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1 AFS ครูจิราพรรณ เสียงเพราะ 1. ฝึกการเป็นอาสาสมคัร AFS 
2. รองรับนกัเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS 

มีความเป็นอาสาสมคัร 

2 A-Math and Suduku ครูสุรีรัตน์ พฒันถลาง 1. ฝึกรูปแบบกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและมี
เหตุผล 
2. ฝึกการหาสัมพนัธ์ของตวัเลข ความอดทน การมี
สมาธิ 
3. ฝึกทกัษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1. นกัเรียนมีพื้นฐานการเล่น A-Math และ Suduku  
2. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
 

3 Auto Bot ครูพิเจตส์ ประยทุธสินธุ์ 1. ศึกษาการท างานและควบคุมกล่องสมองกล 
2. ศึกษาการท างานและบงัคบัหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 

1. รับนกัเรียน มธัยมศึกษาตอนตน้ ไม่เกิน 16 คน 
(หุ่นยนตมี์จ ากดั) 
2. ตั้งใจเรียนจริงๆ (ไม่สนใจใหอ้อกระหวา่งเทอม) 

4 Basketball ครูจิรศกัด์ิ แดงเอียด 1. เพื่อเสริมสร้างทกัษะกีฬาบาสเกตบอล 
2. เพื่อพฒันาทกัษะการเล่นบาสเกตบอล 3x3 และ 
5x5 
3. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และเรียนรู้ในส่ิงท่ี
ตนเองถนดั 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. 1-3 
2. มีทกัษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล 

5 Cooking Club Ed Domingo 1. เรียนรู้การท าอาหาร 
2. การใชภ้าษาองักฤษในค าศพัทข์องดา้นอาหาร 

1. มีพื้นฐานในการชอบท าอาหาร 
2. เป็นนกัเรียน EP 
3. ชอบและรักการท าอาหาร 

6 Crossword & Reading Daniel Kunkel 1. เรียนรู้หลกัการอ่านภาษาองักฤษ 
2. เรียนรู้การใชค้  าภาษาองักฤษ 

1. มีดา้นภาษาองักฤษ 
2. มีความมีรู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ 
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3. เป็นนกัเรียน EP เท่านั้น 

7 Crossword Games ครูสุนทรียา กิตติปรัชญากุล 1. เพื่อใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการแข่งขนั Crossword 
ตามกติกาของสมาคม 
ครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อใหน้กัเรียนฝึกสะกดค าศพัทภ์าษาองักฤษให้
แม่นย  ามากขึ้น 
3. เพื่อคดัเลือกนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั Crossword 
ภายในหรือระดบัภายนอกสถานศึกษา 

1. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 20 
คน 
2. นกัเรียนท่ีสนใจวิชาภาษาองักฤษ และชอบเล่น
เกมส์ Crossword 

8 English is Fun ครูชุติมา นามตาปี 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงออกในการใช้
ภาษาองักฤษ 
4. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. นกัเรียนมีความสนใจและตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
3. นกัเรียนตอ้งการพฒันาตนเองดา้นภาษาองักฤษ 

9 E-Sport John Frederick Leonardia 1. เรียนกิจกรรมของเกมกีฬา 
2. เรียนรู้ค าศพัทด์า้นเกมเมอร์ 
3. เรียนรู้การให้อภยั รู้แพ ้รู้ชนะ 

1. มีใจรักในดา้นเกมกีฬา 
2. เป็นนกัเรียน EP 

10 Fine Art…. . St ครูเจริญ ผิวนิล 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
2. เพือ่ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลุวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีใจรักในงานศิลปะ 

1. มีใจรักในงานศิลปะ 
2. กลา้แสดงออกและมีทกัษะในงานศิลปะ 
3. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
4. มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงต่อเวลา 
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4. เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางศิลปะสู่สังคม น า
ช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 

11 GSP ครูธรรมนิตย ์ช านาญกิจ 
 

1. ศึกษาโปรแกรม GSP 
2. น าความรู้ไปพฒันาคณิตศาสตร์ 

เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. ตน้ จ านวน 15 คน 

12 History นางอจัฉรา ขจรศกัด์ิสิริกุล 1. ศึกษาประวติัศาสตร์ไทยโดยผา่นทางภาพยนตร์ 
2. ศึกษาประวติัสาสตร์ต่างประเทศผา่นทาง
ภาพยนตร์ 
3. มีจิตส านึกท่ีดีต่อประวติัศาสตร์ 

เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. ตน้ 

13 Kids Science  ครูศรัณยา ชุมสุข 1. เพื่อส่งเสริมศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ 
2. ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ 
3. . ใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดี
ต่อวิทยาสาสตร์ 
4. . ใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1. นกัเรียนชั้น ม. 1 เท่านั้น 

14 Korean Culture Club Richard Cheng 1. เรียนรู้วฒันธรรมของเกาหลี 
2. เรียนรู้การแต่งกาย 

1. มีความเขา้ใจทางดา้นภาษา 
2. เป็นนกัเรียน EP 

15 Science Show ครูสุดารัตน์ ทองหวาน 
 
 
 
 

1. เพื่อเฟ้นหานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อเสนอและใหค้วามรู้รวมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผา่นการแสดง 
3. เพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการท างาน

1. เป็นนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีความสามารถในการแสดงออกและการพูดต่อ
สาธารณะ 
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เป็นทีม 
4. เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและมีความตั้งใจใน
การท างาน 
5. มีทกัษะในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นและท างานเป็น
ทีม 

16 Science Show ครูปัณณพร โอมี 1. เพื่อเฟ้นหานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์  
2. เพื่อเสนอและใหค้วามรู้รวมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการท างาน
เป็นทีม 
4. เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. มีทกัษะกระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีความสามารถในการแสดงและการพูดต่อ
สาธารณะชน 
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความตั้งใจใน
การท างาน 
5. มีทกัษะการยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม 
 

17 Sport John Miller 1. ส่งเสริมความแขง็แรงดา้นร่างกาย 
2. ฝึกทกัษะดา้นกีฬา 

1. เป็นนกัเรียน EP 
2. มีพื้นฐานดา้นกีฬา 

18 ST to be number one ครูลือฤทธ์ิ สุขยิง่  1. เพื่อด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นอ้งพี่ เก่งและดี 
To be number one  
2. เพื่อปรับทุกข ์สร้างสุข ตามความเหมาะสมและ
ศกัยภาพของผูเ้รียน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
4. เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆเช่น Cover dance, 
To be number one idol 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1-ม. 6 
2. มีความสามารถในการร้อง เตน้ และอ่ืนๆ 
3. มีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน 
4. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 
5. มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนเช่ือฟังครูบาอาจารย ์และมี
ความเคารพต่อบุคคลอ่ืน 
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19 Student Cafe ครูกมลมาศ นเรนทร์ราช 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการประกอบการในการ
สร้างอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีพื้นฐานในธุรกิจเบ้ืองตน้ 

1. มีใจรักการขาย 
2. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
3. มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
4. มีความซ่ือสัตย ์
5. เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

20 Terrarium สวนในขวด
แก้ว 

ครูรวิกานต ์ชูช่วย 1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการ
จดัสวนขวด 
2. มีทกัษะในการวางแผน การออกแบบ เขียนแบบ 
เลือกก าหนดพนัธุ์ไม ้วสัดุในการจดัและประเมิน
ราคาได ้
3. สร้างแบบจ าลองระบบนิเวศขนาดเลก็ในพื้นท่ี
จ ากดัได ้
4. สามารถน ามาเป็นอาชีพเสริมได ้

1. เป็นนกัเรียนท่ีมีความสนใจและรักการจดัสวนขวด 
2. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบนิเวศน์และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. เป็นนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

21 การละเล่นแบบไทย ครูณฐักานต ์ถาวโรจน์ 1. เพื่ออนุรักษก์ารละเล่นแบบไทย 
2. เพื่อศึกษาคน้ควา้การละเล่นต่างๆ 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. นกัเรียนท่ีสนใจการละเล่นแบบต่างๆ 

22 การแสดงละครส้ัน
ภาษาองักฤษ 

ครูสิริญญา ศรัทธาสุข เพือ่ใหน้กัเรียนมีทกัษะการพูดแสดงบทบาทสมมติ 
เป็นภาษาองักฤษได ้

1. นกัเรียนท่ีมีความรักในการแสดง 
2. นกัเรียนท่ีสนใจภาษาองักฤษ 

23 เกมคณิตคิดสนุก ครูมนนัญา บวัแกว้  เพื่อฝึกการน าเกมมาประยกุตก์บัการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้  

24 คอมพวิเตอร์ Paul Barret 1. ฝึกทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ 
2. การเขียนโค๊ดทางดา้นคอมพิวเตอร์ 

1. มีพื้นฐานในดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัหน่ึง 
2. เป็นนกัเรียน EP 
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3. การฝึกใชท้กัษะการแต่งรูป 

25 คณิตคิดสนุก ครูทศันีย ์เป็ดสุวรรณ 1. ฝึกทกัษะการท างานท่ีมีระเบียบ 
2. ฝึกความมีวินยั ตรงต่อเวลา 
3. ใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
4. ฝึกสมาธิ และความรับผิดชอบ 

เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. 1 เท่านั้น 

26 คณิตคิดสร้างสรรค์ ครูวิไลวรรณ ขวญัใจ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นการประยกุต์
คณิตศาสตร์กบัส่ิงรอบตวั 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 3 เท่านั้น 

27 คลนิิกหมอภาษา ครูดวงดาลดั แสงทอง 1. เพื่อแกปั้ญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทยใหถู้กตอ้ง 

1. มีความสนใจการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
2. มีความรับผิดชอบ ขยนั ตั้งใจ 

28 ค าคม ครูวิภารัตน์ พุฒด า  1. เพือ่คดัเลือกตวัแทนนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัค าคม 
2. เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ มีความถนดัในวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ 

29 เคมีโอลมิปิก ครูโสรยา พฒัทวี 1. เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นเคมีของนกัเรียน 
2. เพื่อพฒันาทกัษะทางการทดลองเคมี 
 

1. นกัเรียน ม. ตน้ และ ม. ปลาย 
2. นกัเรียนท่ีมีความสนใจความรู้ทกัษะดา้นเคมี 
3. นกัเรียนท่ีตอ้งการพฒันาความรู้ของตนเอง 
4. หากนกัเรียนคนใดมีคุณสมบติัท่ีสามารถสอบ สอ
วน. เคมีได ้/ นร. จ าเป็นตอ้งสมคัรสอบเพื่อพฒันา
ตนเอง 

30 เงินทองของมีค่า ครูอุราพร สุวรรณบุตร 1. นกัเรียนมีความเขา้ใจ การรู้หา-รู้ออม-รู้ใช ้
2. นกัเรียนวางแผนชีวิตตามความถนดั ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  
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3. นกัเรียนรู้จกัวิธีการบริหารเงินอยา่งคุม้ค่า 
3. นกัเรียนมีความรู้ในเร่ืองการลงทุน 

31 จักรวาลกระดานเกม ครูวรพงษ ์รักษาพราหมณ์ 1. เพื่อใหน้กัเรียนตั้งเป้าหมายเพื่อน าไปสู่ชยัชนะและ
มีความอดทน 
2. เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัเรียน
ดว้ยกนั รุ่นพี่-รุ่นนอ้ง 
3. เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์และความมัน่ใจ
ในตนเอง 
4. เพื่อบูรณาการจากรายวิชาสู่การเล่การ์ดเกม บอร์ด
เกม 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. มีความพยายามในการออกแบบและสร้างสรรค์
การ์ดเกม บอร์ดเกม เป็นของตนเอง 

32 จิ๊กซอหรรษา ครูณฐัวุฒิ พุทธบวั  1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
3. ฝึกใหน้กัเรียนมีสมาธิ และมีความอดทน 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. มีความรับผิดชอบ 

33 ชวนคิด ครูเกศรารัตน์ ไมท้องงาม 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ตามความสนใจ 
ความถนดั 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ 
 ความสามารถ ดา้นความคิด วิเคราะห์ 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
4. เพื่อใหน้กัเรียนร่วมท างานกบัผูอ่ื้น 

1. นกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. สนใจการเรียนคณิตศาสตร์ 

34 ดนตรีสากล   ครูประสบโชค ภคธารา  1. เพื่อให ้นร. ไดรั้บการฝึกฝนดา้นการร้องเพลงและ
เล่นดนตรีสากล 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. ปลาย 
2. สนใจดา้นดนตรีสากลและร้องเพลง 
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35 ดนตรีไทย ครูอ ามฤต นามนวล 1. สร้างผูสื้บทอดดนตรีไทยรุ่นใหม่ 
2. ฝึกทกัษะการเล่นดนตรีไทย 
3. จดัการบรรเลงตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

1. เป็นผูมี้ความรักในการเล่นดนตรีไทย 
2. มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลาเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. มีทกัษะทางดา้นดนตรีไทย 
4. เขา้ใจบทบาท/หนา้ท่ีของสมาชิกชุมนุม 
5. นกัเรียนชั้น ม. ตน้  

36 ดุริยางค์ ครูปิยะพนัธ์ บางแกว้ 1. เพิ่มพนูทกัษะดา้นดนตรีแขนงดุริยางคใ์หก้บั
นกัเรียนท่ีมีความสนใจ 
2. ใชเ้วลาวา่งของนกัเรียนให้เกิดประโยชน์ 
3. ฝึกความมีระเบียบวินยัและความอดทน 
4. เพื่อบริการงานชุมชนทั้งภายในและภายนอก 
 

1. มีเวลาส าหรับซอ้มหลงัเลิกเรียน 
2. มีใจรักและมุ่งมานะพยายามในการฝึกซอ้ม 
ไม่มีพื้นฐานดา้นดนตรีสามารถสมคัรได ้
มีใจรักการบริการ 
3. สามารถสละเวลาวนัเสาร์-อาทิตยไ์ดเ้ป็นบางคร้ัง
คราว (ไม่จ ากดัจ านวน) 

37 ต้นกล้ากลัปพฤกษ์ ครูนยัณา คูทอง 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนคิดดี ท าดี เพื่อสังคม 
3. เพื่อฝึกความเป็นผูน้ าให้เกิดขึ้นกบันกัเรียน 

มีจิตอาสา กลา้ท าดีบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

38 นักชีววิทยารุ่นเยาว์ 
(Junior Biologist) 
 
 
 

ครูกฤติณ ทิพยม์ณเฑียร 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในองคค์วามรู้
ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา 
2. เพื่อพฒันาทกัษะปฏิบติัการดา้นชีววิทยา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
3. เพื่อกระตุน้ความสนใจและทศันคติท่ีดีต่อองค์
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเน้ือหาวิชา

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. มีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ในเน้ือหาวิชาชีววิทยา 
3. มีความตอ้งการพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะ
ปฏิบติัการในเน้ือหาวิชาชีววิทยา 
4. มีความตอ้งการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการศึกษาต่อ
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ชีววิทยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

39 ประชาสัมพนัธ์ ครูศริญญา ผั้วผดุง 1. เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นการพูดใหแ้ก่นกัเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดา้นการ
แสดงออกในท่ีชุมชน 
3. เพื่อพฒันาบุคลิกภาพใหแ้ก่นกัเรียน 
4. เพื่อส่งเสริม/สนบัสนุนให ้นร. มีจิตอาสาช่วยเหลือ
กิจกรรมของสังคม 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. มีจิตอาสา กลา้แสดงออก 
3. ไม่เกิน 30คน 
 
 

40 ประดิษฐ์ของช าร่วย ครูอรวรรณ คุม้ครอง 1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าวสัดุต่างๆมา
ประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบา้นและของใช ้
2. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองชุมชน และ
สังคม 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. 1-3 
2. มีความถนดัและชอบในการท างานประดิษฐ์ 

41 ประดิษฐ์ดอกไม้เชิง
สร้างสรรค์ 

ครูสรัญญา สุริยะวรรณ์ 
 

สามารถประดิษฐ์ดอกไมเ้ชิงสร้างสรรคไ์ดโ้ดยใช้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เป็นนกัเรียนผูห้ญิงเท่านั้น 
2. มีความสนใจหรือช่ืนชอบในการประดิษฐ์ดอกไม้
จากวสัดุต่างๆ 

42 ประดิษฐ์ดอกไม้เชิง
สร้างสรรค์ 

ครูวรารัตน์ นาพิรุณ -นกัเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไมเ้ชิงสร้างสรรคไ์ด้
โดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เป็นนกัเรียนผูห้ญิงเท่านั้น 
2. มีความสนใจหรือช่ืนชอบในการประดิษฐ์ดอกไม้
จากวสัดุต่างๆ 

43 ประติมากรรม ครูภทัราวดี สุวรรณจนัทร์ 1. นกัเรียนรู้จกัอุปกรณ์ในการป้ันและสามารถใช้
อุปกรณ์-วสัดุในการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 

1. เป็นนกัเรียน ม. ตน้ 10 คน 
1. เป็นนกัเรียน ม. ปลาย10 คน 
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2. นกัเรียนสร้างสรรคง์านประติมากรรมไดต้าม
รูปแบบท่ีก าหนด 
3. นกัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรคป์ระติมากรรม 
พร้อมจดัองคป์ระกอบได ้
4. นกัเรียนท างานเป็นทีมได ้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินช่ืนชอบงานประติมากรรมลอยตวั 

 

44 ปลูกรัก ครูสุวณี  สุวรรณพฒัน์ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรักต่อตน้ไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

45 เปตอง ครูนฤมล จิตรจนัทร์ 
 

1. เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย 
2. เพื่อสร้างนกักีฬาเปตองมุ่งสู่การแข่งขนัในระดบั
โรงเรียน 
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัเรียน 
โรงเรียนและชุมชน 
4. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม1-ม. 6 
2. มีใจรักในการเล่นกีฬาหรือการออกก าลงักาย 
3. มีพื้นฐานของการเล่นกีฬาเปตองในระดบัเบ้ืองตน้ 

46 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) ครูอชัฌา พรหมสังฆะหะ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีทศันคติท่ีดีในการช่วยเหลือเพื่อน
และผูอ่ื้น 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในเร่ือง
ทกัษะและกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
3. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถช่วยเหลือเพื่อนดว้ยการให้
ค  าปรึกษาได ้

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. เป็นคนใจเยน็ 
3. สามารถรับฟังผูอ่ื้นได ้
4. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

47 ฟุตซอล ครูสมเกียรติ จรูญรักษ ์ 1. นกัเรียนมีทกัษะในการเล่น ตดัสิน กีฬาฟุตซอล นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เท่านั้น 
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2. นร. มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
3. น. ร. มีน ้าใจรู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 

48 ฟุตบอล ครูชาญณรงค ์ชูจิต 1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬาฟุตบอลของ
นกัเรียน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะของกีฬาฟุตบอลท่ีถูกตอ้ง 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนไดมี้ท่ีแสดงศกัยภาพของตวัเอง
ทางดา้นกีฬาฟุตบอล 

1. นกัเรียนชาย ม. ตน้ 
2. นกัเรียนตอ้งเป็นนกักีฬาฟุตบอลของโรงเรียน 
3. ตอ้งมีเวลาฝึกซอ้มหลงัเลิกเรียนอยา่งนอ้ย 
4วนั/สัปดาห์ 
 

49 ยุวโครงงาน ครูเบญจมาศ เหมือนเสน 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโครงงาน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้เร่ืองโครงงาน
คุณธรรมไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

1. มีความสนใจในการท าโครงงาน 
2. มีจิตอาสาในการท ากิจกรรม 

50 ยุวโครงงาน ครูพรทิพย ์ราชเสนา 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโครงงาน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้โครงงาน
คุณธรรมไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

1. มีความสนใจเร่ืองการท าโครงงาน 
2. มีจิตอาสาในการท ากิจกรรม 

51 รักการอ่านภาษาองักฤษ ครูณฐักานต ์พลรักษา  1. สนบัสนุนใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
2. ใหน้กัเรียนรักการอ่านภาษาองักฤษ 
3. นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
4. นกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ 
2. นกัเรียนสนใจชุมนุมรักการอ่านภาษาองักฤษ 
3. นกัเรียนตอ้งการฝึกการอ่านจากนิทานและบทความ
ต่างๆ 

52 รักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูชมยัรัตน์ เชียร์ศิริกุล 1. เพื่อส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัการคดัแยกขยะ 
3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้ ช-ญ จ านวน 20 คน 
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53 ส่ิงประดิษฐ์ ครูสรัญพร สุขเวช 1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
2. เพื่อฝึกทกัษะการประดิษฐ์ช้ินงาน 
3. เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ตน้  
2. มีความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน 
3. มีใจรักในงานประดิษฐ์ 

54 สืบสานงานศิลป์ ครูฐานิกา ว่องวรานนท ์ 1. เพื่ออนุรักษค์วามเป็นไทย 
2. เพื่อสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
3. เพื่อฝึกความกลา้แสดงออก และสามารถเผยแพร่
ความสามารถต่อชุมชน 

1. มีความมุ่งมัน่มานะในการแสดง และรักความเป็น
ไทย 
2. มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ์อดทน ในการฝึกซอ้ม 
3. นกัเรียนจะตอ้งมีการแสดงออกเผยแพร่ชุมชน 
4. นกัเรียนตอ้งเสียสละเวลาหลงัเลิกเรียนเพื่อฝึกซอ้ม
เพิ่มเติม 

55 สวนพฤกษศาสตร์ ครูปานจิต เพชรมีศรี 1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัพรรณไมใ้นบริเวณโรงเรียน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัลกัษณะพรรณไมใ้นบริเวณ
โรงเรียน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษพ์รรณไม  ้
4. เพื่อน าไปประยกุตใ์ชแ้ละสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 

1. เป็นคนรักและชอบพรรณไม ้
2. รักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. ตน้ 

56 สารานุกรม ครูภาณุมาศ ชุมแสง 1. สร้างเสริม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน 
2. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรม 
3. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัแต่งค าประพนัธ์จาก
หนงัสือสารานุกรม 

-มีนิสัยรักการอ่าน ชอบคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ มี
ความสามารถดา้นการแต่งค าประพนัธ์ 

57 หนังประวัติศาสตร์ ครูนิวุฒิ แตงทอง ส่งเสริมการศึกษาประวติัศาสตร์ผา่นทางการดูหนงั 1. ช่ืนชอบการดูหนงัแนวประวติัศาสตร์ 
2. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นม. ตน้ 

58 ห้องสมุด ครูทศัณีย ์นวลกุง้ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัวสัดุสารนิเทศ 1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นม. ตน้ 
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ภายในหอ้งสมุด 
2. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการใชป้ระโยชน์จาก
วสัดุสารนิเทศภายในหอ้งสมุด 
3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
4. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเป็นผูน้ าในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

2. มีความรับผิดชอบ 

59 ห้องสมุด ครูจริยา เนียมมูสิก 1. เพื่อใหน้ดัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัวสัดุสารนิเทศ
ภายในหอ้งสมุด 
2. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการใชป้ระโยชน์จาก
วสัดุสารนิเทศภายในหอ้งสมุด 
3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเป็นผูน้ าในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นม. ตน้ 
2. มีความรับผิดชอบ 

60 อาหารคลนีเพ่ือสุขภาพ ครูจิราพร ศรีภกัดี 1. เพื่อใหน้กัเรียนหันมาสนใจอาหารคลีนมากยิง่ขึ้น 
2. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัตวัของผูส้นใจลด
น ้าหนกั 
3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ต่างๆ 

1. เป็นนกัเรียนผูห้ญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 
คน 
2. เป็นนกัเรียนท่ีมีความสนใจดา้นสุขภาพ 
3. เป็นนกัเรียนท่ีมีความรักและสนใจในการประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ 

 


