
รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจําวิชา จันทร ์6-7 องัคาร 1-2 พฤ 3-4 ศุกร์ 3-4

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

ท30223 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูธีระศกัดิ์  ธรรมวัตร 512

ครูฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ 511

ค30201 คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ ครูรักษมล  รักพรม 512

ว30201 ฟิสกิส์ ครูนิภาพร  ยุพา 422

ว30221  เคมี ครูณิชามล  ทองลอื 411

ว30241 ชวีวิทยา ครูพิสทุธา  อนิทร์พงษ์ 427

ว30286 คอมพิวเตอร์สร้างงาน ครูชาญณรงค ์ แผนพุทธา 613

ส30281 อาเซียนศกึษา ครูทองพูล  ทุมโยมา 128 128

ศ30201 จิตรกรรม/การวาดภาพ ครูพชรพล  ทินบตุร 1006

ศ30281 ทฤษฎีดนตรีสากล ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008

ศ30221 นาฏศลิป์ ครูราตร ี ชาตดิร ช.06

ศ30231 ดนตรีไทย ครูบศุย์รินทร ์ ดาทอง ช.03

ง30203  ขนมไทย ครูรัชนี  ตน้โพธิ์ ฝ.711

ง30287  นักธุรกจิรุ่นจิ๋ว ครูธิดา  เคนวัน 512

ง30281 งานบญัชธีุรกจิ ครูรัชกร  ชะนะนิล 518

ง30291 การปลกูพืชสมุนไพร ครูณญาตา  โสพัฒน์ 518

ง30271 การออกแบบ 1 ครูเฉลมิศกัดิ์  สําลี ฝ.602

ง30257 ชา่งจักรยานไฟฟ้า ครูจรูญศกัดิ ์ สมสขุ ฝ.502

ง30231 แหลง่สารสนเทศฯ ครูสพุรรษา  คําหลา้ 511 513

อ30201 ภาษาองักฤษฟงั-พดู ครูจันทนีย ์ โกมลศรี 528

ข30201 ภาษาเขมร ครูสภุาพร  แถบทอง 512

ญ30201 ภาษาญ่ีปุ่น ครูเมธาวี  สกลุวรวิทย์ 513

รายวิชาเพิ่มเตมินักเรียนชัน้ ม.4/7-4/9,4/10, 4/11   เลอืกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 1/2564

เลอืก 4  วิชา ใน  4  วัน ไม่ซ้ําวิชา  กลุม่ละไม่เกนิ  30  คน 

ห้องเรียน/วัน/คาบ/ชั้น

หมายเหตุ    ม.4/10  ให้เลอืกเพิม่เตมิ ในวันองัคารคาบ 3 - 4    1  รายวิชา



รายวิชาเพิม่เตมิภาษา ชื่อครูประจําวิชา

จ31201 ภาษาจีน ครูสภุาวด ี สงิห์คณู

ครูพิชญาพงศ ์ พันธ์จันทร์

ครูศศธิร  ประดษิฐ์นอก

ญ31201 ภาษาญ่ีปุ่น ครูเมธาวี สกลุวรวิทย์

ครูนัยนา บญุกณัฑ์

ข31201 ภาษาเขมร ครูสภุาพร แถบทอง

ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

525 311

526 518

528 513

521 528

523 511

524 512

ม.4/1-4/5 ม.4/6 - 4/10,4/15

วันจันทร์คาบ 3 วันศกุร์ คาบ 2

522 527

รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาที่ 2  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1-4/13

เลือกคนละ  1  วิชา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน



รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจําวิชา จันทร ์ 1-2 องัคาร 5-6 พุธ 6-7 ศกุร์ 1-2

5/10-5/13 5/10-5/12 5/10-5/12 5/10-5/12

ท30225 ภาษาไทยเพือ่อาชพี ครูเนตมิน  มีศริิ 334

ครูวชริวิชญ์  เปลง่ปลั่ง 334

ค30203 คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ ครูวสนัต ์ จันทร์ดํา 334

ว30203 ฟิสกิส์ ครูคําพ ี  อนิทร์พงษ์ 422

ว30233 เคมี ครูวิสนัต์  หงษ์วิเศษ 411

ว30243 ชวีวิทยา ครูสทุธาอร  โคตรมิตร 427

ว30273 การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ ครูชลติา  จูมสมีา 1021
ส30225 การปกครองสว่นท้องถ่ิน

ของไทย
ครูทองพูล  ทุมโยมา 128 128

ศ30203 จิตรกรรม ครูสขุนิรันดร ์ ทองมาก 1006

ศ30283 ทฤษฎีดนตรีสากล ครูณัฐพล ธรรมสตัย์ 1008

ศ30223 นาฏศลิป์ ครูราตร ี ชาตดิร ช.06

ง30239 การตลาดออนไลน์ ครูธิดา เคนวัน 513

ง30283 งานบญัชกีารขาย ครูรัชกร ชะนะนิล 518
ง30233 สารสนเทศเพือ่การคน้คว้า

 1
ครูสพุรรษา คําหลา้ 335 335

ง30202 ขนมอบ ครูรัชนี ตน้โพธิ์ ฝ.711 ฝ.711

ง30293 การเลี้ยงสตัว์ ครูณญาตา  โสพัฒน์ ฝ.601

ง30273 การออกแบบ 3 ครูเฉลมิศกัดิ์ สําลี ฝ.602

ง30253 ชา่งจักรยานยนต์ ครูจรูญศกัดิ ์ สมสขุ ฝ.502

อ30203 ภาษาองักฤษฟัง-พูด ครูพุทธรักษา ถิระโคตร 513

ข30203 ภาษาเขมร ครูฐาปนี ฤกษ์ดี 513

ญ30203 ภาษาญ่ีปุ่น ครูเมธาวี สกลุวรวิทย์ 518

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม. 510-5/12,5/13  เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 1/2564

เลือก 4  วิชา ใน  4  วัน ไม่ซ้ําวิชา  กลุ่มละไม่เกิน  30 คน 

ห้องเรียน/วัน/คาบ/ชั้น



รายวิชาเพ่ิมเติมภาษา ช่ือครูประจ าวิชา

จ32201 ภาษาจีน ครูสุภาวดี  สิงห์คูณ

ครูพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์

ครูศศิธร  ประดิษฐ์นอก

ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่น ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์

ครูนัยนา บุญกัณฑ์

ข32201 ภาษาเขมร ครูสุภาพร แถบทอง

ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

326 513

331 518

425 335

426 336

323 312

วันจนัทร์คาบ  5 วันพุธคาบ  3

423 333

424 334

รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาที่   2  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/14

เลือกคนละ  1  วิชา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน

ช้ัน 5/1-5/8 ช้ัน 5/9-5/14



รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจําวิชา

จันทร ์3-4 องัคาร 3-4 พธุ 1-2 พฤหัสบดี 1-2

ท30231 วาทะศลิป์ 1 ครูวชริวิชญ์  เปลง่ปลั่ง 114 114

ค30205 คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ ครูอทัธ ์ คําอดุม 114

ว30205 ฟิสกิส์ ครูพันกร  มนทอง 422

ว30235 เคมี ครูบศุย์รินทร ์ ดาทอง 411

ว30245 ชวีวิทยา ครูไชยา  แหนงวงษ์ 427

ว30287 ระบบปฏิบตักิาร(คอมฯ) ครูชลติา  จูมสมีา 611

ส30201 ศาสนาสากล ครูทองพูล  ทุมโยมา 128 128 128 128

ศ30205 จิตรกรรม ครูพชรพล  ทินบตุร 1006

ศ30285 ทฤษฎีดนตรีสากล ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008

ศ30225 นาฏศลิป์ ครูราตร ี ชาตดิร ช.06

ง30209 อาหารสขุภาพ ครูรัชนี  ตน้โพธิ์ ฝ.711 ฝ.711
ง30259 งานซ่อมมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ครูจรูญศกัดิ ์ สมสขุ ฝ.502

ง30285 งานบญัชตีน้ทุน ครูรัชกร  ชะนะนิล 518 518

ง30235 ห้องสมุดกบัสารสนเทศ ครูสพุรรษา  คําหลา้ 115 115

ง30275 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมฯ ครูเฉลมิศกัดิ์  สําลี ห้องสมุด
ง30295 การปลกูพืชเศรษฐกจิ ครูณญาตา  โสพัฒน์ ฝ.601

อ30205 ภาษาองักฤษฟัง-พูด ครูธวัชชยั  พานแกว้ 513 513 513 513

ญ30205 ภาษาญ่ีปุ่น ครูเมธาวี  สกลุวรวิทย์ 518

ข30205 ภาษาเขมร ครูฐาปนี  ฤกษ์ดี 526

ห้องเรียน/วัน/คาบ

รายวิชาเพ่ิมเติมนักเรียนช้ัน  ม.6/10-6/13  เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 1/2564

เลือก 4  วิชา ใน  4  วัน ไม่ซ้ าวิชา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน 



รายวิชาเพ่ิมเติมภาษา ช่ือครูประจ าวิชา

จ33201 ภาษาจีน ครูสภุาวด ี สงิห์คณู

ครูพิชญาพงศ ์ พันธ์จันทร์

ครูศศธิร  ประดษิฐ์นอก

ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่น ครูเมธาวี สกลุวรวิทย์

ครูนัยนา บญุกณัฑ์

ข33201 ภาษาเขมร ครูสภุาพร แถบทอง

ครูฐาปนี ฤกษ์ดี 127 117

124 114

125 115

126 116

121 127

122 112

123 113

รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาที่   2  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/14

เลือกคนละ  1  วิชา  กลุ่มละไม่เกิน  40  คน

ช้ัน 6/1-6/6 ช้ัน 6/7-6/14

วันพฤหัสบดีคาบ 3 วันจนัทร์คาบ  6


