
วันองัคาร คาบ 1 - 2

FE รหัส ชื่อวิชา ผูสอน ชั้น จํานวน เงื่อนไข เรียนที่ นกัเรียนที่ลงทะเบียนได เนื้อหาการเรียนการสอน

FE02 ว 20288 วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน EIP โกสุม ม.2 20 วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน EIP : T.Timothy Kephart Room T.Timothy Kephart หอง 28 - 211 วิทยาศาสตรสําหรับนกัเรียน EIP

FE02 อ 20288 ภาษาอังกฤษสําหรับหรับนักเรียน EIP โกสุม ม.2 20 ภาษาอังกฤษสําหรับหรับนักเรียน EIP : T.Brandon Meehan Room T.Brandon Meehan หอง 28 - 211 ภาษาอังกฤษสําหรับหรับนักเรียน EIP

FE02 ค 20288 คณิตศาสตรคิดสรางสรรค อลิสา ม.2 25 หอง 21 หอง 21 - 25 , 27 - 211 สนุกคิดกับเลขฐานสิบและเลขฐานอื่นๆ

FE02 ค 20288 คณิตศาสตรหรรษา ศภุวรรณ ม.2 25 หอง 23 หอง 21 - 25 , 27 - 211 กิจกรรมเกม A-MATH

FE02 ค 20288 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จิรัชญา ม.2 25 กลุมคณิต ชั้น 2 ปาลมเมอร หอง 21 - 25 , 27 - 211 คณิตศาสตรนารูท่ีนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน

FE02 ง 20288 สมุนไพรไทย สุพี ม.2 25 หอง 24 หอง 21 - 25 , 27 - 211 เพื่อศึกษาชนิด ประโยชนของพืชสมุนไพรพ้ืนบานของไทย

FE02 ง 20288 ปฏิบัติงานชางพ้ืนฐาน อดิศร ม.2 25 หองชางไฟฟา ชั้น 3 สิรินาถ หอง 21 - 25 , 27 - 211 เรียนรูเกี่ยวกับงานชางเบ้ืองตน

FE02 ง 20288 สารพัดการงาน สุนีย ม.2 25 หอง 25 หอง 21 - 25 , 27 - 211 เรียนรูทักษะที่สําคัญดานตางๆ ในการดําเนินชีวิต

FE02 ท 20288 การอานอยางสรางสรรค ปอละเตียง ม.2 25 หองสมุด ชั้น 5 สิรินาถ หอง 21 - 25 , 27 - 211 การอาน คิด และวิเคราะห จากปายประกาศ ขาว โฆษณา  เว็ปไซต วารสาร 

 การสรางสรรคผลงานจากการอานผานรูปแบบคลิป VTR หรือ Animation 

“รณรงคการอาน”

FE02 จ 20288 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน Li ม.2 25 หอง 22 หอง 21 - 25 , 27 - 211 นักเรียนเรียนรูประโยคสนาทนาในชีวิตประจํา โดยแบงตามสถานการณตาง ๆ

 เพ่ือสามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตได

FE02 ญ 20288 ความรูทั่วไปประเทศญ่ีปุน (ญ่ีปุนนารู) Keiko ม.2 25 หอง 27 หอง 21 - 25 , 27 - 211 นักเรียนไดเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม ความเปนมา เรื่องราวที่นาสนใจ

ของประเทศญี่ปุน

FE02 พ 20288 พลานามัย 4 ณรงค ม.2 30 ตะกรอ ลานกิจกรรม สิรินาถ หอง 21 - 25 , 27 - 211 เพ่ือใหมีความรูพื้นฐาน กติกา การเลนเซปกตะกรอและนําความรูไปใชในการ

ออกกําลังกาย

FE02 พ 20288 พลานามัย 4 ทรงพล ม.2 30 แบตมนิตัน โรงยิม ชั้น 2 สิรินาถ หอง 21 - 25 , 27 - 211 เรียนทักษะเบ้ืองตนการเลนแบดมินตนั การเคล่ือนที่ และกตกิาการเลนเพ่ือ

นําไปใชในการออกกําลังกาย

FE02 พ 20288 พลานามัย 4 รักพงษ ม.2 30 ฟุตซอล ลานกิจกรรม สิรินาถ หอง 21 - 25 , 27 - 211 รูกติกาและพื้นฐานการเลนฟุตซอล

FE02 ว 22211 นวัตกรรมขั้นสงู 3 โลจนฤทัย ม.2 21 เฉพาะนักเรียน Innovation หอง 26 ศนูยคอม ชั้น 11 สิรินาถ หอง 26 กิจกรรมนักเรียนกลุม INNOVATION

FE02 ว 22212 นวัตกรรมขั้นสงู 4 อดิเรก ม.2 22 เฉพาะนักเรียน Innovation หอง 26 หอง lab M.2 ปาลมเมอร หอง 26 กิจกรรมนักเรียนกลุม INNOVATION

FE02 ศ 20288 ปฏิบัติดนตรีไทย วาทติ ม.2 25 นักเรียนตองมีขลุยคีย C หองดนตรีไทย ชั้น 13 สิรินาถ หอง 21 - 25 , 27 - 211 ปฏิบัติขลุยไทยสรางสรรคกับบทเพลงสมัยนิยม

FE02 อ 20288 เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร วลัยภรณ ม.2 25 หอง 26 หอง 21 - 25 , 27 เรียนรูการใชภาษาของ Native speaker, เพ่ิมพูนคําศัพท สํานวนและวลี ,

เรียนรูวัฒนธรรมเจาของภาษา,เรียนรูการออกเสยีงที่ถูกตอง,ฝกทักษะการฟง

FE02 อ 20288 English Variety ระวีวรรณ ม.2 25 นร.ท่ีเคยเรียนภาษาอังกฤษกับสื่อสรางสรรคในระดับ ม.1 แลวไม

สามารถลงได

หอง 11 หอง 21 - 25 , 27 เรียนภาษาอังกฤษจากสื่อในชีวิตประจําวันหรือกิจกรรมตางๆ เชน เกม เพลง 

 ภาพยนตร ขาว เปนตน

รายวิชา กิจกรรมสงเสริมทักษะระดับมัธยมศกึษาตอนตน (กจต.)

ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2564 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2



วันพธุ คาบ 3 - 4

FE รหัส ชื่อวิชา ผูสอน ชั้น จํานวน เงื่อนไข เรียนที่ นกัเรียนที่ลงทะเบียนได เนื้อหาการเรียนการสอน

FE24 ส 20289 สังคมศึกษาสําหรับนักเรียน EIP โกสุม ม.2 30 สังคมศึกษาสําหรับนักเรียน EIP : T.Rick (ESS) Room T.Rick (ESS) หอง 28 - 211 สังคมศึกษาสําหรับนักเรียน EIP

FE24 อ 20289 ภาษาอังกฤษสําหรับหรับนักเรียน EIP โกสุม ม.2 30 ภาษาอังกฤษสําหรับหรับนักเรียน EIP : T.Brandon Meehan Room T.Brandon Meehan หอง 28 - 211 ภาษาอังกฤษสําหรับหรับนักเรียน EIP

FE24 ค 20289 คณิตศาสตรหรรษา ศภุวรรณ ม.2 35 หอง 23 หอง 21 - 25 , 28 - 211 กิจกรรมเกม A-MATH

FE24 ค 20289 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จิรัชญา ม.2 35 หอง 21 หอง 21 - 25 , 28 - 211 คณิตศาสตรนารูท่ีนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน

FE24 ง 20289 กองรอยพิเศษ จันทรจิรา ม.2 9 เฉพาะนักเรียนกองรอยพิเศษ หนาหอธรรม เฉพาะนักเรียนตามรายชื่อ ความรูในทางวิชาการลูกเสือ วิชาพิเศษทางลูกเสือ ฝกฝนทักษะทางลกูเสือ

นําไปปฏิบัติ และ บําเพ็ญประโยชนแกสงัคม

FE24 ง 20289 ยุวยาตรา ปโยรส ม.2 4 เฉพาะนักเรียนยุวยาตรา ขางหอธรรม เฉพาะนักเรียนตามรายชื่อ พัฒนาทักษะชีวิต เสริมสรางความเปนผูนําที่ดี ผานบทเรียนออนไลน

FE24 ง 20289 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน ณัฐสทิธ์ิ ม.2 23 ศูนยคอม ชั้น 11 สิรินาถ หอง 21 - 25 , 28 - 211 การเขียนโปรแกรมดวยบล็อกคําสั่ง และภาษา Python

FE24 จ 20289 ภาษาจีนจากภาพยนตร T.Wei 

Danhui

ม.2 30 หอง 22 หอง 21 - 25 , 28 - 211 นักเรียนเรียนรูคําศัพทและสํานวนจีนจากภาพยนตรจีน รวมทั้งฝกฝนการพูด

สําเนยีงตามนกัแสดงดวย

FE24 ท 20289 ภาษาสรางสรรค เปรมฤดี ม.2 35 หอง 26 หอง 21 - 25 , 28 - 211 ศึกษาปริศนาคําทายเชน ปริศนาคําทายจากรูปภาพ ปริศนารอยกรอง 

ประกอบดวยปริศนาผัน ปริศนาผวน ปริศนาดอกสรอย ปริศนาสักวา ปริศนา

ลูกโซ โดยจัดการเรียนการสอนเปนกิจกรรมกลุมผูเรียนสามารถใชปริศนาเพ่ือ

การสื่อสารอยางสรางสรรค เกิดสุนทรียทางภาษาไทยจากกิจกรรมในคาบเรียน

FE24 ท 20289 ทักษะชีวิตกับภูมิปญญาไทย ปฐมาพร ม.2 35 หองแบงกลุม

(หองพักครู ม.3 เดิม)

หอง 21 - 25 , 28 - 211 ความรูภูมิปญญาไทย / งานประดิษฐรีไซเคิล

FE24 ท 20289 การอานอยางสรางสรรค ปอละเตียง ม.2 12 หองสมดุ ชั้น 5 สิรินาถ หอง 21 - 25 , 28 - 211 การอาน คิด และวิเคราะห จากปายประกาศ ขาว โฆษณา  เว็ปไซต วารสาร 

 การสรางสรรคผลงานจากการอานผานรูปแบบคลิป VTR หรือ Animation 

“รณรงคการอาน”

FE24 พ 20289 พลศึกษา รักพงษ ม.2 40 ฟุตซอล ลานกิจกรรม สิรินาถ หอง 21 - 25 , 28 - 211 รูกติกาและพื้นฐานการเลนฟุตซอล

FE24 ว 22211 นวัตกรรมขั้นสงู 3 โลจนฤทัย ม.2 22 เฉพาะนักเรียน Innovation หอง 26 ศูนยคอม ชั้น 11 สิรินาถ หอง 26 กิจกรรมนักเรียนกลุม INNOVATION

FE24 ว 22212 นวัตกรรมขั้นสงู 4 อดิเรก ม.2 21 เฉพาะนักเรียน Innovation หอง 26 หอง lab M.2 ปาลมเมอร หอง 26 กิจกรรมนักเรียนกลุม INNOVATION

FE24 ศ 20289 EINSTEIN HOBBY(MUSIC) เอกพงษ ม.2 3 คาเรียนคนละ2,000บาท/เทอม และนักเรียนตองมี Violin เปนของ

ตนเอง

ชั้น 12 สิรินาถ เฉพาะนักเรียนตามรายชื่อ ปฏิบัติเครื่องดนตรี Violin กับ backing track (Essential 2000)

FE24 ศ 20289 ปฏิบัติดนตรีสากล เอกพงษ ม.2 7 เฉพาะนักเรียนดุริยางค ชั้น 12 สิรินาถ เฉพาะนักเรียนตามรายชื่อ รายวิชาสําหรับนกัเรียนดุริยางค เพ่ือทําการฝกซอมเตรียมกิจกรรมของ

โรงเรียน

FE24 ส 20289 การจัดการเวลา ภาณุ ม.2 17 เฉพาะนักกีฬา ม.2 ศาสนกิจ เฉพาะนักเรียนตามรายชื่อ การจัดการเวลา

FE24 ส 22293 SMART EDUCATION 3 พรพัฒน ม.2 43 เฉพาะนักเรียน SMART หอง 27 หอง 27 หอง 27 SMART Skill

FE24 อ 20289 English for Culinary ชยาณิศา ม.2 35 หอง 24 หอง 21 - 25 คาํศพัทเเละสํานวนในการทาํอาหาร รวมทั้งทําอาหารโดยอธิบายเปน

ภาษาอังกฤษ


