รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชัน
้ ม.4/7-4/9,4/10, 4/11 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2564
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไม่ซ้ําวิชา กลุม
่ ละไม่เกิน 30 คน
ห้องเรียน/วัน/คาบ/ชั้น
รหัสวิชา/รายวิชา

ครูประจําวิชา

จันทร์ 6-7 อังคาร 1-2
4/7-4/9

ท30223 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ค30201 คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม
ว30201 ฟิสก
ิ ส์
ว30221 เคมี
ว30241 ชีววิทยา
ว30286 คอมพิวเตอร์สร้างงาน
ส30281 อาเซียนศึกษา
ศ30201 จิตรกรรม/การวาดภาพ
ศ30281 ทฤษฎีดนตรีสากล
ศ30221 นาฏศิลป์
ศ30231 ดนตรีไทย
ง30203 ขนมไทย
ง30287 นักธุรกิจรุ่นจิ๋ว
ง30281 งานบัญชีธุรกิจ
ง30291 การปลูกพืชสมุนไพร
ง30271 การออกแบบ 1
ง30257 ช่างจักรยานไฟฟ้า
ง30231 แหล่งสารสนเทศฯ
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

ข30201 ภาษาเขมร
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น
หมายเหตุ

4/7-4/9

ครูธีระศักดิ์ ธรรมวัตร
ครูฉวีวรรณ โพธิวัฒน์
ครูรักษมล รักพรม
ครูนิภาพร ยุพา
ครูณิชามล ทองลือ
ครูพิสท
ุ ธา อินทร์พงษ์
ครูชาญณรงค์ แผนพุทธา
ครูทองพูล ทุมโยมา
ครูพชรพล ทินบุตร
ครูณัฐพล ธรรมสัตย์
ครูราตรี ชาติดร
ครูบศ
ุ ย์รินทร์ ดาทอง
ครูรัชนี ต้นโพธิ์
ครูธิดา เคนวัน
ครูรัชกร ชะนะนิล
ครูณญาตา โสพัฒน์
ครูเฉลิมศักดิ์ สําลี
ครูจรูญศักดิ์ สมสุข
ครูสพ
ุ รรษา คําหล้า
ครูจันทนีย์ โกมลศรี
ครูสภ
ุ าพร แถบทอง
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์

ม.4/10 ให้เลือกเพิม
่ เติม ในวันอังคารคาบ 3 - 4

พฤ 3-4

ศุกร์ 3-4

4/7-4/9,4/11 4/7-4/9,4/10

512
511
512
422
411
427
613
128

128
1006
1008

ช.06
ช.03
ฝ.711
512
518
518
ฝ.602
ฝ.502
511

513
528
512
513

1 รายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/13
เลือกคนละ 1 วิชา กลุ่มละไม่เกิน 40 คน
รายวิชาเพิม
่ เติมภาษา
จ31201 ภาษาจีน

ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น
ข31201 ภาษาเขมร

ชื่อครูประจําวิชา
ครูสภ
ุ าวดี สิงห์คณ
ู
ครูพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์
ครูศศิธร ประดิษฐ์นอก
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์
ครูนัยนา บุญกัณฑ์
ครูสภ
ุ าพร แถบทอง
ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

ม.4/1-4/5
วันจันทร์คาบ 3

ม.4/6 - 4/10,4/15
วันศุกร์ คาบ 2

522

527

521

528

523

511

524

512

525

311

526

518

528

513

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม. 510-5/12,5/13 เลือกตามความถนัด
เลือก 4 วิชา ใน
รหัสวิชา/รายวิชา
ท30225 ภาษาไทยเพือ
่ อาชีพ
ค30203 คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม
ว30203 ฟิสก
ิ ส์
ว30233 เคมี
ว30243 ชีววิทยา
ว30273 การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
ส30225 การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย
ศ30203 จิตรกรรม
ศ30283 ทฤษฎีดนตรีสากล
ศ30223 นาฏศิลป์
ง30239 การตลาดออนไลน์
ง30283 งานบัญชีการขาย
ง30233 สารสนเทศเพือ
่ การค้นคว้า
1
ง30202 ขนมอบ
ง30293 การเลี้ยงสัตว์
ง30273 การออกแบบ 3
ง30253 ช่างจักรยานยนต์
อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ข30203 ภาษาเขมร
ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น

4 วัน ไม่ซ้ําวิชา
ครูประจําวิชา

กลุ่มละไม่เกิน

30 คน

ห้องเรียน/วัน/คาบ/ชั้น
จันทร์ 1-2 อังคาร 5-6
พุธ 6-7
5/10-5/13 5/10-5/12
5/10-5/12

ครูเนติมน
มีศริ ิ
ครูวชิรวิชญ์
เปล่งปลั่ง
ครูวสันต์ จันทร์ดํา
ครูคําพี
อินทร์พงษ์
ครูวิสน
ั ต์
หงษ์วิเศษ
ครูสท
ุ ธาอร
โคตรมิตร
ครูชลิตา
จูมสีมา

334

ครูทองพูล

ทุมโยมา

128

ครูสข
ุ นิรันดร์ ทองมาก
ครูณัฐพล ธรรมสัตย์
ครูราตรี ชาติดร
ครูธิดา เคนวัน
ครูรัชกร ชะนะนิล

1006

ครูสพ
ุ รรษา คําหล้า

335

ครูรัชนี ต้นโพธิ์
ครูณญาตา
โสพัฒน์
ครูเฉลิมศักดิ์ สําลี
ครูจรูญศักดิ์ สมสุข
ครูพุทธรักษา ถิระโคตร
ครูฐาปนี ฤกษ์ดี
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์

ภาคเรียนที่ 1/2564

ศุกร์ 1-2
5/10-5/12

334
334
422
411
427
1021
128
1008
ช.06
513
518
ฝ.711

335
ฝ.711
ฝ.601
ฝ.602
ฝ.502

513
513
518

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/14
เลือกคนละ 1 วิชา กลุ่มละไม่เกิน 40 คน
รายวิชาเพิ่มเติมภาษา

จ32201 ภาษาจีน

ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น
ข32201 ภาษาเขมร

ชื่อครูประจาวิชา

ครูสุภาวดี สิงห์คูณ
ครูพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์
ครูศศิธร ประดิษฐ์นอก
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์
ครูนัยนา บุญกัณฑ์
ครูสุภาพร แถบทอง
ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

ชั้น 5/1-5/8
วันจันทร์คาบ 5

ชั้น 5/9-5/14
วันพุธคาบ 3

423
424
425
426
323
326
331

333
334
335
336
312
513
518

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.6/10-6/13 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2564
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไม่ซ้าวิชา กลุ่มละไม่เกิน 40 คน
รหัสวิชา/รายวิชา

ห้องเรียน/วัน/คาบ

ครูประจําวิชา

จันทร์ 3-4 อังคาร 3-4

ท30231 วาทะศิลป์ 1
ค30205 คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม
ว30205 ฟิสก
ิ ส์
ว30235 เคมี
ว30245 ชีววิทยา
ว30287 ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร(คอมฯ)
ส30201 ศาสนาสากล
ศ30205 จิตรกรรม
ศ30285 ทฤษฎีดนตรีสากล
ศ30225 นาฏศิลป์
ง30209 อาหารสุขภาพ
ง30259 งานซ่อมมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

ง30285 งานบัญชีตน
้ ทุน
ง30235 ห้องสมุดกับสารสนเทศ
ง30275 เขียนแบบด้วยโปรแกรมฯ
ง30295 การปลูกพืชเศรษฐกิจ
อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ญ30205 ภาษาญี่ปุ่น
ข30205 ภาษาเขมร

ครูวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง
ครูอท
ั ธ์ คําอุดม
ครูพันกร มนทอง
ครูบศ
ุ ย์รินทร์ ดาทอง
ครูไชยา แหนงวงษ์
ครูชลิตา จูมสีมา
ครูทองพูล ทุมโยมา
ครูพชรพล ทินบุตร
ครูณัฐพล ธรรมสัตย์
ครูราตรี ชาติดร
ครูรัชนี ต้นโพธิ์
ครูจรูญศักดิ์ สมสุข
ครูรัชกร ชะนะนิล
ครูสพ
ุ รรษา คําหล้า
ครูเฉลิมศักดิ์ สําลี
ครูณญาตา โสพัฒน์
ครูธวัชชัย พานแก้ว
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์
ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

พุธ 1-2

114

พฤหัสบดี 1-2

114
114
422

411
427
611
128

128

128
1006

128

1008
ช.06
ฝ.711
ฝ.502

ฝ.711

518

518
115

115
ห้องสมุด
ฝ.601
513

513

513
518
526

513

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/14
เลือกคนละ 1 วิชา กลุ่มละไม่เกิน 40 คน
รายวิชาเพิ่มเติมภาษา
จ33201 ภาษาจีน

ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น
ข33201 ภาษาเขมร

ชื่อครูประจาวิชา
ครูสภ
ุ าวดี สิงห์คณ
ู
ครูพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์
ครูศศิธร ประดิษฐ์นอก
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์
ครูนัยนา บุญกัณฑ์
ครูสภ
ุ าพร แถบทอง
ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

ชั้น 6/1-6/6
วันพฤหัสบดีคาบ 3

ชั้น 6/7-6/14
วันจันทร์คาบ 6

121
122
123
124
125
126
127

127
112
113
114
115
116
117

