รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.4/6-4/9, 4/11 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2565
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไม่ ซ้าวิชา กลุ่มละไม่ เกิน 30 คน
รหัสวิชา/รายวิชา

รหัสครู

ครูประจาวิชา

จันทร์ 6-7

ห้ องเรียน/วัน/คาบ/ชั้ น
อังคาร 5-6
พุธ 6-7

พฤหัสบดี 6-7

4/8,4/9,4/12 4/8-4/9,4/12 4/8-4/9,4/12 4/8,4/9, 4/11,4/12
ท30223 การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
109 ครู ฉวีวรรณ โพธิ วฒั น์
ค30201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม
235 ครู มาลา วันทวี
ว30201 ฟิ สิ กส์
305 ครู นิภาพร ยุพา
ว30221 เคมี
330 ครู ณิชามล ทองลือ
ว30241 ชีววิทยา
344 ครู ไชยา แหนงวงษ์
ว30274 โปรแกรมสาเร็ จรู ป
734 ครู สาธิ ดา ดวงศรี
ส30281 อาเซียนศึกษา
422 ครู ชลัญธร ดาพะธิก
ส30281 อาเซียนศึกษา
411 ครู ปนัดดา ทองวิลยั
ศ30201 จิตรกรรม/การวาดภาพ
614 ครู พชรพล ทินบุตร
ศ30281 ทฤษฎีดนตรี สากล
604 ครู วชั ริ นทร์ หอมคา
ศ30221 นาฏศิลป์
609 ครู ชญ
ั ญาภัค สิ นศิริ
ฝ.711
ง30203 ขนมไทย
733 ครู รัชนี ต้นโพธิ์
ง30287 นักธุรกิจรุ่ นจิ๋ว
736 ครู ธิดา เคนวัน
ง30281 งานบัญชี และธุรกิจ
970 ครู รัชกร ชะนะนิล
ง30291 การปลูกพืชสมุนไพร
959 ครู ณญาตา โสพัฒน์
ง30271 การออกแบบ 1
731 ครู เฉลิมศักดิ์ สาลี
ง30257 ช่างจักรยานไฟฟ้า
726 ครู จรู ญศักดิ์ สมสุ ข
ง30231 แหล่งสารสนเทศฯ
ห้องสมุด
723 ครู สุพรรษา คาหล้า
อ30201 ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด
855 ครู ธวัชชัย พานแก้ว
ข30201 ภาษาเขมร
885 ครู ฐาปนี ฤกษ์ดี
จ30201 ภาษาจีน
852 ครู ศศิธร ประดิษฐ์นอก
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น
883 ครู นยั นา บุญกัณฑ์
หมายเหตุ ม.4/11 ให้ เลือกเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดี คาบ 6- 7 1 รายวิชา
หมายเหตุ ม.4/12 ที่เรียนเน้ นกีฬาให้ เลือกเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดี คาบ 6- 7 1 รายวิชา

905

ฝ.502
ห้องสมุด

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1-4/13
เลือกคนละ 1 วิชา กลุ่มละไม่ เกิน 40 คน
รายวิชาเพิ่มเติมภาษา
จ31201 ภาษาจีน
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น
ข31201 ภาษาเขมร

รหัสครู
852
883
860
885

ชื่ อครู ประจาวิชา
ครู ศศิธร ประดิษฐ์นอก
ครู นยั นา บุญกัณฑ์
ครู สุภาพร แถบทอง
ครู ฐาปนี ฤกษ์ดี

ม.4/6-4/7
วันจันทร์ คาบ 3

ม.4/8,4/9,4/12
วันพฤหัสบดี คาบ 2

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้ น ม. 5/7-5/9 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2565
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไม่ ซ้าวิชา กลุ่มละไม่ เกิน 30 คน
รหัสวิชา/รายวิชา

รหัสครู

107
ท30225 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
222
ค30203 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม
328
ว30203 ฟิ สิ กส์
338
ว30233 เคมี
344
ว30243 ชีววิทยา
730
ว30286 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
413
ส30225 การปกครองส่ วนท้องถิ่นของไทย
601
ศ30203 จิตรกรรม
610
ศ30283 ทฤษฎีดนตรี สากล
605
ศ30223 นาฏศิลป์
970
ง30283 งานบัญชี
723
ง30233 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
733
ง30202 ขนมอบ
959
ง30293 การปลูกพืชเศรษฐกิจ
731
ง30273 การออกแบบ 3
726
ง30253 ช่างจักรยานยนต์
853
อ30203 ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด
860
ข30203 ภาษาเขมร
883
ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น
876
จ30203 ภาษาจีน
หมายเหตุ ม.5/10 ให้ เลือกเพิ่มเติม ในวันพุธ คาบ 3- 4

ครูประจาวิชา
ครู เนติมน มีศิริ
ครู อิทธิ รัฐ บุตรภักดี
ครู คาพี อินทร์ พงษ์
ครู วิสนั ต์ หงษ์วิเศษ
ครู ไชยา แหนงวงษ์
ครู ปาริ ตา ดวงงาม
ครู ทองพูล ทุมโยมา
ครู วิเชียร สื บวงศ์
ครู ณัฐพล ธรรมสัตย์
ครู สุดารัตน์ พรรษาวนัส
ครู รัชกร ชะนะนิ ล
ครู สุพรรษา คาหล้า
ครู รัชนี ต้นโพธิ์
ครู ณญาตา โสพัฒน์
ครู เฉลิมศักดิ์ สาลี
ครู จรู ญศักดิ์ สมสุข
ครู สุณัฐชา มหาคามินทร์
ครู สุภาพร แถบทอง
ครู นยั นา บุญกัณฑ์
ครู พิชญาพงศ์ พันธ์จนั ทร์
1 รายวิชา

จันทร์ 1-2
ม. 5/7-5/9

ห้ องเรียน/วัน/คาบ/ชั้ น
อังคาร 3-4
พุธ 3-4
ม. 5/7-5/9 ม. 5/7-5/10

พฤหัส 1-2
ม. 5/7-5/9

1008

ฝ.602

ฝ.502

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เลือกคนละ 1 วิชา กลุ่มละไม่ เกิน 40 คน
รายวิชาเพิ่มเติมภาษา
จ32201 ภาษาจีน
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น
ข32201 ภาษาเขมร

รหัสครู
876
883
860
885

ชื่ อครู ประจาวิชา
ครู พิชญาพงศ์ พันธ์จนั ทร์
ครู นยั นา บุญกัณฑ์
ครู สุภาพร แถบทอง
ครู ฐาปนี ฤกษ์ดี

ชั้ นม. 5/5, 5/6, 5/7
วันพฤหัสบดี คาบ 5

ชั้ นม. 5/8, 5/9, 5/10, 5/11
วันอังคาร คาบ 2

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.6/10-6/13 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2565
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไม่ ซ้าวิชา กลุ่มละไม่ เกิน 30 คน
รหัสวิชา/รายวิชา

รหัสครู

ครูประจาวิชา

116 ครู วชิ รวิชญ์ เปล่งปลัง่
ท30231 วาทศิลป์ 1
221 ครู อทั ธ์ คาอุดม
ค30205 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม
301 ครู พนั กร มนทอง
ว30205 ฟิ สิ กส์
349 ครู ภทั ราวรรณ ศุภเลิศ
ว30225 เคมี
344 ครู ไชยา แหนงวงษ์
ว30245 ชีววิทยา
706 ครู เหรี ยญ ดาทอง
ว30287 สื่ อคอมพิวเตอร์
413 ครู ทองพูล ทุมโยมา
ส30201 ศาสนาสากล
614 ครู พชรพล ทินบุตร
ศ30205 จิตรกรรม
610 ครู ณัฐพล ธรรมสัตย์
ศ30285 ทฤษฎีดนตรี สากล
612 ครู ราตรี ชาติดร
ศ30225 นาฏศิลป์
733 ครู รัชนี ต้นโพธิ์
ง30209 อาหารเพื่อสุขภาพ
726 ครู จรู ญศักดิ์ สมสุ ข
ง30259 งานซ่อมจักรยานยนต์ไฟฟ้ า
970 ครู รัชกร ชะนะนิล
ง30285 งานบัญชี ตน้ ทุน
723 ครู สุพรรษา คาหล้า
ง30235 ห้องสมุดกับงานสารสนเทศ
731 ครู เฉลิมศักดิ์ สาลี
ง30275 เขียนแบบด้วยโปรแกรมฯ
959 ครู ณญาตา โสพัฒน์
ง30295 การเลี้ยงสัตว์
อ30205 ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด
855 ครู ธวัชชัย พานแก้ว
ข30205 ภาษาเขมร
885 ครู ฐาปนี ฤกษ์ดี
จ30205 ภาษาจีน
880 ครู สุภาวดี สิ งห์คูณ
หมายเหตุ ม.6/13 ให้ เลือกเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดี คาบ 3- 4 1 รายวิชา

ห้ องเรียน/วัน/คาบ
จันทร์ 3-4 อังคาร 1-2 พฤหัสบดี 3-4
ม.6/10-6/12 ม.6/10-6/12 ม.6/10-6/13

1008

ศุกร์ 1-2
ม.6/10-6/12

905

ฝ.502
ห้องสมุด

ห้องสมุด

ห้องสมุด

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เลือกคนละ 1 วิชา กลุ่มละไม่ เกิน 40 คน
รายวิชาเพิ่มเติมภาษา
จ33201 ภาษาจีน
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น
ข33201 ภาษาเขมร

รหัสครู
880
883
860
885

ชื่ อครู ประจาวิชา
ครู สุภาวดี สิ งห์คูณ
ครู นยั นา บุญกัณฑ์
ครู สุภาพร แถบทอง
ครู ฐาปนี ฤกษ์ดี

ชั้ นม. 6/7,6/8,6/10
วันพุธ คาบ 4

ชั้ นม. 6/11-6/13
วันศุกร์ คาบ 5

