
 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 8 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

     

 

 

 

ที่ รหัส รายวิชา ครูผู้สอน ลิงค ์ รับ (คน) 

1 ว23205 วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ครูประนอม  สิทธิไกร https://forms.gle/Bss1Bcf5j25LrUf88 28 

2 ง23261 ช่างจัดดอกไม ้ ครูวรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์ https://forms.gle/aYrEbZydzu8yRpuy6 28 

3 ง23269 อาหารไทยสี่ภาค ครูเมธินี  สอนแปง https://forms.gle/aaDu5Nh5kceAr9GD8 28 

4 ง23275 เกษตรอินทรีย ์ ครูเครือวัลย์  ปลื้มสุข https://forms.gle/BjT9oM9GF8sgteRGA 28 

5 ค23204 คณิตเพื่อวิทยาศาสตร์ ครูชูชาติ  นันทพานิช  https://forms.gle/Re4u5UfV8ZmLRr9F7 28 

6 ค23204 คณิตเพื่อวิทยาศาสตร์ ครูอชิรญา  ชุ่มวงศ์ https://forms.gle/6ddgZquARUGAC4AV6  28 

7 อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้า ครูภักดิ์สุดา  เจริญวงศ์ https://forms.gle/4WrJ9uA8EQECtMFr6 28 

8 อ23204 ภาษาเพื่อการศึกษาต่อ ครูปฏิวัติ  สุภาษี https://forms.gle/iL1JKh5kHmfeUdkT6 28 

9 ง23273 งานช่างพื้นฐาน ครูธนชัย  นิลพันธ์ https://forms.gle/aaAX8nVq9WS1e8s66 28 

10 ง23274 ธุรกิจการโฆษณา ครูศิริถาพร  ส าแดงเดช https://forms.gle/zttDKBghDv3juj4G6 28 

11 ศ20215 ปฏิบัติดนตรีสากล 1 ครูวิษณุ  เอ่ียมบุญเสริฐ https://forms.gle/dgiWGGFdnVg4bkEv5 28 
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ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 8 

     
ครูประนอม  สิทธิไกร 
วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ 

ครูวรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์ 
ช่างจัดดอกไม้ 

ครูเมธินี  สอนแปง 
อาหารไทยสี่ภาค 

ครูเครือวัลย์  ปลื้มสุข 
เกษตรอินทรีย์ 

ครูศิริถาพร  ส าแดงเดช 
ธุรกิจการโฆษณา 

    

 

ครูธนชัย  นิลพันธ์ 
งานช่างพื้นฐาน 

ครูวิษณุ  เอ่ียมบุญเสริฐ 
ปฏิบัติดนตรีสากล 1 

ครูปฏิวัติ  สุภาษี 
ภาษาเพื่อการศึกษาต่อ 

ครูภักดิ์สุดา  เจริญวงศ์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความก้าวหน้า 

ครูชูชาติ  นันทพานิชและ 
ครูอชิรญา  ชุ่มวงศ์ 

คณิตเพื่อวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 – 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ที่ รหัส รายวิชา ครูผู้สอน ลิงค ์ รับ (คน) 

1 ง31289 ช่างสานตะกร้า ครูวรัทยา   ธนพัฒนรุ่งโรจน์ https://forms.gle/hx6cUoKtDo6hCHiZA 26 

2 ง31297 เอกสารธุรกิจ ครูพรรณี   ศรีสยามไพศาล https://forms.gle/9nBkfUwYJPrSVFbD7 26 

3 ศ31205 นาฏศิลป์ไทย ครูพิชรินทร์   ช่วยเพ็ง https://forms.gle/6LdKpHpKaFtkpTxH6 26 

4 ง30280 ธุรกิจการโฆษณา ครูศิริถาพร   ส าแดงเดช  https://forms.gle/QUitQiXAdhwm2MD27 26 

5 ง30279 งานช่างพื้นฐาน ครูธนชัย   นิลพันธ์ https://forms.gle/HT67RCdEQA36Z54ZA 26 

6 ง30267 การจัดตกแต่งอาหาร ครูเมธิน ี  สอนแปง https://forms.gle/aHHcHVPULC3Uyjuz5  26 
 

ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) มัธยมศึกษาปีที่  4/3 – 6 

      
ครูวรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ 

ช่างสานตะกร้า 
ครูพรรณี ศรีสยามไพศาล 

เอกสารธุรกิจ 
ครูพิชรินทร์   ช่วยเพ็ง 

นาฏศิลป์ไทย 
ครูศิริถาพร  ส าแดงเดช 

ธุรกิจการโฆษณา 
ครูธนชัย  นิลพันธ์ 
งานช่างพื้นฐาน 

ครูเมธินี  สอนแปง 
การจัดตกแต่งอาหาร 
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รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 – 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
ที่ รหัส รายวิชา ครูผู้สอน ลิงค ์ รับจ านวน (คน) 

1 ง33270 งานการเงิน  ครูศิริถาพร   ส าแดงเดช  https://forms.gle/mKebMnUADrc5F6ae7  20 

2 ง30277 งานเพ่ืออาชีพ ครูวรัทยา   ธนพัฒนรุ่งโรจน์ https://forms.gle/yiJeoyJJrS4bmAss9  20 

3 ศ33203 ดนตรีปฏิบัติตามถนัด 1 ครูวิษณุ   เอี่ยมบุญเสริฐ https://forms.gle/tRmkc3d1VKv3c1fY6  20 

4 ศ30225 นาฎศิลป์ไทยสู่อาชีพ ครูพิชรินทร์   ช่วยเพ็ง https://forms.gle/bpedkh3HHuRQcfwr7 20  

5 ง33265 งานโภชนาการเพื่ออาชีพ ครูเมธิน ี  สอนแปง https://forms.gle/nYd83aK56XWVFJ99A  20 
 

 

ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกตามความถนัด) มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 – 6 

     
ครูศิริถาพร  ส าแดงเดช 

งานการเงิน 
ครูวรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน์ 

งานเพื่ออาชีพ 
ครูวิษณุ  เอ่ียมบุญเสริฐ 
ดนตรีปฏิบัติตามถนัด 1 

ครูพิชรินทร์   ช่วยเพ็ง 
นาฏศิลป์ไทยสู่อาชีพ 

ครูเมธินี  สอนแปง 
งานโภชนาการเพื่ออาชีพ 
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