รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.4/7-4/13 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2562
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไมํซ้ําวิชา กลุํมละไมํเกิน 30 คน (ม.4/7-4/8 เลือกเฉพาะวันจันทร์ 1 วิชา)
รหัสวิชา/รายวิชา

ห๎องเรียน/วัน/คาบ

ครูประจําวิชา
จันทร์ 3-4

ท30223 การเขียนเชิงสร๎างสรรค์
ค30201 คณิตฯเพิ่มเติม
ว30201 ฟิสก
ิ ส์
ว30221 เคมี
ว30241 ชีววิทยา
ส30282 อาเซียนศึกษา
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

ครูฉวีวรรณ โพธิวัฒน์
ครูรักษมล รักพรม
ครูนภ
ิ าพร ยุพา
ครูบุศย์รินทร์ ดาทอง
ครูพิสท
ุ ธา อินทร์พงษ์
ครูลลิดา โสดามุข
ครูพุทธรักษา ถิระโคตร
ครูมณฑา สถิตพิพัฒน์
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น
ครูนย
ั นา บุญกัณฑ์
จ30201 ภาษาจีน
ครูศศิธร ประดิษฐ์นอก
ข30201 ภาษาเขมร
ครูสภ
ุ าพร แถบทอง
พ30211 การจัดแขํงขันกีฬาเปตอง ครูศรัล จําเริญสุข
ศ30201 การวาดภาพ
ครูวิเชียร สืบวงศ์
ศ30241 ดนตรีพื้นเมือง
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ศ30281 ทฤษฎีดนตรีสากล
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ศ30291 ดนตรีสากลปฏิบัติ
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ศ30231 ดนตรีไทย
ครูพิมพิลา หมื่นศร
ศ30221 นาฏศิลป์
ครูราตรี ชาติดร
ง30261 งานไฟฟ้า
ครูสาเกียรติ แก๎วปักษา
ง30213 งานประดิษฐ์ของชํารํวย
ครูจน
ั ทร์เพ็ญ ชาภักดี
ง30251 ชํางเครือ
่ งยนต์เล็ก
ครูจรูญศักดิ์ สมสุข
ง30203 การแปรรูปอาหาร
ครูรัชนี ต๎นโพธิ์
ง30271 งานเขียนแบบ
ครูเฉลิมศักดิ์ สําลี
ง30281 งานธุรกิจ
ครูรัชกร ชะนะนิล
ง30287 นักธุรกิจรุน
ํ จิว๋
ครูธิดา เคนวัน
ง30291งานเกษตร
ครูณญาตา โสพัฒน์
ง30231 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ ครูสพ
ุ รรษา คําหล๎า
ง30221 งานคอมพิวเตอร์
ครูกาญจนา ชัยชาญ

222
324

อังคาร 1-2

พฤ 3-4

ศุกร์ 3-4

222
324
422

411
427

422
411
427

113
528

113

524
527
325
335
F5
203
ช.05
ช.05
ช.05
ช.03
204
ฝ.602
ฝ.502

ฝ.501
ฝ.502

ฝ.711
ฝ.502
ฝ.501
333
334

335
ห๎องสมุด

601

ห๎องสมุด

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม. 5 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2562
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไมํซ้ําวิชา กลุํมละไมํเกิน 30 คน
รหัสวิชา/รายวิชา

ห๎องเรียน/วัน/คาบ

ครูประจําวิชา
จันทร์ 6-7

ท30225 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ส30225 การปกครองสํวนท๎องถิ่น

ครูกล
ั ย์กมล โรจนนัครวงศ์
ครูลลิดา โสดามุข

อังคาร 5-6

พุธ 1-2

226

226

115

ศุกร์ 5-6

113

ของไทย

พ30211 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
พ30243 เคหพยาบาล
ศ30203 การวาดภาพ
ศ30243 ดนตรีพื้นเมือง
ศ30283 ทฤษฎีดนตรีสากล
ศ30293 ดนตรีสากลปฏิบัติ
ศ30223 นาฏศิลป์
ศ30233 ดนตรีไทย
ง30202 ขนมไทย
ง30218 กระเป๋าแฮนด์เมด
ง30223 งานคอมพิวเตอร์
ง30233 งานห๎องสมุด
ง30253 ชํางจักรยานยนต์
ง30263 งานไฟฟ้า
ง30267 การขายสินค๎าออนไลน์
ง30273 งานเขียนแบบ
ง30283 งานบัญชี
ง30293 การเลี้ยงปลา
อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
จ30203 ภาษาจีน 3
ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น 3
ข30203 ภาษาเขมร

ครูมานิต ขยันชม
ครูวิภาษณีย์ เกิดนอก
ครูพชรพล ทินบุตร
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ครูราตรี ชาติดร
ครูพิมพิลา หมื่นศร
ครูรัชนี ต๎นโพธิ์
ครูจน
ั ทร์เพ็ญ ชาภักดี
ครูชาญณรงค์ แผนพุทธา
ครูสพ
ุ รรษา คําหล๎า
ครูจรูญศักดิ์ สมสุข
ครูสาเกียรติ แก๎วปักษา
ครูชลิดา ภูมก
ิ ระจําง
ครูเฉลิมศักดิ์ สําลี
ครูรัชกร ชะนะนิล
ครูณญาตา โสพัฒน์
ครูลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์
ครูพิชญาพงศ์ พันธ์จน
ั ทร์
ครูนย
ั นา บุญกัณฑ์
ครูสภ
ุ าพร แถบทอง

F7
216
206

223
ช.05

ช.05
ช.05
204
ฝ.711

ช.03
ฝ.711

ฝ.722
613
ห๎องสมุด

ห๎องสมุด
ฝ.502

ฝ.602
335
ฝ.502
324
ฝ.712
528

527

336

323
332
517

รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.6 เลือกตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1/2562
เลือก 4 วิชา ใน 4 วัน ไมํซ้ําวิชา กลุํมละไมํเกิน 40 คน
รหัสวิชา/รายวิชา

ห๎องเรียน/วัน/คาบ

ครูประจําวิชา
จันทร์ 1-2

ท30251 ภาษาและวัฒนธรรม
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ว30205 ฟิสก
ิ ส์

ว30225 เคมี
ว30245 ชีววิทยา
ว30285 โลก ดาราศาสตร์
ส30201 ศาสนาสากล
พ30212 ผู๎ตัดสินกีฬาฟุตซอล
พ30245 เคหพยาบาล
ศ30205 การวาดภาพ
ศ30245 ดนตรีพื้นเมือง
ศ30285 ทฤษฎีดนตรีสากล
ศ30295 ดนตรีสากลปฏิบัติ
ศ30225 นาฏศิลป์
ศ30235 ดนตรีไทย
ง30209 ขนมอบ
ง30215 การจัดดอกไม๎
ง30225 งานคอมพิวเตอร์
ง30235 งานห๎องสมุด 5
ง30239 การตลาดออนไลน์
ง30255 งานซํอมเครือ
่ งยนต์
ง30265 งานไฟฟ้า
ง30275 งานเขียนแบบ
ง30285 งานบัญชีต๎นทุน
ง30295 การเลี้ยงสัตว์
อ30251 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

ญ30205 ภาษาญี่ปุ่น
จ30205 ภาษาจีน
ข30205 ภาษาเขมร

ครูเชิดศักดิ์ บุญยัง
216
ครูวิไลกุลต์ ขวัญนู
311
ครูอลิชา สมบูรณ์
334
ครูอท
ั ธ์ คําอุดม
336
ครูสมาน เรืองศรีตระกูล
401
ครูคําพี อินทร์พงษ์
ครูพันกร มนทอง
424
ครูบุศย์รินทร์ ดาทอง
411
ครูธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล
412
ครูไชยา แหนงวงษ์
425
ครูเสาวลักษณ์ หล๎าสิงห์
427
ครูสบ
ื พงษ์ ยุพา
1031
ครูภาวิณี แก๎วคํารอด
126
ครูมานิต ขยันชม
ครูวิภาษณีย์ เกิดนอก
ครูพชรพล ทินบุตร
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ช.05
ครูณฐ
ั พล ธรรมสัตย์
ครูราตรี ชาติดร
ครูพิมพิลา หมื่นศร
ครูรัชนี ต๎นโพธิ์
ฝ.711
ครูจน
ั ทร์เพ็ญ ชาภักดี
ครูปาริตา ดวงศรี
ครูสพ
ุ รรษา คําหล๎า
ห๎องสมุด
ครูธิดา เคนวัน
ฝ.501
ครูจรูญศักดิ์ สมสุข
ครูสาเกียรติ แก๎วปักษา
ครูเฉลิมศักดิ์ สําลี
ครูรัชกร ชะนะนิล
ครูณญาตา โสพัฒน์
ครูจริ าภรณ์ พวงจําปา
ครูอรทัย จันทา
ครูธวัชชัย พานแก๎ว
511
ครูเมธาวี สกุลวรวิทย์
ครูศศิธร ประดิษฐ์นอก
214
ครูฐาปนี ฤกษ์ดี

อังคาร 3-4

พฤหัส 1-2

ศุกร์ 1-2

227
311
334
336
401

216
311
334
336

216
311
334
336

422
424
411
412
425
427

422
424
411
412
425
427

112

117

424
411
412
425
427
1031
125
F7

213
206
ช.05
ช.05
204
ช.03
ฝ.711
ฝ.722
603
ห๎องสมุด
ฝ.502
ฝ.602
313
331
ฝ.712
522
511
511

511
323
331

