

gnitirw / gnidaer  

yralubacoV   :  ,yadnoM ,yadnuS

V :yralubaco  

 ,tliuq ,neeuq ,niugnep ,hcaep ,azzip

epor ,gnir ,tibbar ,liauq  

selppa  

gnoS  : ”.selppa ekil I“   

 

 ,yadsruhT ,yadsendeW ,yadseuT

dirF yadrutaS ,ya  

gnoS ”.yadnoM si yadoT“ :  

yraunaJ : 

  fo dnuos dna eman eht nrael oT

uU ,tT,sS srettel  

etaitnereffid oT gib  dna llams srettel  

 weiver oT u ,t ,s  tcennoc dna sdrow 

tnirp ot  

elor oT - serutcip yrots eht yalp  

 :emit klaT noitisoperP  

?ti si erehW  

 si tI rednu /ot txen /no  .xob eht  

:yralubacoV  

 ,regit ,sekans ,skcos ,hciwdnas

 ,allerbmu ,elbat ,enohpelet

pu ,trihsrednu  

yraunaJ : 

cipoT snoitcA / kraP eht tA :  

sdrow eht esU  :  / .eert a bmilc nac I

.ekib a edir nac I / .miws nac I ..cte  

emit drow noitcA   : ht worht  / .llab e

 kcik / .llab eht tih / .llab eht hctac

llab eht  

ytivitcA  / gninetsil / semag yalp :

gnikaeps  

yralubacoV  :  edir ,reccos yalp ,miws

 ,llabesab yalp ,epor pmuj ,ekib a

eert a bmilc   

gnoS  : miws nac I“ ”.  

 

yraunaJ : 

cipoT : rehtaeW / rehtaeW dlroW  

w eht esU :sdro  ?rehtaew eht s’woH 

..cte .ydniw s’tI  

:emit drow noitcA  /niart eht no teg 

 teg /rac eht ni teg /niart eht ffo teg

rac eht fo tuo  

:ytivitcA  / gnikaeps / yalp elor 

gnidaer / gninetsil  

:yralubacoV    ,ydniw ,toh ,ynnus

yniar ,dloc ,yduolc  

:gnoS  w eht s’woH“ ”?rehtae  

 

yraurbeF : 

  fo dnuos dna eman eht nrael oT  ,vV

xX ,wW srettel  

 etaitnereffid oT gib  dna llams srettel  

 weiver oT x ,w ,v  tcennoc dna sdrow 

tnirp ot  

elor oT - serutcip yrots eht yalp  

 :emit klaT ?uoy era dlo woH  

 m’I  ).6().5().4(  

:yralubacoV  

tegev ,nav  ,retaw ,bew ,tev ,selba

of ,nolemretaw x ob , x a , x 

yraurbeF  

cipoT steP / edaraP teP :  

sdrow eht esU  :  I / .tibbar ym evol I

tac ym evol I / .god ym evol . 

emit drow noitcA   :  / poh / pmuj / ylf

nur  

ytivitcA  / semag / yalp elor :

 gninetsil / gnikaeps  

yralubacoV  :   ,drib ,eltrut ,god ,tibbar

tac ,gorf  

gnoS  : nur nac tI“ ”.  

 

:yraurbeF  

:cipoT seitivitcA loohcS / loohcS tA  

:sdrow eht esU  ta skoob daer eW 

 .loohcs ta sgnos gnis eW / .loohcs

..cte  

:emit drow noitcA  / dnah ruoy esiar 

 ruoy ot klat / dnah ruoy nwod tup

 dneirf ot netsil /     dneirf ruoy  

:ytivitcA  / gninetsil / yalp elor 

gnidaer / gnikaeps  -  ี่ทานห
8- 

:yralubacoV   etirw ,sgnos gnis

 gnipmuj od ,skoob daer ,seirots

 ,serutcip roloc ,skcaj  sdnah dloh  

:gnoS  ?loohcs ta od ew od tahW“ ” 



 
6.  มิรสเมรรกจิกงอื่รเ margorP hsilgnE iniM  ( PEM ) 

คงสะรปุถตัว  1. ราสอ่ืสรากะษกัทมิรสเงสอ่ืพเ
ษฤกงัอาษาภ   ง้ัท  4 ดไะษกัท ดูพรากกแ  ,

งฟราก , งยีสเกออราก ( scinohP  ) รากะลแ
นยีขเ  

2. นยีรเรากจในส่ีทนยีรเกันหในาฐน้ืพูปอ่ืพเ
 อต  2 มถะรปบดัะรนใาษาภ  

นอสูผยราจาอ    lieN rehcaeT  
ลผดัวราก   ดไษฤกงัอาษาภ ราสอ่ืสถรามาสกด็เ  

นางลผมอรพ นยีรเคาภกุทลผนางยาร
นยีรเกัน  

นยีรเาคารตัอ   005,6  ทาบ  / อทเ ม 
นยีรเาลวเะยะร   ะลๆนัวกุทนยีรเ  05 ีทาน  

นยีรเมิ่รเี่ทนัว  นยีรเม่ิรเ  ่ีทรทนัจนัว  82 นยากิจศฤพ  4552  
61 latot 2 mreT eludehcS  skeew  

voN 7  – beF 72  1102  
91 diM - 32 laniF       naJ 02 -  1102 beF 42   

tinU  etaD/keeW  cipoT  

1 keeW  12 voN - 52                                3
uorA erutaN  dn 2 keeW 82 voN -2    2

 
sgniht gniviL  

yad s’rehtaF  

 3 keeW 6 ceD - 9 ceD    5 
yad srehtaF  

 
non -  gnivil

sgniht  

 4 keeW 31 ceD - 61 ceD     
yad noitutitsnoC 21  

rehtaeW  

5 keeW ceD  91 - 32           aw A  eht ot kl
ooz  

6 keeW 62 ceD - 03     92
raeY weN  

erutaN  /  
noisrcxE  

7 keeW 2 naJ -6  2 -  3
yadiloH raeY weN  

8 keeW 9 naJ - 31   31  
 yad s’nerdlihC  

 dna weiveR
krow cipot  

sU  
(  9

syad93=skeew ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ี่ทานห 9- 

 9 keeW naJ   71 -  02   
maxE mretdiM  

tseT  
 

01 keeW naJ  32 - 72      dna straP
 eht fo sgniht

esuoh  

 11 keeW 03 naJ -  3 beF  ria eht ni pU  

4                    
 dnuorA sgnihT

 sU
( =skeew7 syad53 ) 
  21 keeW 6 beF -  01   eht no nwoD

dnuorg  



 31 keeW 31 beF - 71   dna weiveR
krow cipot  

41 keeW 02 beF - 42  
maxE laniF  

tseT  

51 keeW 72 beF -  hcraM
2  

 wohs ecitcarP
o egats n  

61 keeW 5 hcraM -9   wohs ecitcarP
egats no  

 
7. ูสกัลห รต  งาลกนีจาษาภ niradnaM  

งสะรปุถตัว
ค 

1. งาลกนจีาษาภชใรากอตดี่ีทติคนศัทงารสอ่ืพเ  
2. นยีขเ นาอ ดูพ งฟรากนาฐนื้พะษกัทกฝอ่ืพเ

งาลกนจีาษาภ  
3. นาฐน้ืพูปอ่ืพเ งอตกถู่ีทงยีสเกออนาอราก ะลแ

กัวย่กีเูรมาวครากกลัห งายอนจีาษาภทพัศาํคบ
ยาง                               

4. อ่ืพเ นจีมรรธนฒัวะลแาษาภูรนยีรเรากนตุะรก
ๆงาตมรรกจกินาผมหใงาทวนแนใ  

ดปเี่ทบัดะร
นอส  

 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-3 

ยราจาอ
นอสูผ  

ณรากบสะรปมีะลแนจีาษาภนาดญาชวย่ีชเ่ีทูรค
าษาภนับาถสกาจกล็เกด็เนอส CCG  

ลผดัวราก  ูผ อ่มืเลผนมิเะรปรากะลแนางลผ บัรดไะจนยีรเ
สรอคบจนยีรเ  

าคารตัอ
นยีรเ  

 000,2 อตทาบ  esruoC  

าลวเะยะร
นยีรเ  

 ะลมอทเ  61  งมโว่ัช  นัวกุทนยีรเ รทนจั  

มิ่รเี่ทนัว
นยีรเ  

นัว รทนจั ่ีท 82  นยากจิศฤพ  พ.ศ  . 552 4 

งอลดทนัว
นยีรเ  

นัว ธุพ  ่ีท 32 พ นยากจิศฤพ .ศ  . 552 4 

 
ากาหอื้นเ  ลาบุนอบัดะรนีจาษาภนอสรากนยีรเร  

 B1esruoC (  มลเ 3 )  
 

 ี่ทหาดปัส 1    ยาทกทัราก  ์ดิสัวสณรุอ 安早  , นัวงาลกนอตดีสัวส 安午  ， นอตดีสัวส
นย็เ  晚 好上  ，  ์ดิสัวสรีตาร 晚安     

  
 ี่ทหาดปัส 2    ูป วัรคบอรคยวนห  ��  ， าย 奶奶  ，  าต 公外  ， ยาย  婆外  ，  งลุ

伯伯  ，  าป 母伯  ，  าน 姨阿  ，  าอ 舅舅   
่ีทหาดปัส  3   บิสกลัห าคารมาถราก ขลเนวนาจํ 十 ，  ยอร

 

，百  นัพ 千 ，
 น่มืห 万  

 ี่ทหาดปัส 4   ้นีนัว ่ทีนัวมาถราก นัว  天今   ,   ้นีงรุพ ，天明  นาวอ่มืเ 天昨

  -  ี่ทานห 01 - 

 ี่ทหาดปัส 5  มาขงรตาํคดวมห    ดปเ 开，  ดป 关，  งูส

 

，高  าํต่ 低 
 ี่ทหาดปัส 6   ่ทีง้รัคนยรีเทบนวทบท 1 (  ่ทีทบ 1-5) 
่ีทหาดปัส  7  นยรีเคาภงาลกบอส  



 ี่ทหาดปัส 8   อสนดิ นยรีเงอหนใณรกปอุ  

 

�笔， ากกาป 笔，  บลงาย ，擦皮橡 มไ
 ดทัรรบ

 

，子  อืสงนัห �，  อืสงนัหาปเะรก �包   
   

 ี่ทหาดปัส 9   นศทัรทโ นาบนใชใงอขดวมห ��  ，  นย็เตู 箱冰  ，  งยตีเ

 

，床  ตู 柜子  
 ี่ทหาดปัส 01   ่ทีทบทพศัาํคนวทบท  6 – 7  
 ี่ทหาดปัส 11  อขดวมห  นอนงอห ๆงาตงอหง  卧

 

，室   าํน้งอห 手洗 � ，  วรัคงอห 厨

房  นยรีเงอห 室教  
 ี่ทหาดปัส 21     บลัหนอน ๆงาตมรรกจิกดวมห 睡� ，  าํน้บาอ 澡洗  ，  นฟงรปแ 刷

牙 ，  นาบรากาทํ 功作 � ，  อืสงนัหนาอ ��  
 ี่ทหาดปัส 31     มไนต ิตาชมรรธดวมห � ，  มไกอด

 

，花  ลเะท 海大  ，
 าขเภู 山 

 ี่ทหาดปัส 41    ่ทีทบทพศัาํคนวทบท 8- 01  
 ี่ทหาดปัส 51    นยรีเคาภยาลปบอส  

 นิ้สงั้ทนอสรากาํทาขเ  61   หาดปัส  
 

8. ครรสงารสก็ดเะปลิศ รตูสกัลห  

งสะรปุถตัว
ค 

1. ะลแครรสงารสดิคมาวคานฒัพอ่ืพเ
กด็เบกัหใรากานตนจิ  

2. กลปแบบแปูระลแคินคทเูรนยีรเดไกด็เหใอ่ืพเ
ะปลิศนางครรสงารสรากนใมหใ  

3. อ่ืพเ บบแะปลิศนางงารสรากกจัูรดไกด็เหใ
นปรากนชเๆงาต ,ก พมิพรา , ฐษดิะรปราก , ราก

ผอ่ืสชใ สม 
ดปเี่ทสรอค

นอส  
พาภดาวราก - ีสยาบะรราก , นปราก , พาภพมิพราก ,

ครรสงารสฐษดิะรปราก , คินคทเยวดนางาํทราก
มสผอ่ืส  

ดปเี่ทบัดะร
นอส  

 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-3 

ยราจาอ
นอสูผ  

ับาถสกาจูรค รากะลแะปลิศนอส ทไดมุสน
บบแกออ  

ลผดัวราก  บใะลแงอเนตงอขะปลิศนางลผบัรดไะจนยีรเูผ
ลผนมิเะรป  

าคารตัอ
นยีรเ  

2,8  00  ทาบ  /  สรอค  / มอทเ  

าลวเะยะร
นยีรเ  

 ะลมอทเ  61  ง้ัรค  /  ะลหาดปัส  1 กุทนยีรเ ง้ัรค
ดีบสัหฤพ  

มิ่รเี่ทนัว
นยีรเ  

นัว ดีบสัหฤพ  ่ีท 1 มคาวนัธ พ .ศ  . 52 54 

- ่ีทานห  11 - 

บบแกออรากะลแะปลิศ   มอทเรตูสกัลห 2 
่ีทงั้รค  นอสอขวัห  คินคทเ  



.1  งจักนุสวย่ทีเปไ  พาภดาว  –  ีสยาบะร  

.2  ลเะทยอลบใอรืเ  ครรสงารสฐษดิะรปนาง  

.3  ดไนวขแมไลผ  มสผคนิคทเาํต่นนูนปนาง  

.4  าษรรหนฉันาบ  trA dexiM  

.5  กไณุควรัคบอรค  จาลลอคนาง  

.6  ฉังอขอ่ืชยาป น มสผคนิคทเนปนาง  

.7  งสแงอสยอหงิ่ห  ครรสงารสฐษดิะรปนาง  

.8  ษศเิวมร   อมืว้นิพมิพ - ฐษดิะรปนาง 
ครรสงารส  

.9  วตัสานหอสนดิสใ่ที  มสผคนิคทเวตัยอลนปนาง  

.01  นิบนาจบักวาดงาตยษุนม  trA dexiM   - ฐษดิะรปนาง 
ครรสงารส  

.11  งรัาทํยอนดม  สงารสฐษดิะรปนาง ครร  

.21  คชโานํกัวกวมแ  วับการอรืหมตูะมกาจพาภพมิพ  

.31  ามหงอนงอขนาบ   ดโงปแนป – ฐษดิะรปนาง 
ครรสงารส  

.41  นักงรัากะปดูาํน้าํดปไ  ครรสงารสฐษดิะรปนาง  

.51  รคใขเะรจ ? ..... อบนใยูอ   PU POP - ฐษดิะรปนาง 
ครรสงารส  

.61  มลกวตัาดนพแ  จาลลอคนาง  

 
9.  มิรสเมรรกจิก ติณคตนิจ  

งสะรปุถตัว
ค 

.1 กล็เอ้ืนเมาลกกฝ  อมืว้ิน   

.2 งอมสชใรากนตุะรก  ะยิรฉจัองารสมิรสเ  กซีง้ัท
ดิคกลูพาภรากานตนจิรากยดโาวขะลแยาซ  

.3 ณวนาํครากะษกัทานฒัพ   

.4 กุนส รตสาศตณิคาชิวนใจใน่มัะลแดี่ีทติคนศัทมี
ณวนาํครากบกั   

.5 ิธามสานฒัพ   
ดปเี่ทสรอค

นอส  
 ตณิคตนจิ  

ร ดปเี่ทบัดะ
นอส  

 ลาบุนอน้ัชบดัะร 2-3 

ยราจาอ
นอสูผ  

าษกัรมรรธาชิวดวกนยีรเงรโกาจูรค  

ลผดัวราก  บใะลแดัหกฝบบแอืสงันหบัรดไะจนยีรเูผ
ลผนมิเะรป  

าคารตัอ
นยีรเ  

 3,0  00  ทาบ  /  สรอค  / มอทเ  ( ม่พิเ ดิคกูลาค  กอี 003  ทาบ
กรแง้รัคนยรีเบรัหาสํ ) 

าลวเะยะร
นยีรเ  

 ะลมอทเ  61 ง้ัรค   /  ะลหาดปัส  1 ธุพกุทนยีรเ ง้ัรค  

มิ่รเี่ทนัว
นยีรเ  

 ่ีทธุพนัว 03 พ นยากจิศฤพ .ศ  . 52 54 

 
 



-  ี่ทานห 12- 
 
 
 

 
ติณคตนิจรตูสกัลหาหอื้นเ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ี่ทานห 13- 



 
 
 

-  ี่ทานห 14-    

 
 

01 .  รตูสกัลห roinuJ baL elttiL   
คงสะรปุถตัว   ูรกด็เหใอ่ืพเ งาทรากนวบะรกยวดดิคกจั

 รตสาศายทิว  
 งอลดท ณรากบสะรปงารส ูรนยีรเรากกฝอ่ืพเ

งอเนตยวด   
 ครรสงารส งอลดท ตกเงัส หะารคเิวรากกฝอ่ืพเ  

ดปเี่ทบัดะร
นอส  

 ลาบุนอน้ัชบดัะร 1-  3  

ยราจาอ
นอสูผ  

 รอตเวิพมอคนอสรากนับาถสกาจ  sdiK udE
tenalP  

ลผดัวราก  ัรดไะจนยีรเูผ ลผนมิเะรปบใะลแนางลผ บ  
าคารตัอ

นยีรเ  
2,8  00  ทาบ  /  สรอค  / มอทเ  

าลวเะยะร
นยีรเ  

21  งอลดทราก  

นยีรเี่ทนัว   ่ีทราคงัอนัว 92 พ นยากจิศฤพ .ศ  . 552 4     
งอลดทนัว

นยีรเ  
นัว รกุศ  ่ีท 52 พ นยากจิศฤพ .ศ  . 552 4 

  รตสาศายทิวาชิวนอสรากดนหาํก   ecneicS nehctiK  
่ีท รากาชิวาหอื้นเ  มรรกจิก  รากนวบะรกะษกัท

รตสาศายทิวงาท  
บัรดไนยีรเูผี่ทะษกัท  

1 งวถยนศูดจุ  “ กุลมลขไ ”  1. รูนยรีเดไนยรีเกนั 1. งรทปรูงอ่รืเรูนยรีเ



งวถยนศูดุจงอ่รืเ   อืค
งนหแาตํนปเ่ทีดจุ

กนัหาํน้งอขมวร
ดมหง้ทั  

2. รูนยรีเดไนยรีเกนั
งวถมนโงรแงอ่รืเ

งรแอืค กลโงอข
ดนิชกทุุถตัวดดูงดึ

กลโูสาขเ  
3. กนั รูนยรีเดไนยรีเ

ลดุมสาษกัรรากงอ่รืเ  

ขไงอข  
2. รากงอ่รืเรูนยรีเ

วตังรท  
3. ชใรากงอ่รืเรูนยรีเ

ีส 
4.   ะปลศินาดะษกทั

ชใยดโบบแกออราก
รากานตนจิ  

2 ศากาอนดังรแ  “ นใขไ ข 
ดวข ”  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
ศากาอนดังรแงอ่รืเ  

2. รูนยรีเดไนยรีเกนั
รมาวคาว ะลแนอ

อตลผมีนย็เมาวค
ศากาอนดังรแ  

 

1. ขไงอ่รืเรูนยรีเ  
2. นดังรแงอ่รืเรูนยรีเ

ศากาอ  
3. ตกเงัสรากะษกทั  

3 นใบอกะรปราส
ขไกอลืปเ  

“ หใขไกสเ
นึ้ขญหใ ”  
 

1. กจัรูดไนยรีเกนั
  ะลแขไงอขงรทปรู

นใบอกะรปราส
ขไกอลืปเ   อืค

มยีซเลคแ  
2. รูนยรีเดไนยรีเกนั

มาวคติับมสณุคงอ่รืเ
ปเ งอขดรกน

ูชยาสมสาํน้  
3. รูนยรีเดไนยรีเกนั

ายริิกฏิปาทํรากงอ่รืเ
งอขมีคเงาท

บักูชยาสมสาํน้
มยีซเลคแ  

ราสนปเดิกเ
 ดซไกออดไนอบราค

( ดิกเหใาทํงึ่ซ

1. ่รืเรูนยรีเ ขไงอ  
2. งอ่รืเรูนยรีเ

ูชยาสมสาํน้  
3. ดัวรากะษกทั  
4. ตกเงัสรากะษกทั  

4 นาสะรปดุสัว  
 

-  ี่ทานห 15-    
 

“ ิกสอเนาบ
มโ ”  

1. กจัรูดไนยรีเกนั
ุถตัวนาสะรปรากีธิว

ชใยดโนักดติหใ
นาสะรปดุสัว  

2. ชใกฝดไนยรีเกนั
นปเงายอดิคมาวค

รากมี  บบะร
กลัหมาต นผแงาว

รากนใรตสาศายทิว
แกออ งารสะลแบบ

กตึ   
 

1. งรทปรูงอ่รืเรูนยรีเ  
2. ดิคมาวคะษกทั

ะลแครรสงารส
รากานตนจิ  

3. ดิครากะษกทั
ะาพฉเาหญปขไกแ

รากกจัรูะลแานห
นผแงาว  

4. รากะษกทั
นเะคดาค  

5. ตกเงัสรากะษกทั  
6. ดัวรากะษกทั  

5 วิผงตึงรแ   giB“
”elbbub  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
กาจ  วิผงตึงรแงอ่รืเ

ูบสงอฟ่ทีราก ดิกเ
งอขวิผงตึมาวคกาจ

วลหเงอข  
2. รูนยรีเดไนยรีเกนั

งรแมีลุกลเมโงอ่รืเ
  นักงาวหะรดดูงดึ
ดวลดขาวมไหใาทํ

ยอลป็ก  รไะอปรู
นปเามกอองอฟ

นักนอมืหเมลกงว  

1.  ูพมชแงอ่รืเรูนยรีเ
นาจงาลายาํน้  

วลหเูบสะลแ  
2. รากงอ่รืเรูนยรีเ

งอขงารปรูนย่ลีปเ
ดุสัว  

3. ดิคมาวคะษกทั
ครรสงารส ะลแ
รากานตนจิ  

4. ตกเงัสรากะษกทั  
5. ดัวรากะษกทั  

6 มิภูหณุอทเยาถราก  “ นตเดกเกูล
าํบะร ”  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
ะลแทเยาถรากงอ่รืเ

รากกัลหจใาขเ

1. อลืกเงอ่รืเรูนยรีเ  
2. งข็แาํน้งอ่รืเรูนยรีเ  
3. ตกเงัสรากะษกทั  



มิภูหณุองอขทเยาถ  
2. รูนยรีเดไนยรีเกนั

งอขติับมสณุคงอ่รืเ
ดจุอตลผงส่ทีอลืกเ

งอขงข็แกอยืเ
 าวกาํต่หใงข็แาํน้ 0 

สยีซเลซเาศงอ  

4. ดจัรากะษกทั
อ่ืสะลแาทํะรก

งอขยามหมาวค
ลมูอข  

5. งอลดทรากะษกทั  

7 ซาก
ดซไกออดไนอบราค  

”onacloV“  1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
งอขติับมสณุคงอ่รืเ

ซาก
ดซไกออดไนอบราค  

2. กจัรูดไนยรีเกนั
ายริิกฏิปาทํรากงอ่รืเ

ร บักูฟงผงาวหะ
นปเดิกเูชยาสมสาํน้

ซาก
ดซไกออดไนอบราค  

1. ซากงอ่รืเรูนยรีเ
ดซไกออดไนอบราค  

2. ูฟงผงอ่รืเรูนยรีเ  
3. งอ่รืเรูนยรีเ

ูชยาสมสาํน้  
4. กนแาจํรากะษกทั

ทภเะรป  

8 ยายขนวแ  “ ยายขนวแ
่ีลลยเ ”  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
่ลีลยเมนขาทํราก  

2. รูนยรีเดไนยรีเกนั
ลยเ่ทีราก ปรูนปเสใ่ลี

นอมืหเะณษกลัมีงคโ
มี  นนูสนลเ

บักนอมืหเติับมสณุค
ยายขนวแ  

1. นวแงอ่รืเรูนยรีเ
สนลเะลแยายข  

2. ่ลีลยเงอ่รืเรูนยรีเ  
3. ตกเงัสรากะษกทั  

9 ราสสงอขะนาถส   cinaM“
erutxim  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
กาจวากาทํรากงอ่รืเ

ดพโวาขงปแ  
2. รูนยรีเดไนยรีเกนั

่ลีปเรากงอ่รืเ นย
ราสสงอขะนาถส  

1. งปแงอ่รืเรูนยรีเ
ดพโวาข  

2. งอ่รืเรูนยรีเ
วากงอขติับมสณุค  

3. ตกเงัสรากะษกทั  

01  กัลหราหาอ 5 มูห  “ บักกุนส
ขไ ”  

ดัลสา้ํน  

1. รูนยรีเนยรีเกนั
ดลัสาํน้าทํรากีธิว  

2. รูนยรีเดไนยรีเกนั
ปรูรปแรากบักวย่ีกเ  

1. ราหาองอ่รืเรูนยรีเ
กลัห 5 มูห  

2. อ่รืเรูนยรีเ กัผง
ๆงาต  

11  กาจราหาอมสผีส
ติาชมรรธ  

“ ีสยอลวับ
ยวส ”  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
บุชกลูาทํรากีธิว  

2. รูนยรีเดไนยรีเกนั
กาจีสาอเดักสรากีธิว

ติาชมรรธชืพ  

1. กาจีสงอ่รืเรูนยรีเ
ติาชมรรธ  

2. าทํรากงอ่รืเรูนยรีเ
บุชกลูมนข  

3. ตกเงัสรากะษกทั  
21  งอขงวถมนโงรแ

กลโ  
“ ดดโขไ
มร ”  

1. รูนยรีเดไนยรีเกนั
งวถมนโงรแงอ่รืเ

ุถตัวงดึ่ที  กลโงอข
กลโน้ืพาหาขเ  

2. รูนยรีเดไนยรีเกนั
นาทนาตงรแงอ่รืเ

ศากาอ  

1. งรแงอ่รืเรูนยรีเ
ศากาอนาทนาต  

2. งรแงอ่รืเรูนยรีเ
งวถมนโ  

-  ี่ทานห 16-    

 

11 . า้ํนยาวรตูสกัลห  
สะรปุถตัว

คง  
ลันยีรเษศเพิสรอคนอสดปเ ด 

นยีรเ่ีทนัว  งอรคกปูผงจแะลแนวัดนหาํกะจนอสูผูรค  
่ีทบัดะร

นอสดปเ  
 ลาบุนอน้ชับัดะร 1-  3  

ยราจาอ
นอสูผ  

าภาล ตชิพิูรคณุค  รทโ . 680 - 845 - 2342  

าลวเะยะร
นยีรเ  

 01 ง้ัรค  

าคารตัอ
นยีรเ  

1,  005  ทาบ                             



 

21 .  าชเราหาอรากิรบ –  น็ยเ  
ราหาอ

าชเ  
 าลวเ 08. 51  
น. 

ราหาอ
น็ยเ  

 าลวเ  00.61
น. 

มไ่ทีงอรคกปูผบัรหาสํะามหเ
าชเราหาอมยีรตเรากนใกวดะส –

ราหาอนาทะรปบัร่ทีก็ดเะลแน็ยเ
กาย  

จชใาค
ยา  

ะลอ้ืม 1, 008  มอทเอตทาบ  

 

31 . นั้ชาํจะรปูรคอตดิตราก  
งาทน้ชัาํจะรปูรคบักะรุธอตดิตถรามาสงอรคกปูผ

นยีรเงรโ่ทีาลวเนใดไทพัศรทโ  
ดนหาํก กาฝาณุรกวาลกงัดาลวเงวชนใูยอมไกาหะลแ

อืค  ดไน้ชัาํจะรปูรคอตดิตถรามาส่ทีาลวเ   มาวคอข  
าชเ   00.70 -   

 03.80 น. 
นัวงาลก  00.21 -
.31 3  0 น. 

น็ยเ   03.51 - 
 00.71 น. 

 

41 . มอทเาคะราํชรากดนหาํก , นยีรเกันดุชอ้ืซ  

มอทเาคะราชํงอรคกปูผญชิเอข   ่ทีมอทเ  2 อ้ซืมอรพ
ีรเกันบบแงอ่ืรคเ นย  ดไ  ี่ทนัวตแงั้ต 21-2  พ นยากิจศฤพ .ศ  .

552 4 
 ่ทีนยีรเคาภ มอทเาค  2   - 01  000, ทาบ  

 ่ทีนยีรเคาภ นาบรากษศเพิ  2  - 2,0  00  ทาบ
( นยีรเ่ทีนยีรเกันบัรหาสํ ) 

บัรถราค - งส       -  งาทะยะรมาต  
 

51 . ๆน่ืองอ่ืรเ  
15  1.  บัรถรนึ้ขรากงอื่รเ –  นยีรเกันงส   

 -  ี่ทานห 17-    

 

งวชนใ  มอทเดปเ  1 –  2 จาอนยีรเงรโถร กรแหาดปสั
ูยอกาจงอ่ืนเยอนกล็เาลวเงอขงอ่ืรเนในอ่ลืคเดาลคมาวคีม

 บัรรากนใวัตบัรปรากงาวหะร –  กาห  งอรคกปูผงอขก็ดเงส
รทโาณุรก าลวเงอขงอ่ืรเนใจใงอขอขอืรหาหญปีมนาท
มไะจก็ดเ่ทีดในวักาหะลแ  ทีนัทดไนยีรเงรโงาทบักมาถบอส

ถรรากิรบชใ ะจ านหงวลนยีรเงรโงจแรทโาณุรกนยีรเงรโ
ง่ิยณุคะรพนปเ  

15  2. ดรไออูลฟบอืลคเรากิรบหใราก  



 พาภขสุจวรตะลแดรไออลูฟบอลืคเรากิรบีมนยีรเงรโ
 มคาวนัธนอืดเนใ นฟ นาทหใงจแยามหดจีมะจนยีรเงรโง่ซึ

ง้ัรคกอี บารท  
 
15 3.  ดัวหนักงอปรากรตาม  าทเ อืม ครโ ะลแ 

กาป  
ามีมนยีรเงรโ ชใะจง่ซึ ดวัหครโนักงอปรากรต

นยีรเคาภตแง้ัต้ีนรากรตาม  
 ่ที 2 อข ะลแ บารทงอรคกปูผนาทหใงจแอขงึจ ปไนตนปเ 

 อืมมวรมาวค ้ีนงัดนาท  
.1  าชเนอตพาภขุสจวรตราก าํจะรปูรค ะลแ รวเูรค  

ูตะรปานหก็ดเงอรกดัค่ทีานหาทํะจ  น้ชั ะลแ  วถแาขเาลวเนใ   
ลอติจิดขไดัวงอ่ืรคเชใยดโ ีมก็ดเาวบพกาห ขไ รากาอีมอืรห 

กาป าทเ อืมครโงอข  ะจ งจแะลแกึทนับ บอชดิผบัรูผ อ่ืพเ 
ปไอตรากนินเาํด  

.2  บัรามหใงอรคกปูผอตดิต  กาห นาท บัรามถรามาสมไ
ก็ดเ  ดไ ะจนยีรเงรโ อ่พืเ น่อืก็ดเบักนปมไามกออก็ดเกยแหใ

ูยอหใ่ทีน้พืดัจ มยีรตเงอห ยดโ ครโอ้ชืเรพแรากนักงอป
ต  รอแกาจงาห ะลแ ูรคงอขาตยาสนใ กาหงา  ลาบุนอนวส 

1-  3 ะลแงอหกยแะจ ดัจ ลแูดงย้ลีเ่พี  

.3   ี่ทูยองอหิมูภหณุอบัรป 52 าศงอ ดในวักาห อมสเูยอ 
 น็ยเศากาอ ะจ ดปเมไ รอแ  ะจนยีรเงอหนใะลแ รอแดปเ ตแงั้ต

าลวเ  00.01  -  03.41 น  .   
.4  ศากาอดูดมลดัพดปเ อมสเูยอ ูยอก็ดเอ่ืมเ งอหนใ

ดอลตูยอทเยาถศากาอีมหใอ่พืเ  
.5  ชใยวปี่ทก็ดเหใ กาปะลแกูมจดปกากานห  อ่พืเ

ครโอ้ชืเรพแรากนักงอป  
.6  หใาลวเดัจ า้ํนมื่ดก็ดเ นึ้ขมิ่พเ  อืค   00.01 น. ก็ดเหใ

  นวักทุรพไนุมสกาจาทํ่ทีาํ้นม่ืด  
.7  ยากงัลาํกกออก็ดเหใมิรสเงส  นยีรเาขเนอกาชเงวช  
.8  ็ยเา้ํนมื่ดดง น    
.9  ีณรก ูยอายนาทงัยตแ อไอืรห ขไ กูมา้ํนีมมไก็ดเ อืถ 

นาทงอตวัตงาบายกาจงอ่ืนเ อ้ชืเรพแะยะรนใูยอมไาว
ดมหนจนักอตดิต  

-  ี่ทานห 18-    

15.4 บัรงอรนผแ นิฉเกุฉุตหเดิกเีณรก  นยีรเงรโ
าํกดไ ดนห นผแ อ่พืเ  

นิฉเกุฉุตหเดิกเีณรก บัรงอร ๆงาต  มวทาํ้น มหไฟไ นชเ 
ิดนผแ ้ีนงวชง่ซึ นตนปเ วหไน พทเงุรก  ยัภกทอุบสะรปงลัาํก

นยีรเงรโ ก็ดเวัตลกใ่ทียัภนปเะลแ งจแอขงึจ อ่พืเรากรตาม



 ยัภกทอุกาจนยีรเกันงอขยัภดอลปมาวค นาทหใ บัร บารท
้ีนงัด  

 .1 นยีรเงรโ ยัภกทุอุตหเดิกเีณรกตขเบอขดนหาํก  ีมศัรนใ 3-
30 มก .   นยีรเงรโบอร  

ะลแ าํ้นงอขลหไงาทศทิกาจูดยดโ นปเยัภกทอุบสะรป่ทีน้พื
ถรามาสะจนยีรเงรโ ดนหาํก่ที่ทีนาถสงึถามาํ้นกาหง่ซึ กลัห

 ยัภกทอุดิกเนอก ดไนยีรเดุยหง่สั 2-3 นวั  
 .2  กดนหาํก า ก็ดเยายนอ่ืลคเรากกฝนผแมอซกัซร อ่พืเ 

ูยอกพั มอซกฝรากบัรดไงอตะจๆก็ดเ้ีนง้ทั ยัภดอลป่ทีนใ
กฝม่ิรเะจง่ซึ ยัภดอลปมาวคอ่พืเ ๆยอบ  ่ทีะยะรนใมอซ 1  ่ทีนัว 

42 - 52 พ .ย. 45    
  .3  งอื่รเูรนยีรเรากงอขกรแหาดปัส “ มวทา้ํน ” ะจๆก็ดเ 

บักวยี่กเูรมาวคบัรดไ ” มวทาํ้น  ” มไาทํ บักวย่ีกเาหอ้ืนเีมยดโ
มวทาํ้นงึจ  , ยัภบสะรปูผนปเอ่ืมเนติตับิฏปกัจูรราก  , งารสราก

ยวชงอขง่สิคาจิรบราก นชเ มคงสัลแูดรากนใกึนาสํติจ อลืหเ
ยัภบสะรปูผ  

 
15.5 ยชเดชนอสราก   

  ปไดุยห่ทีนวัยชเดชนอสะจนยีรเงรโ  งมโว่ชัง่ึรคะลนวั
นยีรเาขเะจยดโ  าลวเ  00.8 น  . งาราตมาต นยีรเคาภดอลต

้ีนงัดนวัาํจะรปมรรกจิก  

 00.80 - 03.80   วถแานหมรรกจิก  
 03.80 - 00.90  มรรกจิก  มรรธยิรจกฝ ( มนวกแงส  / )

าํ้นงอหาขเ  / moor emoH  
 00.90 - 00.21  ะษกทัมิรสเมรรกจิก  รากาชวิ  /

ณรากบสะรปมิรสเมรรกจิก  
    ีรสเมรรกจิก   / งจแงาลกมรรกจิก  

00.21 - 03.31  นวังาลกราหาอนาทะรปบัร  
    พาภขสุลแูดมรรกจิก  /  ตนมดวส / นอน

นวังาลก  
    นอน่ทีบ็กเ นอนน่ืต  / าํ้นงอหาขเ  

03.31 - 03.41  งาวราหาอนาทะรปบัร  
 03.41 - 03.51  จิก  รากาชวิมิรสเมรรก  / วัตมยีรตเ

นาบบลัก  
บารทอ่พืเามนยีรเงึจ  

 
 

                  ( รกชก ายีราอวาสงาน
ทุมก ) 

                     รากยวนาอํูผ      -
 ี่ทานห 19-    



61 .  าษกึศรากนทิิฏป 552 4   ่ทีนยีรเคาภ 2 
ากิจศฤพ

นย  
21  ่ทีนยรีเคาภลผศากะรป  1 – 552  / 4 คาภดปเนวั

 ่ทีนยรีเ  2 – 2 55 4 

2  อพนวัมรรกจิก (  รตาบสใ  , รพะรพยาวถ  , ญิชเ
อพณุค ) 

5 าษรรพมนชะรพมิลฉเนวัยชเดชดุยห
วหัูยอาจเะรพจ็ดเมสทาบะรพ  

12 ญนูมรรธฐรันัวดุยห  

16 ดรไออูลฟบอืลคเ   ่ทีง้รัค 2 

มคาวนธั  

92   มหใปนวัมรรกจิก ( รตาบสใ , กาลฉบัจ  )  

2-3 มหใปนวัดุยห  

31  
 

มรรกจิก  ิตาชงหแก็ดเนวั ( ีสาฬีก )/ 
รตสาศายทิวนางงรคโรากศรรทนิ  

61  รูคนวัดุยห  
19-

02  
 ่ทีนยรีเคาภงาลกลผนิมเะรป  2 – 552 4 

12 -
32  

 บอสอขจวรต  / บอสอขนาทจวรต  

มคารกม  

42 -
25 

ต งล  2.  ก  / ต นาทจวรต  2. ก 

นพัาภมุก
ธ 

-  าชูบฆามดุยห  

นพัาภมุก 32 -
42  

ยรีเคาภยาลปลผนิมเะรป  ่ทีน 2 –  4552  

 บอสอขจวรต  / บอสอขนาทจวรต  

ต งล  2.  ก  / ต นาทจวรต  2. ก 72 -2 

 กพดุมสงล  / กพดุมสนาทจวรต  

9  ่ทีนยรีเคาภลผศากะรป  2 – 552 4 

11   ่ทีง้รัค งาวกกลโูสนาง 16 

21   ่ทีนยรีเคาภดป  2 – 4552   

12-
61  

ดุยหรกาลคุบ  

ธ-
มคานีม  

9  ดปเนอกมุชะรป remmuS  
91  

ีม.ค.- 
02 ม ..
ย ..  

นอรูดฤคาภรากาชวิมริสเมรรกจิก ’ 5  /5  
 มริสเมรรกจิก RETUPMOC , ,HSILGNE YSAE

ยทวิ , าํน้ยาว / รีกัจนวัดุยห / ตนารกงส  

มเ .ย  . –
พ.ค. 

23- 72  ดุยหรกาลคุบ  

03 -9 ปนางปรุส 4552 /  าษกึศรากปนางนผแงาว 5552  

01 - 51  รตูสกัลหาทํ / นยรีเงอหมยรีตเ / อ่ืสาทํ / มกเ
าษกึศราก  

61   มอทเดปเนอกรกาลคุบมุชะรป  1 - 5552  

คาภษฤพ
ม 

71   ่ทีนยรีเคาภดปเนวั  1 –  5552  
 

 

-  ี่ทานห 02 -    



71 . บัรบอตบใ  
นั้ชาํจะรปูรคนืคบัรบอตบใงสาณุรก นัวนใยาภ รกุศ  ี่ท 25 

นยากิจศฤพ  4552  
 

  าจเพาข     ผ.ป.ค (. ด.ช /. ด.ญ ).        
 งอห   

1  . ยามหงอื่รคเากาณุรก   มไ อืรห คงสะรปงอชนใ
ป คงสะร  

 

รากยาร  

 

าคาร /

 

มอทเ  

 

ะรป  

 

ค์งส  

 

ม่ไ

 

ค์งสะรป  

 

ตุหเยามห  

 

 ร์กศุงึถร์ทนัจนวัษศเิพนยรีเ 03.41 -  03.51

 

น. 000,2    

 

 นยรีเม�ริเ 82  

 

พ.

 

ย. 

 

 ร์กศุงึถร์ทนัจนวัษศเิพนยรีเ 03.51 -  00.71

 

น. 3, 008    

 

 ม�ริเ 82

 

พ .

 

ย.

 

น็ยเราหาอมวร   

 

นทโคลเิอ มริสเมรรกจิก  2,0 00    

 

 นยรีเ 2 

 

ธ.

 

ค. 

 

งอลดท   42

 

พ.

 

ย. 

 

นจีาษาภมรรกจิก  2, 000    

 

 นยรีเ 82  

 

พ.

 

ย. 

 

 งอลดท 32  

 

พ.

 

ย. 

 

 มริสเมรรกจิก roinuJ baL elttiL  2, 008    

 

 นยรีเ 92  

 

พ.

 

ย. 

 

 งอลดท 25 

 

พ.

 

ย. 

 

ร์อตเวิพมอค มริสเมรรกจิก  000,2    

 

 นยรีเ  92

 

พ.

 

ย. 

 

 งอลดท 22  

 

พ.

 

ย. 

 

ตณิคตนิจ มริสเมรรกจิก  000,3    

 

 นยรีเ 03  

 

พ.

 

ย. 

 

ร้สก็ดเะปลิศมริสเมรรกจิก

 

ค์รรสงา  2, 008    

 

 นยรีเ 1 

 

ธ.

 

ค. 

 

 งอลดท 42  

 

พ.

 

ย. 

 

 มรรกจิก  margorP hsilgnE iniM

( PEM ) 

6, 005    

 

 นยรีเ  2

 

ธ.

 

ค.  

 

 

 มริสเมรรกจิก nuF roF hsilgnE  000,2    

 

 นยรีเ  2

 

ธ.

 

ค. 

 

มรรกจิก    

margorP hsilgnE evisnetnI  

000,3    

 

 นยรีเ  2

 

ธ.

 

ค. 

 

า�นํยาว่มรรกจิก  005,1    

 

นอสผ้รคบกัดนั ูู  

 

บรั

 

าช้เราหาอนาทะรป  1, 008    

 

 ม�ริเ  12

 

พ.

 

ย. 

 

น็ยเราหาอนาทะรปบรั  1, 008    

 

ม�ริเ   12

 

พ.

 

ย. 

 

นิงเมวร      

 

นวนาํจนิงเะราํชมอรพ     ้ีนนักมอรพาม  
 

อ่ืชงล      ่ีทนัว งอรคกปูผ  
   



 

 

        

 

 

 

 
 

 ่ีทนยีรเคาภมรรกจกิ 2  
 าษกศึรากป 4552   ะลแ  

มวรบัรบอตอสืงนัห
มรรกจกิ  

 
 

ุรก นั้ชาํจะรปูรคนืคบัรบอตบใงสาณ  
 ่ีทรกุศนัวนใยาภ 25  นยากิจศฤพ 552 4 

 
 

 รากรธุยาฝอตดติ    นัวกุทดไ  
นัว าดมรรธ   าลวเ  00.70 –  00.71 น. 

 รากชารดยุหนัว   าลวเ 90 .  00 – 61 .  00 น  .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 98  ูมห    9  ศิทุอาชะรปยอซ   92 งวขแ -  ฯพทเงุรก ะณรูบรฎษารตขเ
 04101 20 - 724 - 5789  

 

 

 t.ca.eeragnas.www h         E-  : liam
ht.ca.eeragnas@eeragnas  

 



 
 
 
 
 
 
 


