
รหสัวิชา/รายวิชา ครปูระจําวิชา

จันทร ์6-7 อังคาร 3-4 พฤ 5-6 ศุกร ์1-2

ท30223 การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ ครฉูวีวรรณ  โพธวัิฒน์ 1013 524

ค30201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ ครสูภุาภรณ์  สมีาวัน 333

ว30201 ฟสิกิส์ ครนิูภาพร  ยพุา 421

ว30221  เคมี ครณิูชามล  ทองลอื 413

ว30241 ชวีวิทยา ครพูรียา  ศริสิวัสดิ์ 426

ว30271 งานคอมพวิเตอร์ ครกูาญจนา  ชยัชาญ 601

ส30282 อาเซยีนศกึษา ครพูนัธศ์กัดิ์  งอนสวัน 1017 518

พ30211  เปตอง ครศูรลั  จําเรญิสขุ F6

ศ30201 จติรกรรม/การวาดภาพ ครพูชรพล  ทนิบตุร 904

ศ30281 ทฤษฎีดนตรสีากล ครณัูฐพล  ธรรมสตัย์ 1008

ศ30221 นาฏศลิป์ ครรูาตรี  ชาตดิร ช.06

ศ30231 ดนตรไีทย ครบูศุยร์นิทร์  ดาทอง 1003

ง30201  ขนมไทย ครรูชันี  ตน๎โพธิ์ ฝ.711 ฝ.711

ง30267  นักธรุกจิรุนํจิว๋ ครธูดิา  เคนวัน ฝ.501

ง30217 งานใบตอง ครจูนัทรเ์พญ็  ชาภักดี ฝ.722

ง30281 งานบญัชเีบือ้งตน๎ ครรูชักร  ชะนะนิล ฝ.721

ง30291 การเลีย้งไกํ ครณูญาตา  โสพฒัน์ ฝ.601 ฝ.501

ง30271 งานเขียนแบบ ครเูฉลมิศกัดิ์  สําลี ฝ.502

ง30251 ชาํงเครือ่งยนตเ์ลก็ ครจูรญูศกัดิ ์ สมสขุ ฝ.502 ฝ.502

ง30231 แหลงํสารสนเทศฯ ครสูพุรรษา  คําหลา๎ หอ๎งสมดุ หอ๎งสมดุ

อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พดู ครสูณัุฐชา  มหาคามนิทร์ 518

ข30201 ภาษาเขมร ครฐูาปนี  ฤกษ์ดี 518

จ30201 ภาษาจนี ครศูศธิร  ประดษิฐน์อก 518

ญ30201 ภาษาญ่ีปุน่ ครเูมธาวี  สกลุวรวิทย์ 512

รายวิชาเพิม่เติมภาษา ชือ่ครปูระจําวิชา

จ31201 ภาษาจนี ครสูภุาวดี  สงิหค์ณู

จ31201 ภาษาจนี ครพูชิญาพงศ์  พนัธจ์นัทร์

จ31201 ภาษาจนี ครศูศธิร  ประดษิฐน์อก

ญ31201 ภาษาญ่ีปุน่ ครเูมธาวี  สกลุวรวิทย์

ญ31201 ภาษาญ่ีปุน่ ครูนัยนา  บุญกัณฑ์

ข31201 ภาษาขะแมร์ ครูสุภาพร  แถบทอง

ข31201 ภาษาขะแมร์ ครฐูาปนี  ฤกษ์ดี

ม.4/1-4/7

วันพธุ คาบ 2

ม.4/8 - 4/13

วันจนัทร ์คาบ 3

รายวิชาเพ่ิมเตมิภาษาที ่2  ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่  4/1-4/13

เลือกคนละ  1  วิชา  กลุ่มละไม่เกนิ  40  คน

หอ๎งเรยีน/วัน/คาบ

รายวิชาเพิม่เติมนักเรยีนชั้น ม.4/10-4/12   เลือกตามความถนัด  ภาคเรยีนที ่1/2563

เลือก 4  วิชา ใน  4  วัน ไมํซ้ําวิชา  กลุํมละไมํเกิน  30  คน 

หมายเหต ุ   ม.4/13  ใหเ๎ลอืกเพิม่เตมิ ในวันองัคารคาบ 3 - 4    1  รายวิชา
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รหสัวิชา/รายวิชา ครปูระจําวิชา

จนัทร ์ 1-2 องัคาร 1-2 พธุ 3-4 พฤ 1-2

ท30225 ภาษาไทยเพือ่อาชพี ครกูลัยก์มล โรจนนัครวงศ์ 311 311

ค30203 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ ครมูณีจนัทร์ ธาตทุอง 326

ว30203 ฟสิกิส์ ครคูําพ ี อนิทรพ์งษ์ 422

ว30233 เคมี ครบูศุยร์นิทร์ ดาทอง 411

ว30243 ชวีวิทยา ครพูสิทุธา อนิทรพ์งษ์ 427

ว30273 งานคอมพวิเตอร์ ครชูาญณรงค์ แผนพทุธา 613

ส30225 การปกครองสวํนทอ๎งถ่ิน

ของไทย
ครชูลญัธร  ดําพะธกิ 126 125

พ30261 ฟตุซอล ครจูมุพล องอาจ F3

ศ30203 จติรกรรม ครสูขุนิรนัดร์ ทองมาก ช.05

ศ30283 ทฤษฎีดนตรสีากล ครณัูฐพล ธรรมสตัย์ 1008

ศ30223 นาฏศลิป์ ครรูาตรี ชาตดิร ช.06

ศ30233 ดนตรไีทย ครสูดุารตัน์  พรรษาวนัส 1003

ง30267 การตลาดออนไลน์ ครธูดิา เคนวัน 325

ง30263 การขายสนิคา๎ออนไลน์ ครชูลดิา  ภูมกิระจจาํง ฝ.722

ง30283 งานบญัชกีารขาย ครรูชักร ชะนะนิล ฝ.721
ง30233 สารสนเทศเพือ่การ

คน๎คว๎า 1
ครสูพุรรษา คําหลา๎ หอ๎งสมดุ หอ๎งสมดุ

ง30209 ขนมอบ ครรูชันี ตน๎โพธิ์ ฝ.711 ฝ.711

ง30293 การเลีย้งปลา ครณูญาตา  โสพฒัน์ ฝ.721 ฝ.722

ง30218 กระเปา๋แฮนดเ์มด ครจูนัทรเ์พญ็ ชาภักดี ฝ.721

ง30273 งานเขียนแบบ 3 ครเูฉลมิศกัดิ์ สําลี ฝ.602

ง30253 ชาํงจกัรยานยนต์ ครจูรญูศกัดิ ์ สมสขุ ฝ.602

อ30203 ภาษาองักฤษฟงั-พดู ครพูทุธรกัษา ถิระโคตร 324

ข30203 ภาษาเขมร ครฐูาปนี ฤกษ์ดี 324

ญ30203 ภาษาญ่ีปุน่ ครเูมธาวี สกลุวรวิทย์ 335

รายวิชาเพิม่เตมิภาษา ชือ่ครปูระจําวิชา

จ32201 ภาษาจนี ครสูภุาวดี  สงิหค์ณู

จ32201 ภาษาจนี ครพูชิญาพงศ์  พนัธจ์นัทร์

จ32201 ภาษาจนี ครศูศธิร  ประดษิฐน์อก

ญ32201 ภาษาญ่ีปุน่ ครเูมธาวี สกลุวรวิทย์

ญ32201 ภาษาญ่ีปุน่ ครนัูยนา บญุกณัฑ์

ข32201 ภาษาเขมร ครสูภุาพร แถบทอง

ข32201 ภาษาเขมร ครฐูาปนี ฤกษ์ดี

รายวิชาเพิม่เตมินักเรียนชั้น ม. 510-5/13   เลอืกตามความถนัด  ภาคเรียนที ่ 1/2563

เลอืก 4  วิชา ใน  4  วัน ไมํซ้ําวิชา  กลุํมละไมํเกิน  30 คน 

หอ๎งเรยีน/วัน/คาบ

รายวิชาเพ่ิมเตมิภาษาที ่  2  ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่  5/8-5/13

เลือกคนละ  1  วิชา  กลุ่มละไม่เกนิ  40  คน
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