
รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา

จันทร ์3-4 อังคาร 1-2 พฤ 3-4 ศุกร ์3-4

ท30224 การเขียนเชิงสรา๎งสรรค์ ครูฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ 1132 1132

ค30202 คณิตฯเพิ่มเติม ครูรักษมล  รักพรม 324 324

ว30202 ฟิสกิส์ ครูนิภาพร  ยพุา 424

ว30222 เคมี ครูบุศยร์ินทร ์ดาทอง 413

ว30242 ชีววิทยา ครูพิสทุธา  อนิทร์พงษ์ 425

ส30283 อาเซียนศึกษา ครูลลิดา  โสดามขุ 127 113

อ30202 ภาษาองักฤษฟัง-พูด ครูพุทธรักษา  ถิระโคตร 528

ครูมณฑา  สถิตพิพัฒน์ 524

ญ30202 ภาษาญ่ีปุ่น ครูนัยนา บุญกณัฑ์ 323

ข30202 ภาษาเขมร ครูสภุาพร  แถบทอง 1023

พ30214 การจัดแขํงขันกีฬาเปตอง ครูศรัล  จ าเริญสขุ F7

พ30242 สมนุไพรไทย ครูวิภาษณีย ์ เกดินอก 1127

ศ30202 การวาดภาพ ครูวิเชียร  สบืวงศ์ 1017

ศ30242 ดนตรีพื้นเมอืง ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30282 ทฤษฎีดนตรีสากล ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30292 ดนตรีสากลปฏิบัติ ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30232 ดนตรีไทย ครูพิมพิลา  หมื่นศร 1007/ช03

ง30214 งานใบตอง ครูจนัทร์เพ็ญ  ชาภักดี 1115

ง30252 ชํางจกัรยานยนต ์ ครูจรูญศักดิ ์สมสขุ ฝ.502

ง30206  การแปรรูปอาหาร 2 ครูรัชนี  ต๎นโพธิ์ ฝ.711 ฝ.711

ง30272 งานออกแบบ ครูเฉลิมศักดิ ์ ส าลี ฝ.602

ง30282 บัญชีชั้นกลาง ครูรัชกร  ชะนะนิล ฝ.502

ง30292งานเกษตร ครูณญาตา  โสพัฒน์ 1117 524

ง30232 แหลํงสารสนเทศ ครูสพุรรษา  ค าหล๎า ห๎องสมดุ ห๎องสมดุ

ง30222 งานคอมพิวเตอร์ ครูกาญจนา  ชัยชาญ 601

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.4/7-4/13   เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่ 2/2562

เลือก 4  วิชา ใน  4  วัน ไมํซ้ าวิชา  กลุํมละไมํเกิน  30  คน (ม.4/7-4/8 เลือกเฉพาะวันจันทร์  1 วิชา)

ห๎องเรียน/วัน/คาบ



รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา

จันทร ์6-7 อังคาร 5-6 พุธ 1-2 ศุกร ์5-6

ท30226 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ครูกลัยก์มล โรจนนัครวงศ์ 1127 1127

ส30226 การปกครองสํวนท๎องถ่ิน ครูลลิดา  โสดามขุ 114 113

             ของไทย 2

พ30251 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน ครูยทุธนา  ตาลาคุณ F5

พ30244 การปฐมพยาบาล 2 ครูวิภาษณีย ์ เกดินอก 905 311

ศ30204 จติรกรรม ครูพชรพล  ทินบุตร 1036

ศ30244 ดนตรีพื้นเมอืง ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30284 ทฤษฎีดนตรีสากล ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30294 ดนตรีสากลปฏิบัติ ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30234 ดนตรีไทย ครูพิมพิลา  หมื่นศร 1007

ง30208 ขนมอบ ครูรัชนี  ต๎นโพธิ์ ฝ.711 ฝ.711

ง30219 กระเป๋าแฮนด์เมด ครูจนัทร์เพ็ญ  ชาภักดี 1015

ง30224 งานคอมพิวเตอร์ ครูชาญณรงค ์แผนพุทธา 613

ง30234 สารสนเทศเพื่อการค๎นคว๎า ครูสพุรรษา  ค าหล๎า ห๎องสมดุ ห๎องสมดุ

ง30254 งานวัดละเอียดชํางยนต์ ครูจรูญศักดิ ์ สมสขุ ฝ.502

ง30267 การขายสนิค๎าออนไลน์ ครูชลิดา  ภูมกิระจาํง 335

ง30274 การออกแบบ ครูเฉลิมศักดิ ์ ส าลี ฝ.602

ง30284 การเงินธุรกจิ ครูรัชกร  ชะนะนิล 333 ฝ.502

ง30294 งานเกษตร ครูณญาตา  โสพัฒน์ 332 ฝ.712

อ30204 ภาษาองักฤษฟัง-พูด ครูลดาวัลย ์ สตัยาพันธุ์ 1022 1022 1022

จ30204 ภาษาจนี 4 ครูพิชญาพงศ ์พันธ์จนัทร์ 521

จ30224 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ครูศศิธร  ประดิษฐน์อก 323

ญ30204 ภาษาญ่ีปุ่น 4 ครูนัยนา  บุญกณัฑ์ 332

ข30204 ภาษาเขมร ครูสภุาพร  แถบทอง 333

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม. 5   เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที ่2/2562

เลือก 4  วิชา ใน  4  วัน ไมํซ้ าวิชา  กลุํมละไมํเกิน  30 คน 

ห๎องเรียน/วัน/คาบ



รหัสวิชา/รายวิชา ครูประจ าวิชา

จันทร ์1-2 อังคาร 3-4 พฤหสั 1-2 ศุกร ์1-2

ท30252 คติชนวิทยา ครูเชิดศักดิ ์ บุญยงั 1122 1127 1127 1124

ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูวิไลกลุต์  ขวัญนู 311 311 311 311

ครูอลิชา  สมบูรณ์ 335 323 323 323

ครูอทัธ์  ค าอดุม 336 336 336 336

ว30206 ฟิสกิส์ ครูสมาน  เรืองศรีตระกลู 401 401 401 401

ครูพันกร  มนทอง 424 424 424 424

ว30226 เคม ี ครูบุศยร์ินทร ์ ดาทอง 413 413 413 413

ครูธัญลักษณ์  เมธีปัญญากลุ 412 412 412 412

ว30246 ชีววิทยา ครูไชยา  แหนงวงษ์ 425 425 425 425

ครูเสาวลักษณ์  หล๎าสงิห์ 427 427 427 427

ส30202 ศาสนาสากล ครูภาวิณี  แกว๎ค ารอด 121 123 121 125

พ30204 ผ๎ูตัดสนิกฬีาฟุตบอล ครูสมศักดิ ์ โกศล F4

พ30246 แพทยท์างเลือก ครูวิภาษณีย ์ เกดินอก 1118

ศ30206 การวาดภาพ ครูพชรพล  ทินบุตร 1036

ศ30246 ดนตรีพื้นเมอืง ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30286 ทฤษฎีดนตรีสากล ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30296 ดนตรีสากลปฏิบัติ ครูณัฐพล  ธรรมสตัย์ 1008/ช.05

ศ30226 นาฏศิลป์ ครูราตร ี ชาติดร ช.06

ศ30236 ดนตรีไทย ครูพิมพิลา  หมื่นศร 1007/ช.03

ง30207 อาหารเพื่อสขุภาพ ครูรัชนี  ต๎นโพธิ์ ฝ.711 ฝ.711

ง30216 งานประดิษฐด์อกไม๎ ครูจนัทร์เพ็ญ  ชาภักดี ฝ.722

ง30226 งานคอมพิวเตอร์ ครูปาริตา  ดวงงาม 612

ง30236 งานห๎องสมดุ ครูสพุรรษา  ค าหล๎า ห๎องสมดุ ห๎องสมดุ

ง30267 การขายสนิค๎าออนไลน์ ครูชลิดา  ภูมกิระจาํง 1011

ง30256 เชือ้เพลิงและวัสดุหลํอลืน่ ครูจรูญศักดิ ์ สมสขุ ฝ.502

ง30286 หลักการตลาด ครูรัชกร  ชะนะนิล ฝ.502

ง30296 งานเกษตร ครูณญาตา  โสพัฒน์ ฝ.502 ฝ.712

อ30252 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ครูจริาภรณ์  พวงจ าปา 522

ครูธวัชชัย  พานแกว๎ 511 511 511 511

ญ30206 ภาษาญ่ีปุ่น  ครูเมธาวี สกลุวรวิทย์ 1118

จ30206  ภาษาจนี  ครูศศิธร  ประดิษฐน์อก 531

ข30206  ภาษาเขมร ครูฐาปนี  ฤกษ์ดี 1115

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น  ม.6/1-6/14  เลือกตามความถนัด  ภาคเรียนที่  2/2562

เลือก 4  วิชา ใน  4  วัน ไมํซ้ าวิชา  กลุํมละไมํเกิน  40  คน 

ห๎องเรียน/วัน/คาบ


