
กจิกรรมชุมนุม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 (จ านวน 80 ชุมนุม)    1 

ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
1 108 ไอเดีย ครูกิตติญาณี หิริศกัด์ิสกุล 1. เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

2. เพื่อฝึกสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ต่างๆ 
3. เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
4. เพื่อน าส่ิงของเหลือใชม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. รับสมคัรทุกเพศ 

2 361องศา IN Biology ครูอจัราพรรณ ลว้นมณี 1. เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ สรุปองคค์วามรู้ทางชีววิทยา
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อพฒันาทกัษะปฏิบติัการดา้นชีววิทยา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. มีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในวิชา
ชีววิทยา 
2. ตอ้งการพฒันาความรู้และทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของตนเองใหเ้พิ่มขึ้น 
3. ตอ้งการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการสอบแข่งขนั เช่น 
โอลิมปิกวิชาการ 
4. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 361 องศา IN Biology ครูนยันชนก เกียรติกุลพงศ ์ 1. เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ สรุปองคค์วามรู้ทางชีววิทยา
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อพฒันาทกัษะปฏิบติัการดา้นชีววิทยา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. . มีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในวิชา
ชีววิทยา 
2. ตอ้งการพฒันาความรู้และทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของตนเองใหเ้พิ่มขึ้น 
3. ตอ้งการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการสอบแข่งขนั เช่น 
โอลิมปิกวิชาการ 
4. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4 AFS ครูธรชญาน์ เหมทานนท ์ 1. ฝึกการเป็นอาสาสมคัร AFS 
2. รองรับนกัเรียนโครงการแลกเปล่ียน AFS 

มีความเป็นอาสาสมคัรชั้น ม. ปลาย 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
5 A-Math and Suduku ครูวรรณิสา บุญอ่อน 1. ฝึกรูปแบบกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

และมีเหตุผล 
2. ฝึกการหาสัมพนัธ์ของตวัเลข ความอดทน การมีสมาธิ 
3. ฝึกทกัษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1. นกัเรียนมีพื้นฐานการเล่น A-MathและSuduku 
2. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

6 Biology Coloring ครูจิรัฏฐ ์เนียนเถอ้ 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาความรู้ทางชีววิทยาผา่น
กิจกรรมการระบายสี 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาค าศพัทภ์าษาองักฤษทาง
ชีววิทยา 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. มีความสนใจเก่ียวกบัการระบายสีภาพทางชีววิทยา 
 

7 Chill Chill Science ครูพฤติกรณ์ จะรา 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ 
2. รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัทางวิทยาศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-ม. 6 
2. มีเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีความใฝ่รู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
4. มีความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ 
5. มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
6. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

8 English Reading For 
Fun 

ครูสมนึก อุบลรัตน์ 1. นกัเรียนสามารถจบัใจความส าคญัของขอ้ความ
ภาษาองักฤษได ้

1. ใชแ้บบสรุปการอ่าน 
2. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

9 Fine Art ครูพิทกัสันต ์ล่ิมวงษ ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
2. เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีใจรักงานศิลปะ 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีใจรักงานศิลปะ 
4. เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางศิลปะสู่สังคมน า
ช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 

3. กลา้แสดงออกทกัษะในงานศิลปะ 
4. มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตรงต่อเวลา 

10 Let’s improve our 
English 

ครูนิศากร กั้นเกษ 1. เพื่อให ้นร. ไดป้รับปรุงทกัษะภาษาองักฤษ ฟัง-พูด-
อ่าน-เขียน 
2. เพื่อให ้นร. ไดฝึ้กท าขอ้สอบเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการสอบเรียนต่อ 

เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีสนใจวิชาภาษาองักฤษ 

11 S. T. Folksong ครูธนาวรรธน์ โชคสถาพร 1. มีใจรักในเสียงดนตรี 
2. พฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี 
3. มีทกัษะในการปฏิบติัรวมวงดนตรี 
4. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. รับไม่เกิน ๒๐ คน 
3. มีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลหรือขบั
ร้อง 
4. มีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการฝึกซอ้ม 
5. มีเวลาฝึกซอ้มในช่วงเยน็หลงัเลิกเรียน 
(บางวนั) และวนัเสาร์อาทิตยเ์ป็นคร้ังคราว 
6. มีใจรักในการร้องเพลงและเล่นดนตรี 

12 Science Coloring ครูปวีณา แดงนาวา 1. เพื่อใหน้กัเรียนศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผา่น
กิจกรรมการระบายสี 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาค าศพัทภ์าษาองักฤษทาง
วิทยาศาสตร์ผา่นกิจกรรมการระบายสี 

1. เป็นนกัเรียน ม. ปลาย 
2. นกัเรียนท่ีสนใจเก่ียวกบัการระบายสีทางวิทยาศาสตร์ 
 

13 ST to be number one ครูลือฤทธ์ิ สุขยิง่ 1. เพื่อด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นอ้งพี่ เก่งและดี To be 1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1-ม. 6 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
number one 
2. เพื่อปรับทุกข ์สร้างสุข ตามความเหมาะสมและ
ศกัยภาพของผูเ้รียน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
4. เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆเช่น Cover dance, 
To be number one idol 

2. มีความสามารถในการร้อง เตน้ และอ่ืนๆ 
3. มีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน 
4. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 
5. มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนเช่ือฟังครูบาอาจารย ์และมีความ
เคารพต่อบุคคลอ่ืน 

14 Student cafa ครูกญัจน์ชญาณทั วงศจิ์ระ
ศกัด์ิ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการประกอบการ ในการ
สร้างอาชีพ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีพื้นฐาน ธุรกิจเบ้ืองตน้ 

1. มีใจรักการขาย 
2. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความซ่ือสัตย ์
3. อยากมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

15 Sudoku ครูอิสราพร อินทแสง 1. ฝึกทกัษะการคิดค านวณ 
2. ฝึกความกระตือรือร้น 
3. ฝึกประสาทสัมผสัทางดา้นสายตา 
4. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. นกัเรียนท่ีมีความสนในทกัษะการคิดค านวณ 

16 VLOGER ครูอรวดี คงสิน 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ในการสร้าง
ผลงานในโลกออนไลน์ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก และพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง 
3. เพื่อใหน้กัเรียนใชส่ื้อเทคโนโลย ีในทางท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อใหน้กัเรียนใชกิ้จกรรมยามวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

1. มีความสนใจในการเสนอแนวความคิดของตนเองผา่น
โลกออนไลน์ในทางท่ีเหมาะสม 
2. กลา้แสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. มีแนวคิดท่ีดีต่อการใชส่ื้อออนไลน์ 
4. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

17 VLOGER ครูกนกพร จนัทร์แกว้ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ในการสร้าง 1. มีความสนใจในการเสนอแนวความคิดของตนเอง ผา่น
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผลงานในโลกออนไลน์ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก และพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง 
3. เพื่อใหน้กัเรียนใชส่ื้อเทคโนโลยใีนทางท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อใหน้กัเรียนใชกิ้จกรรมยามวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

โลกออนไลน์ในทางท่ีเหมาะสม 
2. กลา้แสดงออกและมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
ท่ีดีต่อการใชอ้อนไลน์ 

18 YC นักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา 

ครูประภาศรี ไกรนรา 1. เพื่อใหมี้ทศันคติท่ีดีในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
2. เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในกระบวนการใหก้าร
ปรึกษาและทกัษะ 
3. เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือเพื่อนใหก้ารปรึกษาได ้

1. มีความเสียสละ 
2. ใจเยน็มีเมตตา 
3. ชอบรับฟัง 
4. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ปลาย 

19 เกมภาษาฝร่ังเศส ครูอรทยั ทองชล 1. นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัและเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสผา่นการ
เล่นเกม 
2. นกัเรียนสนุกสนานและเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาฝร่ังเศส 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีความสนใจในภาษาฝร่ังเศส 
 

20 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 
(งานไม้) 

ครูบญัชา เกษม 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีใจรักในการท างาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสุขในการเรียน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้คร่ืองมือในการท างาน 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีความขยนัหมัน่เพียรไม่ละทิ้งหนา้ท่ี 
3. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

21 ค าคม ครูวรารัตน์ เมืองแมน 1. เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนกัเรียนส าหรับการแข่งขนัค า
คมในระดบัต่าง 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. มีความสนใจในวิชาภาษาไทย 

22 คิดเลขเร็ว ครูสุนีย ์เวชพราหมณ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นวิชาคณิตของนกัเรียน 
 

1. นกัเรียนท่ีตอ้งการเพิ่มศกัยภาพวิชาคณิต2. นกัเรียน
ระดบัชั้น ม. 4-6 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
23 เคมีคลนิิก ครูเอกพนธ์ กลบัใจ 1. เพื่อสอนเสริมใหก้บั นร. ท่ีไม่เขา้ใจรายวิชาเคมี 

2. เพื่อติวเขม้เขา้มหาวิทยาลยัในรายวิชาเคมี 
เป็นนกัเรียนชั้น ม. ปลาย 
แผนการเรียนวิทย ์– คณิต 

24 เคมีโอลมิปิก ครูโสรยา พฒัทวี 1. เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นเคมีของนกัเรียน 
2. เพื่อพฒันาทกัษะทางการทดลองเคมี 

1. นกัเรียน ม. ตน้ และ ม. ปลาย 
2. มีความสนใจความรู้ทกัษะดา้นเคมี 
3. ตอ้งการพฒันาความรู้ของตนเองดา้นเคมี 
4. หากนกัเรียนคนใดมีคุณสมบติัท่ีสามารถสอบสอวน. เคมี
ได/้นร. จ าเป็นตอ้งสมคัรสอบเพื่อพฒันาตนเอง 

25 งานทะเบียน ครูนิพนธ์ ติลกโชติพงศ ์ 1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจงานทะเบียนนกัเรียน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงเก่ียวกบังานทะเบียน
นกัเรียน 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๕และ๖ท่ีมีความ
รับผิดชอบตรงต่อเวลา 
2. รักงานทะเบียนนกัเรียน 
3. ตอ้งการนกัเรียนจ านวน ๑๐ คน 

26 จักรวาลกระดานเกม ครูวรพงศ ์สองเมือง 1. เพื่อใหน้กัเรียนฝึกตั้งเป้าหมายเพื่อน าไปสู่ชยัชนะและ
ฝึกความอดทน 
2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัเรียนระดบัชั้น
เดียวกนัและรุ่นพี่-รุ่นนอ้ง 
3. เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์และความมัน่ใจใน
ตนเอง 
4. เพื่อบูรณาการเน้ือหาจากรายวิชาสู่การเล่นการ์ดเกม 
บอร์ดเกม 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. มีความสามารถในการเล่นการ์ดเกม/กระดานเกม อยา่ง
นอ้ย 1ชนิด 
3. มีความพยายามในการออกแบบและสร้างสรรคก์าร์ดเกม/
กระดานเกม 
เป็นของตนเอง 
 

27 ชวนคิดคณิตศาสตร์ ครูมารศรี ศรีอนรรฆวานิช 1. ฝึกทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
2. ติวขอ้สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ 
3. เล่นเกมเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 

 

28 ช่างทั่วไป ครูเกียรติศกัด์ิ มีเศษ 1. ผุเ้รียนมีความรู้ความสามารถทางดา้นงานช่าง 
2. ผูเ้รียนสามารถผลิตช้ินงานทางดา้นงานช่างจ านวน 1 
ช้ิน/ภาคเรียน 

เป็นนกัเรียน ม. ปลายท่ีมีความรู้ทางดา้นงานช่าง 

29 ดุริยางค์ ครูปิยะพนัธ์ บางแกว้ 1. เพิ่มพูนทกัษะดา้นดนตรีแขนงดุริยางคใ์หก้บันกัเรียนท่ี
มีความสนใจ 
2. ใชเ้วลาวา่งของนกัเรียนให้เกิดประโยชน์ 
ฝึกความมีระเบียบวินยัและความอดทน 
3. เพื่อบริการงานชุมชนทั้งภายในและภายนอก 

1. มีเวลาส าหรับซอ้มหลงัเลิกเรียน 
2. มีใจรักและมุ่งมานะพยายามในการฝึกซอ้ม 
3. ไม่มีพื้นฐานดา้นดนตรีสามารถสมคัรได ้
4. มีใจรักการบริการ 
5. สามารถสละเวลาวนัเสาร์-อาทิตยไ์ดเ้ป็นบางคร้ังคราว 
(ไม่จ ากดัจ านวน) 

30 ดนตรีไทย ครูอ ามฤต นามนวล 1. สร้างผูสื้บทอดดนตรีไทยรุ่นใหม่ 
2. ฝึกทกัษะการเล่นดนตรีไทย 
3. จดัการบรรเลงตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

1. เป็นผูมี้ความรักในการเล่นดนตรีไทย 
2. มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลาเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
3. มีทกัษะทางดา้นดนตรีไทย 
4. เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิก 
5. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ปลาย 

31 ดนตรีสากล ครูประสบโชค ภคธารา 1. เพื่อให ้นร. ไดรั้บการฝึกฝนดา้นการร้องเพลงและเล่น
ดนตรีสากล 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. ปลาย 
2. สนใจดา้นดนตรีสากลและร้องเพลง 

32 ตะกร้อ ครูกิตติภูมิ ไทรบุรี 1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาตะกร้อ 1. ตอ้งเป็นนกัเรียนระดบัชั้น ม. ปลาย 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการดูกีฬาตะกร้อ 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเล่นกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
4. เพื่อใหผู้เ้รียนน าไปต่อยอดในการพฒันาตนเองในการ
เล่นกีฬาประเภทอ่ืนๆ 

2. ไม่จ ากดัเพศ 

33 ติวองักฤษพชิิต 
Gat - Pat 

ครูเนาวนิต คงสุทธ์ิ 1. เขา้ใจในวิชาภาษาองักฤษมากขึ้น 
2. เพิ่มความรู้เพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยั 
3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในวิชาภาษาองักฤษ 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 

34 โต๊ะ share ครูเสฎฐวุฒิ เพง็เจริญ 1. เพื่อเปิดพื้นท่ีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมอง
ของนกัเรียนผา่นหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
2. เพื่อฝึกการวิเคราะห์ และวิจารณ์อยา่งสร้างสรรค ์
3. เพื่อฝึกการอภิปรายต่อกลุ่มในเชิงวิชาการอยา่ง
เหมาะสม 
4. เพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับเปล่ียนสังคมท่ีดีในอนาคต 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีความสนใจและติดตามข่าวสาร เหตุการณ์บา้นเมือง 
และประเด็นต่าง ๆ ในสังคม 
3. มีความตอ้งการพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะในการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกลุ่ม หรือท่ีชุมชน 
4. ตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้ดอ้ยจุดบกพร่อง หรือช่องวา่งต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

35 ท่องแดนซากุระ ครูศรินธร มีเพียร 
 

1. สนบัสนุนและส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบั
ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
 

1. นกัเรียนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัภาษา และสังคมรวมถึง
วฒันธรรมของคนญ่ีปุ่ น 
2. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

36 ท่องแดนซากุระ ครูจีรภรณ์ พูลพนัธ์ 1. สนบัสนุนและส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบั
ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
 

1. นกัเรียนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัภาษา และสังคมรวมถึง
วฒันธรรมของคนญ่ีปุ่ น 
2. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
37 ธนาคารโรงเรียน ครูฐิติมา คงคากุล 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีการออมทรัพยส์ม ่าเสมอ 

2. เพื่อฝึกฝนให้นกัเรียนรู้หลกัการบริหารและการบริการ
ท่ีถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาในการท ากิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นกัเรียนผูห้ญิง ม. 4 
จ านวน 15 คน 

38 ธนาคารโรงเรียน ครูอมัภาพร พาภกัดี 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีการออมทรัพยส์ม ่าเสมอ 
2. เพื่อฝึกฝนให้นกัเรียนรู้หลกัการบริหารและการบริการ
ท่ีถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาในการท ากิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นกัเรียนผูห้ญิง ม. 4 
จ านวน 15 คน 

39 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูชฎาพร ช่วยชู -เพื่อพฒันาทกัษะดา้นดาราศาสตร์ นกัเรียนชั้น ม. ปลาย ท่ีมีความพร้อมและสนใจในการจดั
กิจกรรมดาราศาสตร์ 

40 นักร้อง น้องรัก ครูมนสัชนก เพช็รแกว้ 
 

1. ส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นการร้องเพลง 
2. ส่งเสริมความสามารถในดา้นการร้องเพลง 
3. มีใจรักในเสียงเพลง 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เป็นคนชอบร้องเพลง ชอบเสียงเพลง 
3. กลา้แสดงออก 

41 นักร้องน้องรัก ครูรุจิเรศ ทีปะปาล 1. ส่งเสริมสุนทรีภาพดา้นการร้องเพลง 
2. ส่งเสริมความสามารถดา้นการร้องเพลง 
3. มีใจรักในเสียงเพลง 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เป็นคนชอบร้องเพลง ชอบเสียงเพลง 
3. กลา้แสดงออก 



กจิกรรมชุมนุม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 (จ านวน 80 ชุมนุม)    10 

ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
42 นักศึกษาวิชาทหาร ครูธีรยทุธ คงท่ี 1. เพือ่ใหน้กัศึกษาทั้งชายและหญิงท่ีสมคัรฝึกวิชาทหารมี

ความรู้ในวิชาทหารทั้งเทคนิคและกลยทุธ ์
2. เพื่อให ้นศท. เป็นผูมี้ระเบียบวินยั เช่ือฟังและปฏิบติั
ตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
3. มีสุขภาพและพลานามยัแขง็แรง มีความอดทน อดกลั้น 
4. ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวิธีการขั้นตอนเก่ียวกบัการ
ฝึกแบบธรรมเนียมทหาร 

1. เป็นนกัเรียนชาย/หญิงระดบัชั้น ม. ปลายโรงเรียนสุ
ราษฎร์ธานีท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ ระดบั 1 ขึ้นไป 
2. มีสัญชาติไทย 
3. ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาท่ีหน่วยบญัชาการรักษา
ดินแดนเปิดการฝึกวิชาทหาร 
4. ไม่มีโรคประจ าตวัหรือสภาพร่างกาย/สภาพจิตใจท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการฝึกภาคสนาม 
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัยาเสพ
ติดทุกประเภท 
6. เรียนนกัศึกษาวิชาทหารในแต่ละปีการศึกษา 

43 นักศึกษาวิชาทหาร ครูธาริต อ่าวเจริญ 1. เป็นพลเมืองท่ีดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมัน่คง
ของประเทศชาติ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการฝึก
วิชาทหาร 
3. มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 
4. มีจิตสาธารณะ 

สมคัรและเรียนนกัศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปีเท่านั้น 
 

44 นักศึกษาวิชาทหาร ครูปนดัดา สกุลไทย 1. เป็นพลเมืองท่ีดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมัน่คง
ของประเทศชาติ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการฝึก

สมคัรและเรียนนกัศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปีเท่านั้น 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
วิชาทหาร 
3. มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 
4. มีจิตสาธารณะ 

45 นักศึกษาวิชาทหาร ครูเจนรวุฒิ บรรดาศกัด์ิ 1. เพื่อใหน้กัศึกษาทั้งชายและหญิงท่ีสมคัรฝึกวิชาทหารมี
ความรู้ในวิชาทหารทั้งเทคนิคและกลยทุธ ์
2. เพื่อให ้นศท. เป็นผูมี้ระเบียบวินยั เช่ือฟัง และปฏิบติั
ตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
3. มีสุขภาพและพลานามยัแขง็แรง มีความอดทนอดกลั้น 
4. ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวิธีการขั้นตอนการปฏิบติั
เก่ียวกบัการฝึกแบบธรรมเนียมทหาร 

1. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย เป็นนกัเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
2. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป มีผลการเรียน 1. 0 ขึ้นไป 
3. ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาท่ีหน่วยบญัชาการรักษา
ดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร 
4. ไม่มีโรค หรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซ่ึงไม่
สามารถรับราชการทหารได ้
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัยาเสพ
ติดทุกประเภท 
6. เรียนนกัศึกษาวิชาทหารในแต่ละปีการศึกษา 

46 นักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

ครูนิคม ทิศแกว้ 1. เป็นพลเมืองท่ีดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมัน่คง
ของประเทศชาติ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการฝึก
วิชาทหาร 
3. มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

สมคัรและเรียนนกัศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปีเท่านั้น 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
และประเทศชาติ 
4. มีจิตสาธารณะ 

47 นักศึกษาวิชาทหาร 
 

ครูจุฑามาศ วงศาโรจน์ 1. เป็นพลเมืองท่ีดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมัน่คง
ของประเทศชาติ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการฝึก
วิชาทหาร 
3. มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 
4. มีจิตสาธารณะ 

สมคัรและเรียนนกัศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปีเท่านั้น 
 

48 ประชาสัมพนัธ์ ครูศรีรัญญา ศรีสนิท 1. เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นการพูดใหแ้ก่นกัเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดา้นการแสดงออก
ในท่ีชุมชน 
3. เพื่อพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน 
4. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือกิจกรรมของสังคม 

เป็นนกัเรียนชั้น ม. ปลาย ท่ีมีจิตอาสา กลา้แสดงออก 
 

49 ประดิดประดอย ครูจนัตนา แซ่เจียม 1. ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
มีความรับผิดชอบ 
2. ผูเ้รียนสนใจในวฒันธรรมไทย รักความเป็นไทย 
3. ผูเ้รียนมีความสามารถในการปฏิบติังานฝีมือ 

เฉพาะนกัเรียนหญิงระดบัชั้น 
ม. ปลาย 

50 ประดิษฐ์ดอกไม้เชิง ครูวรารัตน์ นาพิรุณ 1. นกัเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไมเ้ชิงสร้างสรรคไ์ดโ้ดย 1. เป็นนกัเรียนหญิงเท่านั้น 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
สร้างสรรค์ ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. มีความสนใจหรือช่ืนชอบในการประดิษฐ์ดอกไมจ้าก
วสัดุต่างๆ 

51 ประติมากรรม ครูภทัราวดี สุวรรณจนัทร์ 1. นกัเรียนรู้จกัอุปกรณ์ในการป้ันและสามารถใช้
อุปกรณ์-วสัดุในการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 
2. นกัเรียนสร้างสรรคง์านประติมากรรมไดต้ามรูปแบบท่ี
ก าหนด 
3. นกัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรคป์ระติมากรรม พร้อมจดั
องคป์ระกอบได ้
4. นกัเรียนท างานเป็นทีมได ้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินช่ืนชอบงานประติมากรรมลอยตวั 

1. เป็นนกัเรียน ม. ปลาย 10 คน 
1. เป็นนกัเรียน ม. ตน้ 10 คน 

52 ปลูกผักกระถาง ครูอรตรี รอดเจริญ 1. ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาชนิดของผกัท่ีสามารถปลูกใน
กระถางได ้
2. นกัเรียนเตรียมกระถางส าหรับปลูกตน้ไมไ้ด ้
3. นกัเรียนสามารถปลูกผกั/ดูแลผกัใหเ้ติบโตได ้

นกัเรียนชั้น ม. ปลาย ท่ีชอบการปลูกผกัและบริโภคผกั 

53 เปตอง ครูนฤมล จิตรจนัทร์ 1. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย 
2. เพื่อสร้างนกักีฬาเปตองมุ่งสู่การแข่งขนัในระดบั
โรงเรียน 
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัเรียน 
โรงเรียนและชุมชน 

1. นกัเรียนระดบัชั้นม. ตน้-ปลาย ม1-ม. 6 
2. มีใจรักในการเล่นกีฬาหรือการออกก าลงักาย 
3. มีพื้นฐานของการเล่นกีฬาเปตองในระดบัเบ้ืองตน้ 



กจิกรรมชุมนุม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 (จ านวน 80 ชุมนุม)    14 

ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
4. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 

54 พยาบาล ครูอรุณรัก กูเ้กียรติกูล 1. เป็นพื้นฐานของการดูแลรักษาสุขภาพ 
2. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
3. ฝึกการจดักิจกรรม การวางแผนการปฏิบติังาน 
4. มีจิตอาสา 

1. เป็นนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นม. ปลาย 
3. ไม่จ ากดัเพศ 
4. รับนกัเรียนท่ีเคยเป็นสมาชิกชุมนุมพยาบาลทุกคน 
5. นกัเรียนใหม่รับเฉพาะ ม. 4 เท่านั้น 

55 ฟิสิกส์กบัเสียงดนตรี ครูจกัรพนัธ์ แซ่โคว้ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้เร่ืองฟิสิกส์กบัเสียงดนตรี 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเล่นดนตรีเป็นวงและลงในส่ือ
โซเซียลได ้

1. นกัเรียนชั้น ม. ปลาย ท่ีมีใจรักในเสียงดนตรี 
2. สามารถเล่นดนตรีพื้นฐานได ้เช่น กีตา้ร์ กลอง เบส เป็น
ตน้ 
3. มีความสามารถตดัต่อวีดีโอพื้นฐานได ้

56 ภาษาจีน ครูยวุรัตน์ บุญทวีวฒัน์ 1. เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน ดา้น
ภาษาจีน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้วฒันธรรมจีน 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
 
 

57 ภาษาจีน ครูฐศุภากร ทิมจร 1. เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน ดา้น
ภาษาจีน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้วฒันธรรมจีน 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
 

58 ภาษาพาสนุก ครูอุไร เฟ่ืองฟู 1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัวฒันธรรมของฝร่ังเศส 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกั สนุก กบัหนงั ละคร ดนตรี และ
เพลงฝร่ังเศส 

นกัเรียน ม. ปลายศิลป์-ภาษาฝร่ังเศส 

59 สภานักเรียน ครูทรงพล คลา้ยเพชร 1. เพื่อส่งเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยอนัมี นกัเรียนระดบัชั้น ม. 5 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
3. เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดีในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
4. เพื่อฝึกฝนให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ใน
ดา้นการบริหารและการปกครอง โดยนกัเรียนเพื่อ
นกัเรียน 

(สภานกัเรียนประจ าปี 2563) 

60 สภานักเรียน 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

ครูปฏิพทัธ์ ใจดี 1. เพื่อส่งเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2. เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
3. เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดีในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
4. เพื่อฝึกฝนให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ใน
ดา้นการบริหารและการปกครอง โดยนกัเรียนเพื่อ
นกัเรียน 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 5 
(สภานกัเรียนประจ าปี 2563) 

61 เย็บปักถักร้อย ครูสุจิตรา รัตนฉายา 1. เพื่อฝึกสมาธิ 
2. เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
3. เพือ่ต่อยอดการสร้างอาชีพระหวา่งเรียน 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เป็นเพศหญิงเท่านั้น 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
62 รักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูประทีป ศรีรุ่งเรือง 1. รักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

2. ดูแลรักษาตน้ไม ้
3. มีความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

63 ลลีาศ ครูนภสันนัท ์เภรี 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงักาย 
2. เพื่อส่งเสริมใหมี้บุคลิกภาพและเสริมสร้างมารยาททาง
สังคม 
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งนกัเรียน 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 

64 ลลีาศ ครูโชติกา จกัรานนท ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนออกก าลงักาย 
2. เพื่อส่งเสริมใหมี้บุคลิกภาพและเสริมสร้างมารยาททาง
สังคม 
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งนกัเรียน 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 

65 โลกสีเขียวในขวดแก้ว ครูสินีนาถ งามสง่า 1. ศึกษาระบบนิเวศน์แบบจ าลอง 
2. ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
3. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีความสนใจเก่ียวกบัตน้ไม ้

66 วอลเลย์บอล ครูสมดี เคี่ยนบุน้ 1. เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้ออกก าลงักาย 
2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬาวอลเลยบ์อล 

1. มีทกัษะพื้นฐานในการเล่นวอลเลยบ์อล 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาพลศึกษา 
3. ตอ้งการใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 
4. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

67 วารสารประชาสัมพนัธ์ ครูพรรณทิภา เชิงสมอ 1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 
2. เสริมสร้างทกัษะการเขียน 

เป็น นร. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษดา้น
ภาษาไทย มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
68 วิทย์คิดสนุก ครูอุไรวรรณ กุลีช่วย 1. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อใหเ้กิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีทศันคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
3. ใฝ่เรียนรู้ มีวินยั 

69 วิทย์จิตอาสา ครูนุจรี มณีจนัทร์ 1. ฝึกใหน้กัเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ช้
ในการท ากิจกรรม 
2. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูก้ลา้แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. มีจิตอาสา มีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

70 วิทยาศาตร์สุขภาพและ
ความงาม 

ครูวนสันนัท ์ศรีสุวรรณ 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 
2. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด ้
3. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปต่อยอดสู่ชุมชน 

นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 

71 สธ. พอเพยีง ครูภทัรมน อินไหม 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถถอดบทเรียนการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อการขยายผล และการสร้าเครือข่ายนกัเรียนแกนน า 
4. เพื่อปลูกฝังและการสร้างคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียงสู่
ความยัง่ยนื 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. มีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีความพร้อมในการพฒันาตนเองเพื่อเป็นแกนน าพอเพียง 
4. มีความพร้อมในการพฒันาและสร้าง 
เครือข่ายและขยายผล 
5. มีทกัษะการท างานเป็นทีม 

72 สนุกกบัภาษาองักฤษ ครูสิริพร มากเกล้ียง 1. ไดมี้โอกาสฝึกภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายโครงการ English Gifted 

73 สร้างสรรค์สังคม ครูดวงเดือน แซ่วุน่ 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใหท้ าส่ิงดี 
3. เพื่อสร้างช่องทางใหท้ าความดี 

2. นกัเรียนท่ีมีความสนใจในกิจกรรมส่วนรวม ชอบ
ช่วยเหลือสังคม 
3. มีจิตสาธารณะ 

74 สร้างสรรค์สังคม ครูไอยลดา สอนมี 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใหท้ าส่ิงดี 
3. เพื่อสร้างช่องทางใหท้ าความดี 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. สนใจกิจกรรมส่วนรวมและชอบช่วยเหลือ 
3. มีจิตสาธารณะ 

75 สืบสานงานศิลป์ ครูปรีดาภรณ์ แดงหวาน 1. เพื่ออนุรักษค์วามเป็นไทย 
2. เพื่อสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
3. เพื่อฝึกความกลา้แสดงออกและสามารถเผยแพร่
ความสามารถต่อชุมชน 
 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. มีความมุ่งมัน่มานะในการแสดงและรักความเป็นไทย 
3. มีความเสียสละซ่ือสัตยแ์ละอดทนในการฝึกซอ้ม 
4. จะตอ้งมีการแสดงออกเผยแพร่ต่อชุมชน 
5. จะตอ้งเสียสละเวลาหลงัเลิกเรียนเพื่อฝึกซอ้มเพิ่มเติม 

76 สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ครูทวีพร ศกัด์ิศรีวิธุราช 1. เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองใหถู้กสุขลกัษณะ 
2. เพื่อสนบัสนุนการออกก าลงักายท่ีส่งผลต่อการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย 
3. เพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกัฝึกฝนตนเองใหผ้่อนคลายอยู่
เสมอ 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้บัผูเ้รียน 

1. นกัเรียนมีทกัษะทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 
2. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักาย 
3. นกัเรียนมีสุขลกัษณะนิสัยท่ีดี 
4. นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
5. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

77 ส่ิงประดิษฐ์ ครูสรัญพร สุขเวช 1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
2. เพื่อฝึกทกัษะการประดิษฐ์ช้ินงาน 
3. เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและเป็นพื้นฐานต่อไป 

1. เป็นนกัเรียนชั้น ม. ปลาย 
2. มีความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน 
3. มีใจรักในงานประดิษฐ์ 
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ท่ี ช่ือชุมนุม ช่ือครูผู้สอน จุดประสงค์ชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียน 
78 ให้น้องเล่น 

ให้น้องได้อ่าน 

ครูศรชยั  ไกรปราบ 1. จิตอาสาเพื่อไปพฒันาการเล่นกีฬาเพื่อนอ้งๆ
ประถมศึกษา 
2. สร้างส่ือการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนของนอ้งๆประถมศึกษา 

1. นกัเรียนชั้น ม. ปลาย ท่ีมีจิตอาสา 
2. สามารถท าส่ือเพื่อพฒันาการเรียน 
การสอนของนอ้งๆประถมศึกษาได ้

79 อูคูเลเล่ ครูสุมนทิพย ์ทิพยห์นู 1. เพื่อส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
2. ส่งเสริมความสามารถใหก้บัผูเ้รียน 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 4-6 
2. มีอูคูเลเล่เป็นของตวัเอง 
3. ชอบการเล่นดนตรี 

80 โอลมิปิกวิชาการฟิสิกส์ 
สอวน. 

ครูทวิพงศ ์ศรีสุวรรณ 1. เตรียมความพร้อมสอบเขา้ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 


