
สถานที่รับสมัครชุมนุม ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน-ปลาย ปการศึกษา 2562 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (คาบที่ 7) 

โซนที่ 3   จํานวน 21 ชุมนุม   (โรงยิม) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

1 A-Math and Sudoku 
นางสาวสุรีรัตน 

นางสาววรรณสิา บุญออน 

1.เพ่ือฝกทักษะ A-Math และ Sudoku 

2.เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดและแกปญหา 

  อยางเปนระบบ 

-มีพื้นฐานการเลน A-Math และ

Sudoku 

(รับได 50 คน) 

631 

 

 

2 

 

 

AFS 

 

นางสาวธรชญาน ชีใหม 

นางสาวจิรพรรณ เสียงเพราะ 

 

1.เพ่ือปลูกฝงความมีจิตสาธารณะใหกับนักเรียน 

2.เพ่ือรองรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ของทุกโครงการ 

3.เพ่ือฝกใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนทีม 

 

-นักเรียนระดับชั้น ม.ตน 

-มีจิตสาธารณะ สามารถอุทิศเวลา

ใหกับกิจกรรมตางๆได(เปนอาสาสมัคร) 

-มีความสนใจในโครงการแลกเปลีย่น 

   AFS 

(รับได 50 คน) 

511 

3 IT Sci city 
นางสาวอัจราพรรณ   ลวนมณี 

นางสาวนัยนชนก   เกียรติกุลพงศ 

1.เพ่ือเพิ่มเติมความรูทางดานวิชาวิทยาศาสตร

ใหกับนักเรียนในรูปแบบใหม 

2.เพ่ือสงเสริมการประยุกตใชวิทยาศาสตรรวมกบั

เทคโนโลยี 

3.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในวิชา

วิทยาศาสตร 

-มีความรูในวิชาวิทยาศาสตรและการ

ใชเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน 

-มีความสนใจในวิทยาศาสตร 

 

 

(รับได 50 คน) 

421 

4 Kids-D (คิดดี) นางสาวนฤมล  จิตรจันทร 
1.เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต 

2.เพ่ือการคนพบความถนัดของตนเอง 

-มีความคิดสรางสรรค 

-พรอมจะเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว 

(รับได 25 คน) 

627 



โซนที ่3 จํานวน 21 ชมุนุม (โรงยิม) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

5 S.T. Folksong นายธนวรรธน  โชคสถาพร 

1.เพ่ือสงเสริมสุนทรียภาพทางดานดนตร ี

2.เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานดนตร ี

3.เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติรวมวงโฟลคซอง 

-มีทักษะพื้นฐานในการรองเพลงและ

ปฏิบัติเครื่องดนตร ี

2.มีความกลาแสดงออก กลาคิด กลา

ทํา ในเชิงสรางสรรค ใจรักใน

เสียงดนตรี 

3.สามารถมาฝกซอมนอกเวลาเรียนได 

 (รับได 25 คน) 

 

หองดุริยางค 

6 Student Cafe 

นางกัญจนชญาณัท  วงศจิระศักดิ์ 

นางกมลมาศ  นเรนทรราช 

 

1.เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝก

ประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัด

สนใจและเหมาะสม 

2.เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวาง

เรียนและรูจกใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

3.เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

-เปนผูที่มีความสนใจ ตั้งใจในการฝก

ทักษะการประกอบอาชีพ 

-เปนผูที่มีความตองการหารายได

พิเศษระหวางเรียน 

 

 

(รับได 25 คน) 

หองแนะแนว 

7 YC เพื่อนที่ปรึกษา 
นางสาวประภาศรี  ไกรนรา 

นางศรันยา  ถาวระ 

1.เพ่ือใหนักเรียนสามารถใหคําปรึกษาและแนะนํา

เบื้องตนแกเพื่อนได 

2.เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการชวยเหลือผูอื่น 

3.เพ่ือใหเปนภาคีนักเรียนในการสรางความเขมแข็ง

ใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

-มีจิตสาธารณะ 

-มีความเมตตา 

-ชอบรับฟงและใหคําปรึกษาผูอื่น 

 

(รับได 25 คน) 

หองแนะแนว 



โซนที ่3 จํานวน 21 ชมุนุม (โรงยิม) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

8 เกมหรรษาภาษาอังกฤษ นางสาวสุนทรียา  กิตติปรัชญากุล 

1.เพ่ือใหนักเรียนฝกสะกดคําศัพทไดดียิ่งขึ้น 

2.เพ่ือใหนักเรียนรูจักวิธีการใชพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษสําหรับ crossword game 

3.เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการแขงขัน crossword 

game ตามกติกา  

4.เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาแขงขัน 

-สนใจในการเลน crossword game 

* นักเรียน ม.ตน 10-15  คน 

*นักเรียน ม.ปลาย 10-15  คน 

 

(รับได 25 คน) 

หนาอาคาร

สมเพชรวารี 

9 คําคม 
นางสาววรารตัน  เมืองแมน 

นางสาววิภารตัน  พุฒดํา 

1.เพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันคําคม 

2.เพ่ือฝกปฏิภาณไหวพริบ 

3.เพ่ือเสริมสรางคําศัพทภาษาไทยใหแกนักเรียน 

4.เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

-เปนนักเรียน ม.ตน จํานวน 20 คน 

-เปนนักเรียน ม.ปลาย จํานวน 10 คน 

 

(รับได 50 คน) 

โสตทัศน-

ศึกษา 

10 จักรวาลกระดานเกม นายวรพงศ  สองเมือง 

1.เพ่ือใหนักเรียนฝกตั้งเปาหมายเพื่อนําไปสูชัยชนะ 

และฝกความอดทน 

2.เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน

ระดับชั้นเดียวกัน รุนพี่ รุนนอง 

3.เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคและความ

มั่นใจในตนเอง 

4.เพ่ือความสนุกสนานและลดความเครียดจากการ

เรียนในหอง 

 

 

-มีความสามารถในการเลนการดเกม 

กระดานเกม อยางนอย 1 ชนิด 

 

(รับได 25 คน) 

หองสมุด 



โซนที ่3 จํานวน 21 ชมุนุม (โรงยิม) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

11 วอลเลยบอล นายสมดี  เคี้ยนบุน 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดออกกําลังกาย 

2.สงเสริมทักษะในการเลนกีฬาวอลเลยบอล 

-มีความสนใจในกีฬาวอลเลยบอล 

ตองการเพิ่มทักษะพ้ืนฐาน 

-รักการออกกําลังกาย 

(รับได 25 คน) 

โรงยิม 

12 ดุริยางค นายปยะพันธ  บางแกว 

1.เพ่ือเพิ่มทักษะความมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี 

2.เพ่ือฝกความมีระเบียบวินัย 

3.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะดานดนตร ี

-มีใจรักดนตรีและเสียสละ 

-สามารถซอมดนตรีนอกเหนือจาก

เวลาเรียนได 

-สามารถนอนโรงเรียนหรืออยูคายพกั

แรมได ในบางกิจกรรมที่มีความจําเปน 

(รับได 25 คน) 

หองดุริยางค 

13 ดนตรีสากล นายประสบโชค  ภคธารา สนุก ชอบ ใจรัก นาสนใจ 

-รองเพลงไมเพี้ยน 

-เลนดนตรีพอได 

(รับได 25 คน) 

หองดนตรี

สากล 

14 ภาพยนตรสั้น นายนิวุฒิ  แตงทอง 

1.เปนเวทีในการแสดงความสามารถในการ

สรางสรรคผลงาน 

2.ฝกฝนการถายภาพเคลื่อนไหว 

-สนใจการถายภาพ 

-มีความรับผิดชอบ 

(รับได 25 คน) 

หองสมุดชั้น 

2 

15 สรางสรรคงานเขียน นายประทีป  ศรีรุงเรือง 1.ฝกแตงคําประพันธประเภทตางๆ 

-มีความสนใจในการแตงคําประพันธ

รอยแกว รอยกรอง 

(รับได 25 คน 

หลังอาคาร 5 

โซนที ่3 จํานวน 21 ชมุนุม (โรงยิม) 



ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

 

 

16 

 

 

เหรียญกษาปณไทย 

 

 

นายพฤติกรณ  จะรา 

1.เพ่ือใหนักเรียนศึกษาความเปนมาของเหรียญ

กษาปณไทย 

2.เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาของเหรียญกษาปณ 

3.เพ่ือใหนักเรียนศึกษาลักษณะเฉพาะของแตละ

เหรียญ 

 

-มีความสนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ 

-มีความรักในความเปนไทย 

 

(รับได 25 คน) 

 

 

433 

17 ปะติมากรรมลอยตัว 
นางสาวภัทรวดี  สุวรรณจันทร 

นายกิตติ  ใจซื่อ 

1.นักเรียนสามารถรูจักอุปกรณในงานปน และ

สามารถใชอุปกรณในการสรางสรรคปะติมากรรม

ลอยตัวได 

2.นักเรียนสามารถสรางสรรคงานตามรูปแบบที่

กําหนดได 

3.นักเรียนสามารถทํางานเปนทีม เกิดความ

สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ชื่นชอบงานปะติมา

กรรมลอยตัว 

 

-มีความสนใจงานปะติมากรรมลอยตัว 

-มีความขยัน มงมั่นและต้ังใจในการ

ฝกฝน และมีความรับผิดชอบสูง 

-มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 

 

(รับได  50  คน) 

ทัศนศิลป 3 

18 สารานุกรม นายภาณมุาศ  ชุมแสง 

1.สงเสริมนิสัยรักการอาน 

2.ฝกการอาน การสรุป จับใจความสําคัญจากเรื่อง 

3.เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขันตอบปญหา

สารานุกรมไทย 

-รักการอาน 

-ใฝรูใฝเรียน ใฝศึกษาในเนื้อหาที่

หลากหลาย 

(รับได 25 คน) 

หอง

สารานุกรม 

19 หองสมุด 
นางสาวจริยา  เนียมมูสิก 

นางทัศนีย  นวลกุง 

1.เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัสดุสารสนเทศ

ภายในหองสมุด  

-มีความรับผิดชอบ 

-มีความประพฤติเรียบรอย 

-เสียสละเวลาได 

หองสมุด 



 
 

 

 

โซนที ่3 จํานวน 21 ชมุนุม (โรงยิม) 
ที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูผูสอน จุดประสงคชุมนุม คุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน 

   

2.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเปนผูนําใน

กิจกรรมสงเสริมการอาน 

3.เพ่ือเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และเปน

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

4.เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการใชประโยชน

ภายในหองสมุด 

 

(รับได 50 คน)  

20 
ST To Be Number 

One 
นายลือฤทธิ์ สุขยิ่ง 

1.เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูผานรูปแบบ

กิจกรรมตางๆ โดยหางไกลยาเสพติด 

2.เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของกับงานTo be number one 

3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกผาน

กิจกรรมประกวด To be number one  

4.นักเรียนเขาประกวด To be number one 

เปนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 

-มีความมุงมั่นและต้ังใจในการรวม

กิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

-มีจิตอาสา 

(รับได 25 คน) 

หองทูบ ี

21 Fine Art 
นายเจริญ ผิวนิล 

นายพิทักษสันต  ลิ่มวงษ 

1.เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีใจรักในงาน ศิลปะ 

2.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

3.เพ่ือฝกซอมทักษะดานการวาดภาพ เพื่อเขา

แขงขัน 

-มีใจรักในงานศิลปะ 

-มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

-มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

  

(รับได 25 คน) 

ทัศนศิลป 1 


