
รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา ห้องเรียน จ านวนรับไว้ หมายเหตุ
ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ครูปรียานุช  ค ามงคล 423
ศ20201 จิตรกรรม ครูนาฏชฎา  ทองบุปผา 905
ศ20211 ดนตรีสากล ครูณัฐพล  ธรรมสัตย์ 1008 ห้องดนตรี
ศ20221 นาฏศิลป์ ครูชัญญาภัค  สินศิริ ช.06
ง20201 งานอาหาร ครูรัชนี  ต้นโพธิ์ ฝ.711
ง20211 งานประดิษฐ์ดอกไม้ ครูจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี ฝ.722
ง20212 สนุกกับไหมพรม 1 ครูปุญยนุช  ประเสริฐสิทธิ์ 1024
ง20217 การพับผ้าบนโต๊ะอาหาร 1 ครูวิลาวัลย์ เพ็งชัย 1021
ง20261 การเป็นผู้ประกอบการ ครูชลิดา  ภูมิกระจ่าง 1022
ง20231 การใช้ห้องสมุด ครูสุพรรษา ค าหล้า ห้องสมุด
ง20237 งานผ้าพาเพลิน 1 ครูปณิชา  ศรีมาธรณ์ ฝ.721
ง20285 มหัศจรรย์วัสดุเหลือใช้ ครูรัชกร  ชนะนิล 1023
ง20291 ไม้ดอกไม้ประดับ ครูณญาตา โสพัฒน์ 1025
ญ20201 ภาษาญีปุ่น่ ครูนัยนา  บุญกัณฑ์ 1031
ข20201 ภาษาเขมร ครูฐาปนี ฤกษ์ดี 1032
ว20281 ซอฟแวร์ประยุกต์ 1 ครูมณีกานต์ บุญเสริม 611

รายวิชาเพิม่เติมภาษา ชื่อครูประจ าวิชา 1/1-1/7 1/8-1/13 หมายเหตุ
พฤหัสบดีคาบ  6 อังคารคาบ 2

จ21201 ภาษาจีน ครูสุภาวดี  สิงห์คูณ 1031 1037
จ21201 ภาษาจีน ครูพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ 1032 1022
จ21201 ภาษาจีน ครูศศิธร  ประดิษฐ์นอก 1033 1023
ญ21201 ภาษาญีปุ่น่ ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์ 1034 1024
ญ21201 ภาษาญีปุ่น่ ครูนัยนา บุญกัณฑ์ 1035 1025
ข21201 ภาษาขะแมร์ ครูสุภาพร  แถบทอง 1036 1026
ข21201 ภาษาขะแมร์ ครูฐาปนี ฤกษ์ดี 1037 1027

รายวิชาเพ่ิมเตมิส าหรับนักเรียนชัน้ ม.1  เลือกคนละ  1  วิชา  กลุม่ละไมเ่กิน  40  คน 
วันศุกร์คาบ  6-7  ภาคเรียนที่   1/2563

รายวิชาเพ่ิมเตมิภาษาที ่2  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  ปีการศึกษา 2563
เลือกคนละ  1  รายวิชา  กลุ่มละไมเ่กิน  40  คน



รหสัวิชา/รายวิชา ครปูระจ าวิชา หอ้งสอน จ านวนรบัไว้ หมายเหตุ
ว20223 สารเคมีในชีวิต ครูปรียานุช ค ามงคล 414
ว20283 ซอฟแวร์ประยุกต์ 2 ครูปาริตา ดวงงาม 613
ศ20203 จิตรกรรม ครูวิเชียร สืบวงศ์ 906
ศ20213 ดนตรีสากล ครูณัฐพล ธรรมสัตย์ 1008 (ห้องดนตรี)
ศ20223 นาฏศิลป์ ครูชัญญาภัค สินศิริ ช.06
ง20203 อาหารท้องถิ่น ครูรัชนี  ต้นโพธิ์ ฝ.711
ง20213 งานประดิษฐ์ของช าร่วย ครูจันทร์เพ็ญ ชาภักดี ฝ.722
ง20214 สนุกกับไหมพรม 2 ครูปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ 1125
ง20218 การพับผ้าบนโต๊ะอาหาร 2 ครูวิลาวัลย์ เพ็งชัย 1123
ง20233 ห้องสมุดเพือ่การสืบค้น 1 ครูสุพรรษา ค าหล้า ห้องสมุด
ง20238 งานผ้าพาเพลิน ครูปณิชา ศรีมาธรณ์ ฝ.712
ง20263 การขายเบือ้งต้น ครูชลิดา ภูมิกระจ่าง 1124
ง20286 พันๆสานๆ วัสดุธรรมชาติ ครูรัชกร ชะนะนิล 1126
ง20293 พืชผักสวนครัว ครูณญาตา  โสพัฒน์ 1127

รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา ม.2/8-2/13
วันศุกร์คาบ 3

จ22201 ภาษาจีน ครูสุภาวดี  สิงห์คูณ 1122
จ22201 ภาษาจีน ครูพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ 1123
จ22201 ภาษาจีน ครูศศิธร  ประดิษฐ์นอก 1124
ญ22201 ภาษาญีปุ่น่ ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์ 1125
ญ22201 ภาษาญีปุ่น่ ครูนัยนา บุญกัณฑ์ 1126
ข22201 ภาษาเขมร ครูสุภาพร  แถบทอง 1127
ข22201 ภาษาเขมร ครูฐาปนี ฤกษ์ดี 1117

1136
1137
1122

รายวิชาเพ่ิมเตมิภาษาที่ 2  ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา  2563
เลือกคนละ  1  วิชา  กลุม่ละไมเ่กิน  40  คน

ม.2/1-2/7
วันพุธคาบ 3

1132
1133
1134
1135

รายวิชาเพ่ิมเตมิส าหรับนักเรียนชัน้ ม. 2/1-2/13   เลือกคนละ  1  วิชา  กลุม่ละไมเ่กิน  40  คน 
วันพฤหัสบดคีาบ 3 - 4     ภาคเรียนที่ 1 /2563


