
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัส 
ชุมชุม 

ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน วัตถุประสงค์ ระดับชั้นที่
รับ 

สถานที่เรียน 

01 รักษาดินเเดน 1. ว่าท่ีร้อยตรีวีระเชน  ชินศักด์ิชัย 
2. นายไกรสร  หม้อเเหละ 

1.เพ่ือเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี 
2.รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ ตามโอกาสที่เหมาะสม 

ม.4-6 โรงเรียนรักษา
ดินเเดน ,ปตอ. 

พัน5 
02 ดนตรีไทย นายบรรเจิด อิ้วอำพันธ์ุ ฝึกหัดดนตรีไทย, ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทุกระดับชั้น ห้องดนตรี 
03 ไอเดียประดิษฐ์

พิชิตสิ่งแวดล้อม 
นายณรงค์  เหล่าวอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นำวัสดุ

ต่างๆจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นโมบาย
ประดับตกแต่งและเป็นการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ทุกระดับชั้น ชั้นล่าง
หอประชุม 

04 นักขายตัวน้อย 1. นางอุไรวรรณ  นุนาบี 
2. นางสาวสาลินี อินทรศิร ิ

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพ
และหารายได้ในยามว่าง 

ทุกระดับชั้น โรงอาหาร 

05 T.U.S. 
Badminton Club 

1. นายอนุกูล ตุ้ยเขียว 
2. นายชนะภูมิ  อินนอก 

เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกาย เรียนรู้กฎ กติกา 
กีฬาแบดมินตัน 

ทุกระดับชั้น หอประชุม
กัลปพฤกษ์ 

06 เกษตรกรน้อย ตาม
รอยพ่อ 

นายวุฒิพล โพธิสาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ
เกษตรกรรม สามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง 

ทุกระดับชั้น โรงฝึกงาน
เกษตรกรรม 

ห้อง311 
07 100% O-NET 

MATH 
1. นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภ ู
2. นางสาววลัยภรณ์ อาดำ 

เพ่ือยกระดับคะเเนนโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร ์ ม.4-6 231 

08 Beauty of Maths 1. นางสาวรัตนา ฟับประโคน 
2. นางสาวณัฐชยา บุญประสงค ์

เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดทักษะการบูรณาการ
คณิตศาสตร์กับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความ
สวยงามเช่น การแต่งหน้า 

ทุกระดับชั้น 234 

09 #แคปชั่นเด็ด!!!
TUS 

1. นายทองฉัตร เยาวมาลี 
2. นางสาวนริสา บุญญาธิการ 

ส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับการใช้คำ
ในภาษาไทย 

ทุกระดับชั้น หน้าอาคาร 2 
บริเวณหน้า
ห้องประกัน 

10 ซูโดกุ 1. นางสาววิกันดา เกษเดช 
2. นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล 

เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะทางตัวเลขผ่านเกม ทุกระดับชั้น 232 

11 คิดเลขเร็ว 1. นายธรรมรัตน์  อำพลศักด์ิ 
2. นางสาวนูรฮายาตรี  บินยีกาซัน 

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ม.1-3 233 

12 Master Chef 
School  

1. นางวันดี  อยู่สำราญ  
2. นายธนากร วัฒนเวช 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม 

ทุกระดับชั้น 312 

13 บ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อย 

1. นายชัชวาลย์  พนัส 
2. นายกฤษดา  ภูริวัฒนปราการ 

1.ให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ต้ังคำถาม
และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 
2.ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ม.2 หน้าอาคาร 2 
บริเวณหน้า
ห้องทะเบียน

วัดผล 
14 ภาษาพาเพลิน นางสาวสายสมร  บินหะยีอาวัง พัฒนาทักษะภาษาไทย ทุกระดับชั้น 136 

 



รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสชุมชุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน วัตถุประสงค์ ระดับชั้นที่
รับ 

สถานที่เรียน 

15 Read and Play นางสาวอัญชลี ราชภักดี ฝึกอ่านเรื่องภาษาอังกฤษด้วยความ
สนุกสนาน 

ทุกระดับชั้น 137 

16 โยธวาทิต นายสุเมธี ธนะนิรันดร์ เล่นดนตรีรวมวงโยธวาทิต ทุกระดับชั้น 321 
17 แอโรบิค & คีตะมวยไทย 1. นายสมคิด  เรือนคำ 

2. ธวัชชัย  ยอดจันทร์ 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทุกระดับชั้น ลานโดม 

18 ดูหนังฟังธรรม นางชุติมา   ลาเต๊ะ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลักการ
ของศาสนาต่างๆผ่านการดูหนัง  

ม.1 145 

19 คอมพิวเตอร์กราฟิก  1. นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย 
2. นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม 

ออกแบบภาพกราฟิก ทุกระดับชั้น 243 

20 ท่องไปในโลกกว้าง 1. นางสาวพการัตน์ ดวงมณี 
2. นางชุลีวัลย์  เรืองเนียม 

เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทาง
ความคิดและใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้อง 

ทุกระดับชั้น 121 

21 Doctor Maths 1. นางสาวขนิษฐา จุไร 
2. นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถ
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแนะนำ
เพ่ือนและน้องๆ ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือด้านคณิตศาสตร์ได้ 

ม.1-3 122 

22 เล่านิทานภาษาอังกฤษ 1. นางสาวสุกัญญา  สครรัมย์ 
2. Teacher B 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการออกเสียง
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
2.เพ่ือให้นักเรียนฝึกแสดงอารมณ์
ความรู้สึกในขณะที่พูดประโยค 
3.เพ่ือให้นักเรียนฝึกเล่าเรื่องอย่าง
ต่อเน่ือง 

ม.1-3 237 

23 รักนะเด็กเอ็น 1. นางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทิพย์ 
2. นายเลิศศักด์ิ นันนวน 

ค้นหานักเรียนที่กล้าแสดงออก มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักในด้านการ
เต้น การร้องเพลง และด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือก้าวไปสู่นัก
กิจกรรมของโรงเรียน 

ม.4-6 223 

24 เกมวิทย์คิดสนุก 1. นางสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด 
2. นายนพรัตน์ บุดดา 

นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ 

ม.4-6 222 

25 ชุมนุมศาสนาสัมพันธ์ นายชาตินัย มะมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับหลักการ
ของศาสนาต่างๆ เเละการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ทุกระดับชั้น ศูนย์การเรียนรู้
ศาสนาสัมพันธ์ 

26 ตัดต่อภาพยนตร์ 1. นายสุระพล ชาติเชื้อ 
2. นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ 

เพ่ือให้นักเรียนตัดต่อวีดีโอหรือ
ภาพยนตร์ 

ม.4 ห้อง
คอมพิวเตอร์ 1 

 



รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสชุมชุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน วัตถุประสงค์ ระดับชั้นที่
รับ 

สถานที่เรียน 

27 Safety zone 1. นางสาวอริสา กาศสกุล 
2. นางสาวณิชารีย์ นาคะเสนีย์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงออก
ทางความคิดโดยยึดหลักการมีความ
เคารพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
ปลอดภัย 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
3.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ม.4-6 224 

28 บรรณารักษ์รุ่นเยาว์ นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์ รู้รักษ์ห้องสมุด และส่งเสริมการอ่าน ทุกระดับชั้น ห้องสมุด 
29 หมากกระดานฮาเฮ 1. นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว 

2. นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว 
เพ่ือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ หย่อนใจ หย่อนกาย ปรับ
อารมณ์  และปรับทัศนคติในการใช้
ชีวิต 

ม.4-6 128 

30 พยาบาลน้อย นางสาวพนิตนาฏ อัครนิตย์ ดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น  ทุกระดับชั้น ห้องพยาบาล 
31 Spelling Bee  1. นางสาวนาฏยา มาเข็ม 

2. นางสาวอรษา   เกิดสันต์ิ  
1. เพ่ือให้นักเรียนรู้คำศัพท์ สะกด
คำศัพท์และออกเสียงได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทบทวน
คำศัพท์จากนอกห้องเรียน 

ม.1-3 132 

32 ถ่ายภาพวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวเยาวลักษณ์  จันทะเวช 
2. นางสาวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ  

นักเรียนได้ฝึกถ่ายภาพเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ 

ม.1-3 225 

33 นาฏยศิลป์ 1. นางนิษา  บุญทิพย์ 
2. นายสาธิต  เพ็งอร่าม 

การแสดงนาฏศิลป ์ ทุกระดับชั้น ห้องเกียรติยศ 

34 เอแม็ท (A-MATH) นายนฤชาติ หมะโอะ นักเรียนนำความรู้ คิด คำนวณ ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในเกมเอแม็ท 
สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเกมการ
แข่งขันในทุก ๆ ครั้ง 

ทกุระดบัชัน้ ศาลา
อเนกประสงค ์

35 ชุมนุมสะเต็มเพ่ือชีวิต นางสุมาลี โชคชนะ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทกุระดบัชัน้ 242 

36 สานงานศิลป์  ถ่ินแดน
ไทย 

1. ว่าท่ีร้อยตรีณัฐฐินันท์  โยมงาม 
 

เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์
และศิลป์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ทกุระดบัชัน้ โรงอาหาร/
หอประชุม 

37 I love cactus 1. นางสาววิชุดา แสงวันดี 
2. นางสาวชนาภรณ์ ทรงครักษ ์

1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในสายพันธ์ุ
ของกระบองเพชรแต่ละชนิด 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักวิธีขยายพันธ์ุ
พืช 

ทุกระดับชั้น รอแจ้งจาก 
ครูวิชุดา 

 



รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัสชุมชุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน วัตถุประสงค์ ระดับชั้นที่
รับ 

สถานที่เรียน 

38 วิทยาศาสตร์พาเพลิน นางสาวขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์จากการเล่นเกม 

ทุกระดับชั้น รอแจ้งจาก 
ครขูวัญฤทัย 

39 เย็บปักถักร้อย นางสาวปริยากร ธนาภาวราโชติ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความชื่นชอบในการ
ประดิษฐ์ประดอย ในการเย็บ ปัก ถัก 
ร้อย ได้ใช้เวลาในการสร้างสรรค์
สิ่งของที่เกิดจากกระบวนการเหล่าน้ี
ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย ความ
สวยงาม และความสุข 

ทุกระดับชั้น 322 

*40 อิเล็กทรอนิกส์ 1. นางสาวจารุณี   คำใส 
2. นางสาวมาลินี   รัตนภักดี 

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าท่ี
ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ม.3/4 ห้องคอมฯ 

*41 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. นายภาณุพงศ์  ม่วงเขียว 
2. นางสาวนัยนา  ผาลา 

เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และการประยุกต์เทคโนโลยีกับงาน
ธุรกิจและการจัดการ 

ม.5/5 ห้องคอมฯ 

42 นักการตลาดตัวโต 1. นางสาวสาวิตรี  อินทร์แสง 
2. นางสาวปัณณพัฒน์ นันทะสมบัติ 

ฝึกการบริหารจดัการธุรกิจ ทุกระดับชั้น ร้านค้า
สวัสดิการ 

43 ท้องฟ้าผืนใหญ่กว้างไกล
สุดสายตา 

1. นางสาวศิขริน  ศิริวิชัย 
2. นางสาวกชกร  แตงสมุทร์ 

การซึมซบัสนุทรียแ์ห่งธรรมชาติ ม.4-6 131 

44 ฟุตซอล 1.นายจิระยุทธ์   แสงโขคานนท์ 
2. นายชาคริต    นุนาบี 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน ทุกระดับชั้น ลานโดม 

45 งานค้างไม่มี คนดี2020 นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ เพ่ือใหน้กัเรียนรูจ้กัวิธีการวางแผน
และจดัสรรเวลาในการท างาน  ท าให้
นกัเรียนส่งงานไดอ้ย่างครบถ้วนและ
ตรงเวลา 

ทุกระดับชั้น 226 

46 crossword 1. นางสาววรรณพร  มิตรย้ิม 
2. นางสาวอัสมา  สะและหมัด 

1. เพ่ือให้นักเรียนฝึกสะกดคำศัพท์
ภาษาอังกฤษให้แม่นยำข้ึน 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สำหรับ Crossword Games 

ทุกระดับชั้น รอแจ้งจากครู
วรรณพร 

 

หมายเหตุ   รหสัชุมนุม 40-41 จะเป็นนักเรียนห้องที่บังคับให้เรียนเท่าน้ัน  


