
สถานที่รับสมัครชุมนมุ ชั้นมัธยมศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (คาบที่ 7) 

โซนท่ี 2   จ านวน 41 ชุมนุม   (โรงอาหาร - ใต้ถุนอาคาร7 - หน้าอาคาร1) 
 

โซนท่ี 2   จดุที่ 1  จ านวน 22 ชุมนุม   (โรงอาหาร) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

1 D.I.Y 
นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ 
นางสาวปวีณา  แดงนาวา 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การประดิษฐ์ผลงาน 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าสิ่งของที่ไม่ใช้ประโยชน์
มาสร้างสรรค์ผลงาน 

นักเรียน ม.ปลาย 
(รับได้ 50 คน) 

423 

2 Einglish is fun นางวิภาดา  วัชรสินธุ์ เพ่ือเพ่ิมพูนการใช้ภาษาอังกฤษ 
-นักเรียน ม.ปลาย 
-มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษพอสมควร 
(รับได้ 25 คน) 

528 

3 Einglish Reading for Fun นายสมนึก  อุบลรัตน์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียน ม.ปลายที่สนใจภาษาอังกฤษ 
(รับได้ 25 คน) 

537 

4 I wanna be a doctor 
นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ 
นางสินีนาถ  งามสง่า 

1.เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียน
คณะแพทย์ศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ในวิชา
ความถนัดทางแพทย์ 
2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
ส าหรับการเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ 

-นักเรียน ม.ปลาย สายวิทย์-คณิตที่มี
ความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะแพทย์
ศาสตร์ 
(รับได้ 50 คน) 

423 

5 Let s improve English นางนิศากร  กั้นเกษ 
1.พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 
2.พัฒนาเทคนิคการท าข้อสอบแบบต่างๆ 

นักเรียนระดับชั้น ม.6 
(รับได้ 25 คน) 
 

726 



โซนท่ี 2   จดุที่ 1  จ านวน 22 ชุมนุม   (โรงอาหาร) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

6 Math Rally นางจิราพร  ศรีภักดี 

1.เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่คงทนด้านคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง 
 

นักเรียน ม.ปลาย 
 
(รับได้ 25 คน) 

ห้องระดับ 
ม.5 

7 PAT 7.4 นางยุวรัตน์  บุญทวีวัฒน์ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจขอบข่ายของ
เนื้อหาการสอบ PAT 7.4 
2.เพื่อให้นักเรียนอ่านค าศัพท์ ทราบความหมาย
วิธีการใช้ค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
3.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการใช้ไวยากรณ์และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าข้อสอบได้ 
4.เพื่อให้นักเรียนมีเทคนิคในการท าข้อสอบ PAT 

นักเรียน ม.5,ม.6 ที่เรียนแผนศิลป์-จีน
เท่านั้น 
 
 
(รับได้ 25 คน) 

536 

8 Sudoku 
นางอิสราพร  อินทแสง 
นางสาวฐิตินันท์  นพคุณ 

1.เพื่อฝึกทักษะการคิดค านวณ 
2.เพื่อฝึกการใช้ไหวพริบ 

นักเรียน ม.ปลายที่รักในการคิดค านวณ 
(รับได้ 50 คน) 
 

634 

9 108 ไอเดีย นางกิตติญาณ ี หิริศักดิ์สกุล 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ 
2.นักเรียนน าวิชาเรียนที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้
ในชิ้นงาน 
3.เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
เกิดสมาธิ 
 

นักเรียน ม.ปลาย 
(รับได้ 25 คน) 

ห้องเกษตร 



โซนท่ี 2   จดุที่ 1  จ านวน 22 ชุมนุม   (โรงอาหาร) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

10 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

ความงาม 
นางวนัสนันท์  ศรีสุวรรณ 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
กับสุขภาพและความงาม 
 

นักเรียน ม.ปลาย 
(รับได้ 25 คน) 

411 

11 คิดเลขเร็ว นางสุนีย์  เวชพราหมณ์ 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

นักเรียนชุมนุมคิดเลขเร็วเดิม 
ปัจจักขภัติ 

12 เคมีคลินิก นายเอกพนธ์  กลับใจ 
1.เพื่อให้ค าปรึกษาปัญหาทางการเรียนในวิชาเคมี 
2.เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีและวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นักเรียน ม.ปลายแผนวิทย์-คณิต 
(รับได้ 25 คน) 

411 

13 คุณธรรม นางสาวศริญญา ผั้วผดุง 

๑. เพ่ือท าความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
๓. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน 

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
-เต็มใจเรียนรู้ท าโครงงานคุณธรรม 
(รับได้ 25 คน) 

511 

14 ชวนคิดคณิตศาสตร์ นางมารศรี  ศรีอนรรฆวานิช 
๑. ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
๒. ฝึกท าโจทย์โอเน็ต 
๓. เล่นเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(รับได้ 25 คน) 722 

15 ชีววิถ ี
นางอรตรี  รอดเจริญ 

นางสาวอุไรวรรณ  กุลีช่วย 

๑. เพ่ือให้ผู้สนใจด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ด าเนินกิจกรรมชีววิถี 
๒. ท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตตาม
ชีววิถี ท าเองใช้เอง 
 

๑. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่ระบุแผนการเรียน 
๒. รับจ านวนไม่เกินสามสิบคน 
๓. ชอบประดิษฐ์ คิด ท าอาหารของใช้ใน
ครัวเรือน 
(รับได้ 50 คน) 

413 



โซนท่ี 2   จดุที่ 1  จ านวน 22 ชุมนุม   (โรงอาหาร) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

16 ชูช่อ  “ กัลปพฤกษ์ ” นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ 
๑. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(รับได้ 25 คน) 
627 

17 ช่างทั่วไป นายเกียรติศักดิ์  มีเศษ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทางด้านงานช่าง 

๒. ผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ชิ้นงาน 

๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความสามารถทางด้านงานช่าง 

๒. สามารถใช้เครื่องมือทางด้านงานช่าง
ได้ 

(รับได้ 25 คน) 

อาคาร
อุตสาหกรรม 

18 ดนตรีสากล นายประสบโชค  ภคธารา สนุก ชอบ ใจรัก น่าสนใจ 
-ร้องเพลงไม่เพ้ียน 
-เล่นดนตรีพอได้ 
(รับได้ 25 คน) 

ห้องดนตรี
สากล 

19 ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ 
นางนัยนา  คูทอง 

นางสาวมนันญา  บัวแก้ว 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม 

๒. เพ่ือสร้างกระบวนการการท างานเป็นทีม 

๑. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ( ชาย/ หญิง) 

(รับได้ 50 คน) 

สวนการะเวก 

20 เคมีโอลิมปิก นางสาวโสรยา  พัฒทวี 

๑. เพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนเคมีส าหรับสอบโอลิมปิก
วิชาการ 

๒. เพ่ือฝึกฝนทักษะทางปฏิบัติการทางเคมีส าหรับ
โอลิมปิกวิชาการ 

๑. เป็นนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ
วิชาเคมี 

(รับได้ 25 คน) 
415 



 

 

 

 

 

 

 

โซนท่ี 2   จดุที่ 1  จ านวน 22 ชุมนุม   (โรงอาหาร) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

21 ธนาคารโรงเรียน 
นางฐิติมา คงคากุล 

นางอัมภาพร  คงภักดี 

๑. เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและ
บริหารอย่างถูกต้อง 

๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

๓. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ
ให้กับนักเรียน 

๔. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๑. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๒. เป็นนักเรียนเพศหญิง 

 

 

(รับได้ 15 คน) 

ธนาคาร
โรงเรียน 

22 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางสาวชฎาพร  ช่วยช ู ๑. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดาราศาสตร์ 

๑. นักเรียนที่มีความสนใจในสาขาดารา
ศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(รับได้ 25 คน) 

437 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซนท่ี 2   จดุที่ 2   จ านวน 1 ชุมนุม   (หน้าอาคาร 1) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

23 นักศึกษาวิชาทหาร 

นายนิคม  ทิศแก้ว 
นายธีรยุทธ์   คงที่ 
นางสาวจุฑามาศ  วงศา
โรจน ์
นายเจนรวุฒิ  บรรดาศักดิ์ 
นางสาวปนัดดา  สกุลไทย 

๑. เป็นพลเมืองที่ดี อุทิศตนเพ่ือประโยชน์และ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฎิบัติตนเกี่ยวกับ
การฝึกแบบธรรมเนียมทหาร 
๓. มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ 
๔. มีจิตสาธารณะ 

๑. สมัครและเรียนนักศึกษาวิชาทหารใน
แต่ละชั้นปีเท่านั้น 

หน้าอาคาร 1
และหน้า
โรงยิม 



โซนท่ี 2   จดุที่ 3  จ านวน 18 ชุมนุม   (ใต้ถนุอาคาร7) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

24 ประดิษฐประดอย นางสาวจันตนา   แซ่เจียม 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๑. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
(รับได้ 25 คน) 
 

726 

25 ปาลาปูน 
นางสาวอรวดี   คงสิน 
นางสาวจงดี  ชูมาลี 

นางสาวกนกพร  จันทร์แก้ว 

๑. ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ 
๒. เพ่ือสร้างชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน 
๔. เพ่ือช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
 

๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. มีความคิดสร้างสรรค์ 
(รับได้ 50คน) สวนการะเวก 

26 พยาบาล นางอรุณรัก  กู้เกียรติกูล 

๑. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒. จิตอาสา 
๓. สามารถใช้ความรู้เพ่ือดูแลตนเอง ครอบครัว  
และบุคคลทั่วไป 
๔. ช่วยกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
 

๑. เป็นนักเรียนมัธยมปลายแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
๒. ไม่จ ากัดเพศชายและหญิง 
(รับได้ 25 คน) 

พยาบาล 

27 ฟิสิกส์ กับเสียงดนตรี นายจักรพันธ์ แซ่โค้ว 

1.ให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์กับเสียงดนตรี 
2.ให้นักเรียนมีทักษะในการฟังและแยกเสียงเครื่อง
ดนตรี 
3.ให้นักเรียนได้มีการเล่นดนตรีเป็นวง หรือ กลุ่ม
ย่อยได้ 

1.มีใจรักในฟิสิกส์ และเสียงดนตรี 
2.มีความสามารถในการเล่นดนตรี เช่น 
กีตาร์,กลอง,ร้องเพลง 
 
 
(รับได้ 25 คน) 
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โซนท่ี 2   จดุที่ 3  จ านวน 18 ชุมนุม   (ใต้ถนุอาคาร7) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

28 ภาษาจีนพาเพลิน นางสาวฐศุภกร ทิมจร 

1.เพื่อฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ภาษาจีนผ่านการเล่น
เกมส์ภาษาจีน 
2.เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 
3.เพื่อความสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน 

1.มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาจีน 
2.มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศจีน 
 
 
(รับได้ 25 คน) 
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29 ชุมนุมภาษาอังกฤษ นางสิริพร มากเกลี้ยง 1.ได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
1. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการ English Gifted 
(รับได้ 25 คน) 

ห้อง ม.6/12 

30 ยุวมัคคุเทศก์ฝรั่งเศส นางอุไร เฟ่ืองฟู 
1.เพื่อฝึกทักษะ ฟัง-พูด ภาษาฝรั่งเศส 
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าภาษาฝรั่งเศส 
3.เพื่อฝึกความกล้าให้ผู้เรียน 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์
ภาษาฝรั่งเศส 
(รับได้ 25 คน) 

534 

31 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส นางสาวอรทัย ทองชล 

1.เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถใน
การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 
2.เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
ท างานเป็นทีม 
3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการฟังและพูดผ่าน
การแสดงละคร 

1.เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย 
2.มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
3.ชอบการแสดงและกล้าแสดงออก 
 
(รับได้ 25 คน) 
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32 ลีลาศ (บาสโลบ) 
นางนภัสนันท์ เชาร์ 
นางโชติกา จักรนนท์ 

1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
2.ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3.เพื่อพัฒนาส่งเสริมสุนทรียาภาพทางดนตรี 
4.เพื่อรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1.เป็นนักเรียน ม.ปลาย 
2.รับนักเรียนทั้งผู้หญิงผู้ชาย 
 
 
(รับได้ 50 คน) 

ใต้หอประชุม 
100 ปี ครู
ล ายอง 

(ด้านหน้าห้อง
สภานักเรียน) 



โซนท่ี 2   จดุที่ 3  จ านวน 18 ชุมนุม   (ใต้ถนุอาคาร7) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

33 เล่าสู่กันฟัง 
นางรุจเรศ ทีปะปาล 

นางสาวมนัสชนก เพ็ชรแก้ว 

1.ส่งเสริมความเป็นไทย 
2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3.เสริมสร้างจิตส านึกท่ีดี มาเล่าให้เพื่อนๆทราบ 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น ม.6 
(รับได้ 50 คน) 
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34 โลกกว้างทางสังคม ม.ปลาย 
ครูดวงเดือน แซ่วุ่น 
ครูไอยลดา สอนมี 

1.ให้นักเรียนสะท้อนถึงสภาพปัญหาของสังคมไทย
ในปัจจุบันได้ 
2.เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านสังคม 

1.นักเรียนที่สนใจทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.นักเรียนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์
สังคม 
(รับได้ 50 คน) 
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35 ลูกเสือวิสามัญ 
นายธาริต อ่าวเจริญ 
นายศรชัย ไกรปราบ 
นายนิคม ทิศแก้ว 

1.มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับระเบียบ
วินัย ระบบหมู่ การเป็นผู้น า ผู้ตาม  
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัยให้เกิดใน
ตนเอง โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
4.เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือ
ให้บริการ ม.4- ม.6 

1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่สนใจลูกเสือ
วิสามัญ  
 
 
 
 
 
 
 
(รับได้ 75 คน) 

หลังอาคาร 5 

36 สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ทวีพร ศักดิ์ศรีวธุราช 
1.เพื่อฝึกทักษะการดูแลสุขภาพและสุขภาพจิต 
2.เพื่อปลูกฝังการรักสุขภาพ 
3.เพื่อส่งเสริม การดูแลตนเอง 

 
1. นร.ม.ปลาย 
2. นร. รู้จักคุณค่าของตนเอง 
(รับได้ 25 คน) 
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โซนท่ี 2   จดุที่ 3  จ านวน 18 ชุมนุม   (ใต้ถนุอาคาร7) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

37 สนุกกับเกมคณิตศาสตร์ นายกาวิลาศ สุวประพันธ์ 

1.เพื่อส่งเสริม นร.ให้มีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพื่อ นร.ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการฝึก
สติปัญญา 

1.นักเรียน ม.ปลายมีความรับผิดชอบ 
2.นักเรียน ม.ปลาย มีความสนใจในการ
คิดทางคณิตศาสตร์ 
(รับได้ 25 คน) 
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38 สืบสานงานศิลป์ นางปรีดาภรณ์ แดงหวาน 

1.เพื่อส่งเสริมให้มึความรู้ในการแสดงนาฏศิลป์ 
งานศิลป์ในแบบต่างๆ 
2.เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ในเรื่องการแต่งกาย การ
แสดงงานศิลป์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สืบ
สานงานศิลป์ อันทรงคุณค่าของชาติ 
4.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 
(รับได้ 25 คน) 
 

ห้องนาฏศิลป์ 

39 สีสันวรรณกรรม นางสาวพรรณทิภา เชิงสมอ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
วรรณกรรม 
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักการประเมินคุณค่าของ
วรรณกรรม 
3.สามารถเผยแพร่ผลงาน วรรณกรรมท่ีมีประโยชน์ 

1.เป็นนักเรียนโครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย        
ม.4-6 
 
(รับได้ 25 คน) 
 
 

ห้อง 
กิ้ฟ-ไทย 
อาคาร 7  
ชั้น 3 



 

โซนท่ี 2   จดุที่ 3  จ านวน 18 ชุมนุม   (ใต้ถนุอาคาร7) 
ที ่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน สถานที่เรียน 

40 วิทย์จิตอาสา นางนุจรี  มณีจันทร์ 

1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนที่มีความ
สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร์น าความรู้ไปสร้างสรรค์กิจกรรมให้
เป็นประโยชน์แก่สังคม 

นักเรียนม.ปลายที่สนใจวิทยาศาสตร์ 
 
(รับได้ 25 คน) 
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41 English Haiku (poem) นางสาวณัฐกานต์  พลรักษา 

1.นักเรียนรู้จักบทกลอน บทกวี ในภาษาอังกฤษ 
2.นักเรียนแต่ง  Haiku (poem) ได้และสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรู้จัก 
3.นักเรียนค้นหาค าศัพท์ใหม่ที่จะน ามาแต่งกลอน
ภาษาอังกฤษ 
4.นักเรียนชื่นชอบการอ่านกลอนภาษาอังกฤษ 

-มีความสนใจกลอนภาษาอังกฤษ 
-มีความสามารถในการเขียนกลอน 
 
(รับได้ 25 คน) 
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