
ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน

1 ง20202 ไม้ตัดดอก อ.สุเมธ เกษตร
2 ว20281 โปรแกรมประมวลผลค ำ อ.ณัทกุลธรณ์ TOT
3 ง20258 กำรเล้ียงสัตว์ทัว่ไป อ.วัฒธโณ เกษตร
4 ง20261 อำหำรในท้องถิ่น อ.ปิยวรรณ คหกรรม4
5 ง20230 ดอกไม้ใบตอง อ.กัญญ์ณณัฏฐ์ คหกรรม4
6 พ20209 หมำกรุกไทย อ.ลิขิตร สระว่ำยน้ ำ
7 ส20209 พังงำบ้ำนเรำ อ.สุดำรัตน์ พ. 222
8 ส20203 เมืองไทยน่ำรู้ อ.แสงมณี ห้องอำเซียน
9 ท21209 นิทำนพำเพลิน อ.วรรณพร ห้องสมุด
10 จ20201 จีนพืน้ฐำน อ.โสภิดำ 317
11 ว20201 ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม อ.พรนภัส 428
12 ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ อ.วทันยำ 541
13 ศ20201 วงโยธวำทิต 1 อ.ศิริกุล ดนตรีสำกล

1 ง20202 ไม้ตัดดอก อ.สุเมธ เกษตร
2 ง20201 งำนเขียนแบบเบือ้งต้น อ.จิระศักด์ิ อุตสำหกรรม
3 ง20258 กำรเล้ียงสัตว์ทัว่ไป อ.วัฒธโน เกษตร
4 ง20260 อำหำรเพือ่กำรค้ำ อ.ปิยวรรณ คหกรรม4
5 ท21210 อ่ำนคิดพินิจส่ิงพิมพ์ อ.สุดำรัตน์ ม. 227
6 ว20201 ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม อ.ปทุมพร ป.3
7 ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ อ.วทันยำ 541
8 อ21204 อ่ำน-เขียน 1 อ.ปำรณีย์ 326
9 พ20203 ตะกร้อเตะทน อ.ณัฐพล สระว่ำยน้ ำ
10 ส20209 พังงำบ้ำนเรำ อ.กนกนภำ 212
11 ส20203 เมืองไทยน่ำรู้ อ.สุพรรษำ 226
12 ท21209 นิทำนพำเพลิน อ.วรรณพร ห้องสมุด
13 ง20230 ดอกไม้ใบตอง อ.กัญญ์ณณัฏฐ์ คหกรรม4

วันพุธ   คำบ 1-2  (1/1-1/6)

วันศุกร์   คำบ 6-7  (1/1-1/6)

              ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1    ภำคเรียนที ่1    ปีกำรศึกษำ 2561



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ง20245 งานเกษตร อ.สุเมธ เกษตร แผนการเรียนเกษตร

2 ง20209 แกะสลักตกแต่งอาหาร อ.รัชนิดา คหกรรม1 แผนการเรียนคหกรรม

3 ง20246 ธุรกิจทัว่ไป อ.กัญญ์ณณัฏฐ์ ธุรกิจ 3 แผนการเรียนธุรกิจ

4 ง20249 ช่างไม้เคร่ืองเรือน อ.จิระศักด์ิ อุตสาหกรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

5 ง20229 การออกแบบเว็ปไซต์ อ.พรเทพ คอม 1 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

6 พ20210 ฟุตบอล 1 อ.พรชัย สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

7 จ20204 การเขียนอักษรจีน 1 อ.โสภิดา 317 แผนการเรียนภาษาจีน

8 ศ20210 ปฏิบัติดนตรีไทยตามถนัด อ.วรพล ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

9 ศ20235 นาฏศิลป์ไทย 1 อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

วันพฤหัสบด ี คำบ 1-2  (2/1-2/4)

              ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2    ภำคเรียนที ่1    ปีกำรศึกษำ 2561

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.2/1-2/4



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 จ20207 การอ่านภาษาจีน 1 อ.โสภิดา 317 แผนการเรียนภาษาจีน

2 พ20211 เซปักตะกร้อ 1 อ.ลิขิตร สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

3 ศ20229 วงปีพ่าทย์ 1 อ.วรพล ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

4 ศ20237 นาฏศิลป์ไทย 3 อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

5 ง20215 บัญชีเบือ้งต้น อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ1 แผนการเรียนธุรกิจ

6 ง20216 การขยายพันธุพ์ืช1 อ.สุเมธ เกษตร แผนการเรียนเกษตร

7 ง20221 ตารางการท างาน อ.ณัทกุลธรณ์ TOT แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

8 ง20255 อาหารและโภชนาการ อ.ปิยวรรณ คหกรรม แผนการเรียนคหกรรม

9 ง20219 งานไฟฟ้าเบือ้งต้น อ.จิระศักด์ิ อุตสาหกรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

1 จ20209 การคัดอักษรจีน 1 อ.กนกวรรณ 317 แผนการเรียนภาษาจีน

2 พ20232 วอลเลย์บอล 1 อ.พรชัย สนามกีฬา แผนการเรียนพลศึกษา

3 ศ20232 การประดิษฐ์เคร่ืองประดับ อ.ศิริวรรณ นาฏศิลป์ แผนการเรียนนาฏศิลป์

4 ศ20227 วงเคร่ืองสายไทย 2 อ.วรพล ดนตรีไทย แผนการเรียนดนตรี

5 ง20234 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ1 แผนการเรียนธุรกิจ

6 ง20218 การใช้งานโปรแกรม VB อ.จินตรัตน์ คอม 2 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

7 ง20252 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อ.จิระศักด์ิ อุตสาหกรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหรรม

8 ง20240 การปลูกพืชสมุนไพร อ.วัฒธโน เกษตร แผนการเรียนเกษตร

9 ง20236 ดอกไม้ประดิษฐ์ อ.กัญญ์ณณัฏฐ์ คหกรรม4 แผนการเรียนคหกรรม

วันจันทร์ คำบ 1-2 (3/1-3/4)

วันพุธ คำบ 3-4 (3/1-3/4)

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.3/1-3/4

              ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3    ภำคเรียนที ่1    ปีกำรศึกษำ 2561



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ว31282 คอมพิวเตอร์เพือ่ชีวิต อ.ณัทกุลธรณ์ คอม 2 แผนวิทยาการ

2 อ31201 อ่าน-เขียน 1 อ.ณัฎฐพร 327 แผนฝร่ังเศส

3 พ30208 วอลเลย์บอลชายหาด อ.พรชัย สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ง30215 พืชสวนประดับ อ.สุเมธ เกษตร แผนการงานอาชีพ

1 ว31281 ออกแบบและเทคโนโลยี อ.กติกา คอม 2 แผนวิทยาการ

2 ฝ31201 ภาษาฝร่ังเศส 1 อ.ศุภลักษณ์ 322 แผนฝร่ังเศส

3 พ30212 ฟุตซอล อ.พรชัย สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ง30209 การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ อ.วัฒธโน เกษตร แผนการงานอาชีพ

1 อ21205 อังกฤษเพือ่มัคคุเทศก์ อ.รุ่งทิวา 325 แผนวิทยาการ

2 ว31281 ออกแบบและเทคโนโลยี อ.กติกา TOT แผนฝร่ังเศส

3 ส30252 การเงิน การคลัง และการธนาคาร อ.จิราพร 225 แผนพลศึกษา

4 ง30294 ช่างผลิตภัณฑ์เชื่อมโลหะ อ.จิระศักด์ิ อุตสาหกรรม แผนการงานอาชีพ

วันอังคำร  คำบ 6-7  (4/1-4/2)

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.4/1-4/2

  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4    ภำคเรียนที ่ 1    ปีกำรศึกษำ 2561

วันจันทร์ คำบ 6-7  (4/1-4/2)

วันอังคำร  คำบ 1-2  (4/1-4/2)



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ว30297 ยากับชีวิต อ.ธีรภัทร ป.3 แผนวิทยาการ

2 ฝ31203 เสริมทักษะฝร่ังเศส 1 อ.ศุภลักษณ์ 322 แผนฝร่ังเศส

3 พ30226 ว่ายน ้า อ.ปรารถนา สระว่ายน ้า แผนพลศึกษา

4 ง30204 อาหารไทย อ.อัจจิมา คหกรรม2 แผนการงานอาชีพ

1 ส30252 การเงิน การคลัง และการธนาคาร อ.จิราพร 225 แผนวิทยาการ

2 ฝ31201 ภาษาฝร่ังเศส 1 อ.ศุภลักษณ์ 322 แผนฝร่ังเศส

3 ว31281 ออกแบบและเทคโนโลยี อ.กติกา TOT แผนพลศึกษา

4 ง30285 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป อ.พิมภากาญน์ ธุรกิจ แผนการงานอาชีพ

1 ค31205 คณิตศาสตร์เสริม อ.ทรงพรรณ 532 แผนวิทยาการ

2 ศ30214 ปฏิบัติดนตรีไทยตามถนัด อ.สิทธิพร ดนตรีไทย แผนฝร่ังเศส

3 ศ30206 วาดเส้น อ.ทักษิณ ศิลปะ แผนพลศึกษา

4 ว31281 ออกแบบและเทคโนโลยี อ.กติกา TOT แผนการงานอาชีพ

                    ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4    ภำคเรียนที ่ 1    ปีกำรศึกษำ 2561

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.4/1-4/2

วันพุธ  คำบ 3-4  (4/1-4/2)

วันพฤหัสบด ี คำบ 1-2  (4/1-4/2)

วันศุกร์  คำบ 6-7 (4/1-4/2)



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 ค32205 คณิตศาสตร์เสริม อ.วทันยา 541 แผนวิทยาการ

2 ฝ32201 ภาษาฝร่ังเศส 3 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

3 พ30217 ฟุตบอล อ.ปรารถนา สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ง30249 การสร้างงานมัลติมีเดีย อ.เพียงเพ็ญ คอม 2 แผนการงานอาชีพ

1 ง30233 ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ อ.ณัทกุลธรณ์ คอม 2 แผนวิทยาการ

2 อ32202 เสริมภาษาอังกฤษ อ.รุ่งทิวา 325 แผนฝร่ังเศส

3 พ30207 บาสเกตบอล อ.ลิขิตร สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ง30210 การปลูกไม้ยืนต้น อ.วัฒธโน เกษตร แผนการงานอาชีพ

1 ส30226 กฎหมายใกล้ตัว อ.สุดารัตน์ 214 แผนวิทยาการ

2 ง30249 การสร้างงานมัลติมีเดีย อ.เพียงเพ็ญ คอม 2 แผนฝร่ังเศส

3 พ30214 วอลเลย์บอล อ.ปรารถนา สนามกีฬา แผนพลศึกษา

4 ง30217 ช่างปูน อ.จิระศักด์ิ อุตสาหกรรม แผนการงานอาชีพ

             ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่5    ภำคเรียนที ่1    ปีกำรศึกษำ 2561

วันจันทร์ คำบ 1-2 (5/1-5/2)

วันอังคำร คำบ 6-7 (5/1-5/2)

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.5/1-5/2

วันพุธ คำบ 1-2 (5/1-5/2)



ล ำดบั รหัสวิชำ รำยวิชำ ผู้สอน ห้องเรียน แผนกำรเรียน

1 อ32207 อังกฤษเพือ่การส่ือสาร อ.กันต์ณัฐภัทร์ 332 แผนวิทยาการ

2 ฝ32201 ภาษาฝร่ังเศส 3 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

3 ง30249 การสร้างงานมัลติมีเดีย อ.เพียงเพ็ญ คอม 2 แผนพลศึกษา

4 ง30266 งานร้อยมาลัย อ.ปิยวรรณ คหกรรม 4 แผนการงานอาชีพ

1 ง30249 การสร้างงานมัลติมีเดีย อ.เพียงเพ็ญ TOT แผนวิทยาการ

2 ฝ32203 เสริมทักษะฝร่ังเศส 3 อ.ณิชาณัท 322 แผนฝร่ังเศส

3 ส30226 กฎหมายใกล้ตัว อ.กนกนภา ห้องตะกั่วป่า แผนพลศึกษา

4 ง30282 บัญชีบริการ อ.พิมภากาญจน์ ธุรกิจ แผนการงานอาชีพ

             ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่5    ภำคเรียนที ่1    ปีกำรศึกษำ 2561

วันพฤหัสบด ีคำบ 6-7 (5/1-5/2)

รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ตำมแผนกำรเรียน ม.5/1-5/2

วันศุกร์ คำบ 1-2 (5/1-5/2)


