
รหัสวชิา/รายวชิา รหัสครู ครูประจ าวชิา จันทร์ 6-7 อังคาร 5-6 พุธ 6-7  พฤหัสบด ี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 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 109 ครูฉวีวรรณ  โพธิวฒัน์
ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 235 ครูมาลา วนัทวี
ว30201 ฟิสิกส์ 305 ครูนิภาพร  ยพุา
ว30221  เคมี 330 ครูณิชามล  ทองลือ
ว30241 ชีววิทยา 344 ครูไชยา  แหนงวงษ์
ว30274 โปรแกรมส าเร็จรูป 734 ครูสาธิดา ดวงศรี
ส30281 อาเซียนศึกษา 422 ครูชลญัธร ด าพะธิก
ส30281 อาเซียนศึกษา 411 ครูปนดัดา ทองวิลยั
ศ30201 จิตรกรรม/การวาดภาพ 614 ครูพชรพล  ทินบุตร 905
ศ30281 ทฤษฎีดนตรีสากล 604 ครูวชัรินทร์ หอมค า
ศ30221 นาฏศิลป์ 609 ครูชญัญาภคั สินศิริ
ง30203  ขนมไทย 733 ครูรัชนี  ตน้โพธ์ิ ฝ.711
ง30287  นกัธุรกิจรุ่นจ๋ิว 736 ครูธิดา  เคนวนั
ง30281 งานบญัชีและธุรกิจ 970 ครูรัชกร  ชะนะนิล
ง30291 การปลูกพืชสมุนไพร 959 ครูณญาตา  โสพฒัน์
ง30271 การออกแบบ 1 731 ครูเฉลิมศกัด์ิ  ส าลี
ง30257 ช่างจกัรยานไฟฟ้า 726 ครูจรูญศกัด์ิ  สมสุข ฝ.502
ง30231 แหล่งสารสนเทศฯ 723 ครูสุพรรษา  ค  าหลา้ ห้องสมุด ห้องสมุด
อ30201 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 855 ครูธวชัชยั พานแกว้
ข30201 ภาษาเขมร 885 ครูฐาปนี ฤกษดี์
จ30201 ภาษาจีน 852 ครูศศิธร  ประดิษฐ์นอก
ญ30201 ภาษาญ่ีปุ่ น 883 ครูนยันา บุญกณัฑ์

รายวชิาเพิ่มเติมภาษา รหัสครู ช่ือครูประจ าวชิา

จ31201 ภาษาจีน 852 ครูศศิธร  ประดิษฐ์นอก
ญ31201 ภาษาญ่ีปุ่ น 883 ครูนยันา บุญกณัฑ์
ข31201 ภาษาเขมร 860 ครูสุภาพร แถบทอง

885 ครูฐาปนี ฤกษดี์

รายวชิาเพิ่มเติมนักเรียนช้ัน ม.4/6-4/9, 4/11   เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 1/2565
เลือก 4  วชิา ใน  4  วนั ไม่ซ ้าวชิา  กลุ่มละไม่เกิน  30  คน 

หมายเหตุ    ม.4/12  ที่เรียนเน้นกีฬาให้เลือกเพิ่มเติม ในวนัพฤหัสบด ีคาบ 6- 7  1  รายวชิา

ห้องเรียน/วนั/คาบ/ช้ัน

หมายเหตุ    ม.4/11  ให้เลือกเพิ่มเติม ในวนัพฤหัสบด ีคาบ 6- 7  1  รายวชิา

ม.4/6-4/7
วนัจันทร์คาบ 3 วนัพฤหัสบด ีคาบ 2

รายวชิาเพิ่มเติมภาษาที่ 2  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1-4/13
เลือกคนละ  1  วชิา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน

ม.4/8,4/9,4/12



รหัสวชิา/รายวชิา รหัสครู ครูประจ าวชิา จันทร์ 1-2 อังคาร 3-4 พุธ 3-4 พฤหัส 1-2
ม. 5/7-5/9  ม. 5/7-5/9  ม. 5/7-5/10 ม. 5/7-5/9  

ท30225 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 107 ครูเนติมน  มีศิริ
ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 222 ครูอิทธิรัฐ บุตรภกัดี
ว30203 ฟิสิกส์ 328 ครูค  าพี  อินทร์พงษ์
ว30233 เคมี 338 ครูวิสนัต ์ หงษวิ์เศษ
ว30243 ชีววิทยา 344 ครูไชยา  แหนงวงษ์
ว30286 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 730 ครูปาริตา  ดวงงาม
ส30225 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย 413 ครูทองพูล  ทุมโยมา
ศ30203 จิตรกรรม 601 ครูวิเชียร สืบวงศ์
ศ30283 ทฤษฎีดนตรีสากล 610 ครูณัฐพล ธรรมสตัย์ 1008
ศ30223 นาฏศิลป์ 605 ครูสุดารัตน์ พรรษาวนสั
ง30283 งานบญัชี 970 ครูรัชกร ชะนะนิล
ง30233 สารสนเทศเพ่ือการคน้ควา้ 723 ครูสุพรรษา ค  าหลา้
ง30202 ขนมอบ 733 ครูรัชนี ตน้โพธ์ิ
ง30293 การปลูกพืชเศรษฐกิจ 959 ครูณญาตา  โสพฒัน์
ง30273 การออกแบบ 3 731 ครูเฉลิมศกัด์ิ ส าลี ฝ.602
ง30253 ช่างจกัรยานยนต์ 726 ครูจรูญศกัด์ิ สมสุข ฝ.502
อ30203 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 853 ครูสุณัฐชา มหาคามินทร์
ข30203 ภาษาเขมร 860 ครูสุภาพร แถบทอง
ญ30203 ภาษาญ่ีปุ่ น 883 ครูนยันา บุญกณัฑ์
จ30203 ภาษาจีน 876 ครูพิชญาพงศ ์ พนัธ์จนัทร์

รายวชิาเพิ่มเติมภาษา รหสัครู ช่ือครูประจ าวชิา

จ32201 ภาษาจีน 876 ครูพิชญาพงศ ์ พนัธ์จนัทร์
ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่ น 883 ครูนยันา บุญกณัฑ์
ข32201 ภาษาเขมร 860 ครูสุภาพร แถบทอง

885 ครูฐาปนี ฤกษดี์

รายวชิาเพิ่มเติมนักเรียนช้ัน ม. 5/7-5/9  เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 1/2565
เลือก 4  วชิา ใน  4  วนั ไม่ซ ้าวชิา  กลุ่มละไม่เกิน  30 คน 

ห้องเรียน/วนั/คาบ/ช้ัน

หมายเหตุ    ม.5/10  ให้เลือกเพิ่มเติม ในวนัพุธ คาบ 3- 4  1  รายวชิา

ช้ันม. 5/5, 5/6, 5/7

รายวชิาเพิ่มเติมภาษาที่   2  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5
เลือกคนละ  1  วชิา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน

วนัพฤหัสบด ีคาบ 5
ช้ันม. 5/8, 5/9, 5/10, 5/11

วนัอังคาร คาบ  2



รหัสวชิา/รายวชิา รหัสครู ครูประจ าวชิา
จันทร์ 3-4 อังคาร 1-2 พฤหัสบด ี3-4 ศุกร์ 1-2
ม.6/10-6/12 ม.6/10-6/12 ม.6/10-6/13 ม.6/10-6/12

ท30231 วาทศิลป์ 1 116 ครูวชิรวิชญ ์ เปล่งปลัง่
ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 221 ครูอทัธ์  ค  าอุดม
ว30205 ฟิสิกส์ 301 ครูพนักร  มนทอง
ว30225 เคมี 349 ครูภทัราวรรณ ศุภเลิศ
ว30245 ชีววิทยา 344 ครูไชยา  แหนงวงษ์
ว30287 ส่ือคอมพิวเตอร์ 706 ครูเหรียญ ดาทอง
ส30201 ศาสนาสากล 413 ครูทองพูล  ทุมโยมา
ศ30205 จิตรกรรม 614 ครูพชรพล  ทินบุตร 905
ศ30285 ทฤษฎีดนตรีสากล 610 ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008
ศ30225 นาฏศิลป์ 612 ครูราตรี  ชาติดร
ง30209 อาหารเพ่ือสุขภาพ 733 ครูรัชนี  ตน้โพธ์ิ
ง30259 งานซ่อมจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 726 ครูจรูญศกัด์ิ  สมสุข ฝ.502
ง30285 งานบญัชีตน้ทุน 970 ครูรัชกร  ชะนะนิล
ง30235 ห้องสมุดกบังานสารสนเทศ 723 ครูสุพรรษา  ค  าหลา้ ห้องสมุด ห้องสมุด
ง30275 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมฯ 731 ครูเฉลิมศกัด์ิ  ส าลี ห้องสมุด
ง30295 การเล้ียงสตัว์ 959 ครูณญาตา  โสพฒัน์
อ30205 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 855 ครูธวชัชยั  พานแกว้
ข30205 ภาษาเขมร 885 ครูฐาปนี  ฤกษดี์
จ30205 ภาษาจีน 880 ครูสุภาวดี  สิงห์คูณ

รายวชิาเพิ่มเติมภาษา รหสัครู ช่ือครูประจ าวชิา

จ33201 ภาษาจีน 880 ครูสุภาวดี  สิงห์คูณ
ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่ น 883 ครูนยันา บุญกณัฑ์
ข33201 ภาษาเขมร 860 ครูสุภาพร แถบทอง

885 ครูฐาปนี ฤกษดี์

รายวชิาเพิ่มเติมนักเรียนช้ัน  ม.6/10-6/13  เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 1/2565
เลือก 4  วชิา ใน  4  วนั ไม่ซ ้าวชิา  กลุ่มละไม่เกิน 30  คน 

เลือกคนละ  1  วชิา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน

ช้ันม. 6/7,6/8,6/10
วนัพุธ คาบ 4

รายวชิาเพิ่มเติมภาษาที่   2  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6

ช้ันม. 6/11-6/13
วนัศุกร์ คาบ  5

หมายเหตุ    ม.6/13  ให้เลือกเพิ่มเติม ในวนัพฤหัสบด ีคาบ 3- 4  1  รายวชิา

ห้องเรียน/วนั/คาบ


