
คู่มือนักเรยีน
การเลือกรายวชิาเพิ�มเติมเลือก
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มาดูกันเถอะว่าเทอม 2
มีวิชาอะไรบ้าง



แนวทางการเลือกรายวชิาเพิ�มเติมเลือก
 เพื�อน ๆ เลือกวชิาเพิ�มเติมเลือกที�ตนเองสนใจ
 ขอแนะนาํวา่ใหเ้ลือกเอาไว ้2-3 วชิา เรยีงตามลําดบั
ความสนใจ ... เตือนละนะ!
 สนใจวชิาไหนเขา้ลิงค์วชิานั�น... ยํ�า! อยา่เขา้ลิงค์ผดิ...
ชา้อด เต็มหมดนะครบั
 ถ้า "ลงไมไ่ด"้ แสดงวา่ "เต็มแล้ว" ใหร้บีกดลิงค์วชิา
อื�นที�เลือกในลําดบัถัดไป
 เพื�อน ๆ เลือกไดเ้พยีงวชิาเดยีวเท่านั�นนะครบั
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เขา้ได้ เขา้ไมไ่ด้

3

สแกนวชิา "ใหม"่

สรุปขั�นตอนการเลือกแบบง่าย ๆ

เลือกวชิาที�สนใจ

สแกน QR code วชิาที�เลือก

กรอกขอ้มูลใหค้รบ

กดสง่คําตอบ "สาํเรจ็"
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เทเบิ�ลเทนนสิ พ20202 
ครพูอรุง้

รบั 18 คน

รบั 18 คน

รบั 18 คน

เทนนสิ 2 พ20204 
ครอัูครพล

ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 (เฉพาะห้อง ม.1/2 - 1/5)

ภาษาจนีอ่านเขยีน 2 จ21202 
ครวูรญั�ู

4
ภาษาญี�ปุ�นอ่านเขยีน 2 ญ21202 
ครนูนัทพร รบั 18 คน
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รบั 18 คน

รบั 18 คน

6 มนษุยกั์บสิ�งแวดล้อม ส21201 
ครนูรศิร

รบั 18 คน

8

ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 (เฉพาะห้อง ม.1/2 - 1/5)

การเขยีนโปรแกรม ว20206 
ครจุูฑาภรณ์

โค้ดดิ�งเบื�องต้น ว20210 
ครจุูฑารตัน์

วาดลายเสน้สรา้งสรรค์ 2 ศ20208 
ครสูรุวิภิา รบั 18 คน



ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 2 (เฉพาะห้อง ม.2/2 - 2/5)
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2

3 มวยสากล พ20203 
ครวูรพจน์

รบั 18 คน

รบั 18 คน

รบั 18 คน

การปลกูผกัสวนครวั ง20218 
ครสูชุญา

คอมพวิเตอรก์ราฟ�ก ว20207 
ครธูริพงษ์



ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 2 (เฉพาะห้อง ม.2/2 - 2/5)
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รบั 18 คน

รบั 18 คน

รบั 18 คน

7 สนุทรยีะในบทเพลง2 ศ20222    
 ครศูราวุธ

รบั 18 คน

ภาษาจนีอ่านเขยีน 4 จ22202 
ครอูรนชุ

ภาษาญี�ปุ�นอ่านเขยีน ญ22202 
ครนูนัทพร
การอ่านวรรณกรรมเฉพาะเรื�อง
ท22202  ครจูนัที



ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3 (เฉพาะห้อง ม.3/1 - 3/3)
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2
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ภาษาญี�ปุ�นอ่านเขยีน 6 ญ23202 
ครนูนัทพร

รบั 12 คน

รบั 12 คน

รบั 12 คน

ภาษาจนีอ่านเขยีน 6 จ23202 
ครภัูทราวดี

บาสเกตบอล พ20205 
ครวูรพจน์



ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3 (เฉพาะห้อง ม.3/1 - 3/3)
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รบั 12 คน

รบั 12 คน

รบั 12 คน

7 รบั 12 คน

การออกแบบกราฟ�ก ว20209 
ครอูาทิตย์

ประวติัศาสตรท้์องถิ�น  ส20207 
ครดูวงพร
แปรรปูอาหาร ง20224 
ครวูไิลวรรณ

กฎหมายในชวีติประจาํวนั ส23201 
ครนูรศิร



กําหนดชว่งวนัและเวลาในการลงวชิาเพิ�มเติมเลือก
มธัยมศึกษาป�ที� 1/2 - 1/5

มธัยมศึกษาป�ที� 2/2 - 2/5

มธัยมศึกษาป�ที� 3/1 - 3/3

วนัจนัทรที์� 15 พฤศจกิายน  พ.ศ.2564
ชว่งเวลา คาบที� 6: 13.30 - 14.20 น. 

วนัอังคารที� 16 พฤศจกิายน  พ.ศ.2564
ชว่งเวลา คาบที� 4: 10.50 - 11.40 น. 

วนัอังคารที� 16 พฤศจกิายน พ.ศ.2564
ชว่งเวลา คาบที� 6: 13.30 - 14.20 น.



THANK YOU
หากมขีอ้สงสยั เพื�อน ๆ สอบถามเพิ�มเติม
ได้ที�ครูที�ปรกึษา หรอื กลุ่มบรหิารวชิาการ

034- 311-278

www.kc.ac.th

King's College


