
สถานที่รับสมัครชุมนุม ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (คาบที่ 7) 

โซนที่ 1  จํานวน 40 ชุมนุม   (บริเวณหอประชุม) 

 

โซนที่ 1  จุดที่ 1 จํานวน 18 ชมุนุม   (บนหอประชมุ ) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

1 Auto Bot นายพิเจตส ประยุทธสินธุ 

1.นักเรียนรูและเขาใจกระบวนการควบคุม Micro-

Controller 

2.นักเรียนมีทักษะควบคุม Micro-Controller 

- นักเรียนระดับชั้น ม.ตน  

-  มีความสามารถในการนําเสนอความรู

ตอสาธารณชน 

 

(รับไมเกิน 16  คน) 

รินทอง 1 

2 Basketball นายจิระศักดิ์   แดงเอียด 

1.เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาประวัติและกฎกติกากีฬา

บาสเกตบอล 

2.เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล 

3.เพ่ือใหผูเรียนไดออกกําลังกายและใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

-มีพื้นฐานทักษะการเลนและการแขงขัน

กีฬาบาสเกตบอล 

 

 

(รับได 25 คน) 

 

 

โรงยิม 

 

 

3 GSP นายธรรมนิตย ชํานาญกิจ 

1.ศึกษาโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad 

2.ศึกษาคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

3.สรางสรรคผลงานดานคณิตศาสตรดวยโปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad 

-เปนนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 

 

 

 

(รับได 25 คน) 

435 



โซนที่ 1  จุดที่ 1 จํานวน 18 ชมุนุม   (บนหอประชมุ ) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

4 History นางอัจฉรา  ขจรศักดิ์สิริกุล 

1.ศึกษาประวัติศาสตรไทยโดยผานทางภาพยนตร 

2.ศึกษาประวัติสาสตรตางประเทศผานทาง

ภาพยนตร 

3.มจีิตสํานึกที่ดีตอประวัติศาสตร 

 

- 

 

 

(รับได 25 คน) 

627 

5 S.T. Science Show นางสาวปณณพร  โอม ี

1.เพ่ือใหนักเรียนไดฝกฝนกระบวนการทดลอง

ทางดานวิทยาศาสตร 

2.เพ่ือทดลองวิทยาศาสตรที่สนุกและไดความรู 

3.เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิด

สรางสรรค 

 

-มีความสนใจในการทดลองวิทยาศาสตร 

-มีความกลาแสดงออก มีความคิด

สรางสรรค 

(รับได 25 คน) 

428 

6 การละเลนแบบไทย นางณัฐกานต ถาวโรจน 
1.เพ่ือใหมีความเขาใจการละเลนแบบไทยได 

2.เพ่ืออนุรักษการละเลนแบบไทยได 

-นักเรียนระดับชั้น ม.ตน  

-มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา  

-รักความเปนไทย 

(รับได 25 คน) 

114 

7 ขาเทียมเพ่ือสังคม นางเนาวนิต คงสุทธิ์ 

1.เพ่ือสรางจิตสาธารณะใหกับนักเรียน 

2.เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในเรื่องสิ่งของเหลือใช 

จําพวกวัสดุขาเทียมภายในบาน 

3.เพ่ือชวยเหลือสังคมและไดบุญกุศล 

-นักเรียนระดับชั้น ม.ตน  

-มีจิตสาธารณะ 

 

(รับได 25 คน) 

 

 

ม.3/10 



โซนที่ 1  จุดที่ 1 จํานวน 18 ชมุนุม   (บนหอประชมุ ) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

8 ขลุยไทย นายอํามฤต  นามนวล 
1.อนุรักษสืบสานขลุยไทย 

2.พัฒนาทักษะใหกับผูเรียนขลุยไทย 

-นักเรียนระดับชั้น ม.ตน  

 

(รับได 25 คน) 

หองดนตรีไทย 

9 คอมพิวเตอร นางสาวภัทรมน  อินไหม 

1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร

ใหกับนักเรียน 

2.เพ่ือใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติและออกแบบเอง 

3.สามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

 

-มีความสนใจดานคอมพิวเตอร 

-มีทักษะดานการคิดวิเคราะห การ

แกปญหาและการใชเทคโนโลยี 

-ใฝรู พรอมรับสิ่งใหมๆเสมอ 

*นักเรียน ม.ตน ระดับละ 10 คน 

(รับได 30 คน) 

426 

10 คณิตคิดสนุก 
นางสาวทัศนีย   เปดสุวรรณ 

นางสาววิไลวรรณ  ขวัญใจ 

1.ฝกความคิดเปนระบบ 

2.ฝกการทํางานมีระเบียบ 

3.ฝกสมาธิ มีจิตอาสา 

4.มีความคิดสรางสรรค 

-เฉพาะนักเรียน ม.1 

 

(รับได 30 คน) 

223 

11 โครงงานหรรษา 
นางพรทิพย  ราชเสนา 

นางสาวเบญจมาศ   เหมือนแสน 

1.นักเรียนสามารถเขียนโครงงานแบบงายได 

2.มีจิตสํานึกที่ดี 

3.ศึกษาการทําโครงงาน 

 

-มีความคิดสรางสรรค 

 

(รับได 25 คน) 

626 

12 งานสวนพฤกษศาสตร นางสาวปานจิต เพชรมีศร ี

1.เพ่ือใหรูจักพรรณไมในโรงเรียน 

2.เพ่ือใหรูจักลกัษณะพรรณไมในโรงเรียน 

3.เพ่ือใหมีจิตสํานึกในการรักษาพรรณไม 

4.เพ่ือใหบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาตางๆ 

5.เพ่ือประยุกตใชและสรางรายได 

-นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 

-มีจิตใจรักและรูจักพรรณไม 

(รับได 25 คน) 
หองสวน

พฤกษศาสตร 



โซนที่ 1  จุดที่ 1 จํานวน 18 ชมุนุม   (บนหอประชมุ ) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

13 ชวนคิด นางเกศรารัตน ไมทองงาม 

1.เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด คํานวณ การ

แกปญหา การใชเหตุผล คิดสรางสรรค สืบเสาะหา

ความรู 

2.พัฒนาเพ่ือใหนักเรียนนําไปประยุกตใชได 

3.ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

-ตั้งใจเรียน 

-รับผิดชอบ 

-ชอบคณิตศาสตร 

(รับได 25 คน) 

335 

14 ชางซอม นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐ 
1.ฝกความรับผิดชอบ 

2.มีทักษะงานชาง 
(รับได 25 คน) โรงฝกงาน 

15 เทควันโด 
นางอุราพร สุวรรณบุตร 

นางจิรา  สุทธินุน 

1.ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

2.มีทักษะปองกันตัว 

3.รางกายแข็งแรง มีน้ําใจนักกีฬา 

-เพศ ชาย-หญงิ ( ม.1-3 ) 

(รับได 50 คน) 
ใตอาคาร7 

16 ตะกรอ นายกิตติภูมิ ไทรบุรี 

1.เพ่ือใหนักเรียนเลนตะกรอเปน 

2.เพ่ือใหนักเรียนดูกีฬาเซปกตะกรอวง ตะกรอ

ลอดหวงเปน 

3.เพ่ือใหนักเรียนมีความสามัคคีและเลนกีฬาเปน

ทีมได 

-ตองเปนนักเรียนชั้น ม.ตน 

(รับได 25 คน) 
ลานวิยะดา 

17 ถักไหมรอยดาย นางศรัณยา  ชุมสุข 

1.เพ่ือใหนักเรียนมีพื้นฐานในการถักการรอยดาย 

2.เพ่ือใหนักเรียนประดิษฐิ์ชิ้นงานการถักการรอย

ได 

-นักเรียนที่มีความสนใจ 

(รับได 25 คน) 
416 

18 นักกีฬาในดวงใจ นายสมเกียรติ จรูญรักษ 

1.รูจักการสืบคนขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

2.สรุปความรูและสามารถเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณชนได 

3.ภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตนเอง 

-นักเรียนชั้น ม.1-3 

(รับได 25 คน) 
โรงอาหาร 



 

 

 

โซนที่ 1  จุดที่ 2 จํานวน 5 ชุมนุม   (หนาหองศูนยเพื่อนใจ) 

ที� ชื�อชุมนุม ชื�อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัตขิองผู้เรียน สถานที�เรียน 

19 ประดิษฐของชํารวย นางสาวอรวรรณ  คุมครอง 

1.นักเรียนสามารถประดิษฐของชํารวยได 

2.นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

ชุมนุม สังคม 

3.นักเรียนสามารถงานเพื่อจําหนายได 

-นักเรียนชั้น ม.1-3 

(รับได 25 คน) 
115 

20 ประชาสัมพันธ นางศรีรัญญา  ศรีสนิท 

1.เพ่ือฝกทักษะการประชาสมัพันธแกนักเรียน 

2.เพ่ือฝกใหนักเรียนกลาแสดงออกในทางที่ดีและ

เปนประโยชนตอสังคม 

3.ฝกภาวะการเปนผูนําใหกับนักเรียน 

-ตองเปนนักเรียนชั้น ม.ตน 

(รับได 25 คน) 
ประชาสัมพันธ 

21 ผามัดยอม นางสุดารัตน  ทองหวาน 

1.อธิบายความหมายของการมัดยอมได 

2.อธิบายชนิดของผามัดยอมได 

3.อธิบายชนิดของสีที่ใชยอมผาได 

4.สามารถทําผามัดยอมจากสีธรรมชาติได 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหมายของการมัดยอม 

-มีความรูเรื่องชนิดของผาและสี 

-ทําผามัดยอมจากสีธรรมชาติได 

(รับได 25 คน) 

428 

22 
ภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุน 
นายทรงพล  คลายเพชร 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนภาษาญี่ปุน 

2.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูวฒันธรรมญี่ปุน 
(รับได 25 คน) 621 

23 ภาพแหงความประทับใจ คุณครูสุภรณ  โชติรัตน 

1.ใหผูเรียนไดสะสมภาพที่ตนเองชอบ 

2.เพ่ือใหผูเรียนไดมีอัลบั้มภาพเปนของตนเอง 
 

1.นักเรียนที่สนใจสะสมภาพ 

2.นักเรียนหญิง ม.1 

(รับได 25 คน) 

หอง 331  

หองจรยิธรรม 



โซนที่ 1  จุดที่ 3   จาํนวน 7 ชุมนมุ   (หนาหองเกียรติยศ) 

ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

24 เยาวชนรักษสิ่งแวดลอม คุณครูชมัยรัตน  เชียรศิริกุล 

1.เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการขยะ 

2.เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการ

จัดการขยะ 

3.เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมแลกขยะ 

รีไซเคิล 

นักเรียนชั้น ม.ตน 

 

 

(รับได 25 คน) 
หอง 112 

25 เย็บปกถักรอย คุณครูสุจิตรา  รัตนฉายา 

1.เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการทํา

ชิ้นงานแตละครั้ง 

2.เพ่ือฝกสมาธิใหอยูกับชิ้นงานที่ทํา 

3.เพ่ือแสดงฝมือของตนและนํามาใชกับตัวเองได 

1.ถักจานรองแกว 

2.ถักผาพันคอ 

3.ถักพื้นฐานของไดเรต 

(รับได 25 คน) 

โรงอาหาร 

26 ลวดลายมังกร คุณครูณัฐวุฒิ  พุทธบัว 

1.เพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออก 

2.เพ่ือใหนักเรียนมีความกระตือรือลน 

3.เพ่ือใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับการเรียน 

1.นักเรียน ม.ตน  

 

(รับได 25 คน) 

ลานการะเวก 

27 โลกกวางทางสังคม 
คุณครูปฎิพัทธ  ใจด ี

 

1.ฝกทักษะการคิด วิเคราะหในการพิจารณาทักษะ

ทางสังคมและทักษะชีวิต 

2.การฝกการคิดแบบวิจารญาณในการรับชม

ภาพยนตร เพื่อประยุกตใชในชีวติประจําวัน 

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

2.ผูท่ีมีความสนใจในใชภาพยนตร เพ่ือ

ฝกทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต 

(รับได 25 คน) 

หอง 629 

28 สนุกกับของเลนวิทย 
คุณครูบัญชา  เกษม 

คุณครูทวิพงษ  ศรีสุวรรณ 

1.เพ่ือใหนักเรียนประดิษฐของเลนวิทยาศาสตร

อยางงาย 

2.เพ่ือใหนักเรียนออกแบบ เครื่องรอน เครื่องบิน

พลังยาง 

3.เพ่ือใหนักเรียนทดลองบิน เครื่องรอนพลังยาง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

(รับได 50 คน) 

หอง 435 



 

 

 

 

 

 

 

โซนที่ 1  จุดที่ 3   จาํนวน 7 ชุมนมุ   (หนาหองเกียรติยศ) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

29 สนุกสนานกับงานพับ คุณครูมลิวัลย  อุดมพันธ 

1.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

2.เพ่ือผลิตผลงานสรางสรรคจากวัสดุตาง ๆ 

 
 

1.ชอบการพับ 

2.ต้ังใจ รับผิดชอบ 

3.นักเรียน ม.ตน 

(รับได 25 คน) 

หอง 323 

30 สืบสานงานศิลป 
คุณครูปติมา  สงแสง 

คุณครูฐานิกา  วองวรานนท 

1.เพ่ือสงเสริมใหมีความรูในการแสดงนาฏศิลป 

งานศิลปในแบบตาง ๆ  

2.เพ่ือสงเสริมใหมีความรูในเรื่องหลักการแตงกาย 

การแสดงงานศิลป 

3.เพ่ือใหนักเรียนตระหนักและชวยกันอนุรักษสืบ

สานงานศิลป อันทรงคุณคาของชาติ 

4.เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ใหมี

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรคใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 
 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

2.มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 

ตรงตอเวลา 

 

 

 

(รับได 50 คน) 

หอง

นาฏศิลป 



 

 

 

โซนที่ 1  จุดที่ 4   จาํนวน 4 ชุมนมุ   (บริเวณหนาหองสภานักเรยีน) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

31 ศิลปะการจัดดอกไม คุณครูสรัญพร  สุขเวช 

1.พัฒนาความรูความสามารถ ดานการคิด 

วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใหเกิดประสบการณ 

2.มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พ่ึงประสงค 

3.ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถ

ประกอบอาชีพได 

1.มีความถนัดในดานศิลปะ 

2.มีความสามารถและสนใจในดานการ

จัดดอกไม 

 

(รับได 25 คน) 

หองคหกรรม 2 

(ศิลปะ

ประดิษฐ) 

32 หมากกระดาน คุณครูนิพนธ  ติลกโชติพงศ 

1.เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ 

กติกา การเลนหมากฮอส 

2.เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ 

กติกา การเลนหมารุก 

3.เพ่ือใหนักเรียนรูจักคิดและแกปญหาดวยตนเอง 

4.เพ่ือใหนักเรียนนํากิจกรรมนี้ไปใชในชีวิต 

 

(รับได 25 คน) 

โรงอาหาร 

33 หมอภาษา 
คุณครูดวงดาลัด  แสงทอง 

 

1.พัฒนาทักษะการอานออกเสียงของนักเรียน 

2.เผยแพรหลักการอานออกเสียงที่ถูกตอง 

3.แกไขปญหานักเรียนอานออกเสียงไมถูกตอง 

 

(รับได 25 คน) 
หองหมอภาษา 

อาคาร 7 ชั้น 3 

34 อาสาทําความดี คุณครูสุวณี  สุวรรณพัฒน 

1.เพ่ือใหนักเรียนนําแฟมผลงานมาใชประโยชนตอ

โรงเรียนและสังคม 

2.เพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3.เพ่ือใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 

(รับได 25 คน) 
หอง 326 



 

โซนที่ 1  จุดที่ 5   จาํนวน 6 ชุมนมุ   (ติดตอสํานักงาน EP) 
35 Computer 

ชุมนุมสําหรับนักเรียน หอง EP 

ติดตอสํานักงาน EP  อาคาร 5  ชั้น 2 

ครูสมนึก  อุบลรัตน 

36 Debate 

37 New Reporting 

38 Skit 

39 Spelling Bee 

40 Tagalog 


