
  หน้าที่ 1 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  ปีการศึกษา 2560 
 

ID ชื่อชุมนุมวิชาการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม รายละเอียดโดยสังเขป สถานทีชุ่มนุม 
 

001 Bios Movies นายกิตติศักด์ิ มโนพัฒนกร เรียนรู้ชีววิทยาจากภาพยนตร์ ห้อง 4206 
002 Bodin Bike ป่ันๆ 

 
นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ ป่ันจักรยานออกกําลังกาย 

ศึกษาเก่ียวกับจักรยาน 
ประเภทต่าง ๆ 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

003 Bookworm นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว ส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญของการอ่าน  
รวมถึงอ่านหนังสือให้มากขึ้น
และหลากหลายประเภท 

ห้อง 4207 

004 Botony Game นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล นําเกมการละเล่นมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด้านหลัง 
ห้องบุคคล 
ข้างห้อง
พยาบาล 

005 Cross Stitch  
กับคณิตศาสตร์ 

นางสาวสุนิสา เถาจําปา ให้นักเรียนนํารูปเรขาคณิต
ออกแบบลาย Cross Stitch 
ให้สวยงามตามจินตนาการ 

ใต้อาคาร 3 

006 Crossword Game นางสาวสุพพัตรา นวะศรี เรียนรู้คําศัพท์จากการต่อคํา ห้อง 2205 
007 DIY Skin Care นางสาวปัณณิดา ประสานสอน ออกแบบ คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ 

Skin Care 
ห้อง 3306 

008 Drama นายศุภชัย พุทธกุล ศิลปะการละคร 
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ห้องประจําช้ัน 

009 DRAWNING นายรังสิต มีแสง วาดลายเส้น ห้อง 7204 
010 easy cooking นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี ส่งเสริมทักษะการทําอาหาร

ให้กับนักเรียน เพ่ือให้สามารถ
ดูแลตนเองได้ 

ห้อง 1306 

011 Easy Food นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา ให้นักเรียนทําอาหารง่าย ๆ
เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้ 

ใต้อาคาร 3 

012 English from Music (1) นางจรินพรรณ กลิ่นหอม เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ห้อง 3202 
013 English from Music (2) นางวันวิสา พริพล เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ห้อง 3202 
014 English from Social 

Network 
นางสาวจินดา ไขตะขบ ศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

จาก Social Network 
ห้อง 3305 

015 English in Daily Life นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ห้องประจําช้ัน 

016 English Sound นายโกศล มูลพรม ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษด้วย
ศาสตร์การออกเสียง 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ต่างประเทศ 
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017 Enjoy Reading นางสาวจันทมาศ ทิมโต ศึกษาภาษาอังกฤษจากการ์ตูน 
บทความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

ห้อง 3303 

018 etre a la France นางสาวธนาตา พีรกันทรากร ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 
ในชีวิตประจําวัน 

ห้องประจําช้ัน 

019 Flowers club นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จากภาษาดอกไม้ 

ห้อง 1301 

020 Get to know AFS นางนงลักษณ์ สุริยะฉันทนานนท์ เรียนรู้และเตรยีมพร้อมการ 
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 

ห้อง 3307 

021 Google map นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต การใช้ Applications ห้อง 4303 
022 Health Care นายภัคพล อนุรักษ์เลขา การดูแลรักษาสุขภาพและ

ปฏิบัติตนเพ่ือต่อต้านความชรา
ของร่างกาย 

ห้อง STEM 
อาคาร 4 ช้ัน 1 

023 Health ME นางสาวอุไรวรรณ สวัสด์ิ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
ของตนเอง 

ห้องประชุม
ศูนย์กีฬา 

024 Hello Japan นางสาวสุชาวดี เทพกฤช เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

ห้อง 3301 

025 Horoscopes นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ป้ัง ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํานาย
และพยากรณจ์ากสื่อต่าง ๆ  
ในภาษาอังกฤษ 

ห้องประจําช้ัน 

026 Inside Magazine นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง เรียนรู้เน้ือหาและความรู้ 
จากนิตยสาร 

ห้อง 4306 

027 Knowing German นางวรดา บุญล้ําเลิศ ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นและ
วัฒนธรรม 

ห้อง 4216 

028 Korean Culture นางเพ็ญแข เมอืงนก วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ห้อง 3301 
029 Let's sing English songs นายสาธิต สมใจ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก 

เพลงในภาษาอังกฤษ 
ห้อง 3205 

030 Love Healthy ว่าที่ ร.ต. หญิงณัฐปภัสร ์เกิดแก้ว ส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญของสุขภาพ รู้จักวิธี
รักษาสุขภาพที่ดีและถูกต้อง 

ห้อง 4402 

031 Physics For Fun นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า ฝึกทักษะเสริมสร้างจินตนาการ
ทางฟิสิกส์ การทดลองอย่างง่าย 

ห้อง 4403 

032 Recycling Items นางสาวชนิดา ลาอ่อน ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้
และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

ห้อง 4102 

033 Science inspiration นางสาวชลิตตา เจริญสขุ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 
จากนักวิทยาศาสตร์ 

ห้อง 4208 
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034 Stem เพ่ือชีวิต นางมนวิภา อ่อนศรี เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่
เน้นการบูรณาการกับสาขาวิชา
อ่ืน ๆ เช่น คณติศาสตร์ 

ห้อง 4302 

035 STOP TEEN MOM นายวัชรพงศ์ หอมนาน การป้องกันการต้ังครรภ์ 
ในวัยรุ่น 

ห้องกระจก 
ศูนย์กีฬา 

036 Sudoku นางอังคณารัตน์ หวังดี ให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างมี
เหตุผลด้วยเกม Sudoku ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

ใต้อาคาร 3 

037 Talk of the town นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน 

ห้อง 3204 

038 TREDY Lift นางแววดาว วรัญญานนท ์ เรียนภาษาอังกฤษจากสไตล์
ของวัยรุ่นในปัจจุบัน 

ห้อง 3304 

039 Vallayball Ha ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขนัธ์ กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
สนุกสนาน 

โรงยิม 
(ศูนย์กีฬา) 

040 Vallayball HI นายนิพน แจ่มแจ้ง กีฬาวอลเลย์บอลช้ันสูง โรงยิม 
(ศูนย์กีฬา) 

041 YC เพือนที่ปรึกษา (1) นางสาวชุติภรณ์ พัดเอ่ียม ทักษะและกระบวนการเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการให้คําปรึกษา 

ห้องแนะแนว 

042 YC เพือนที่ปรึกษา (2) นางสาวเมษา แสงตรง ทักษะและกระบวนการเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการให้คําปรึกษา 

ห้องแนะแนว 

043 YC เพือนที่ปรึกษา (3) นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ทักษะและกระบวนการเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการให้คําปรึกษา 

ห้องแนะแนว 

044 กฎหมายน่ารู้ นายศุภโชค สังขศรี ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายให้แก่ผู้เรียน 

ห้องศูนย์วิชา
สังคมศึกษาฯ 

045 กระปุกออมสิน 
จากแผ่นเฟรม 

นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง ประดิษฐ์กระปุกออมสิน 
จากแผ่นเฟรม 

ห้อง 7108 

046 กองร้อยพิเศษ นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท ์ ฝึกระเบียบวินัยและ 
การช่วยเหลือสังคม 

อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 

047 การแข่งขันเกม ROV นายมงคล คมไสย เพ่ือฝึกการทํางานเป็นทีม  
มีการวางแผนการเล่น 

ห้อง 4102 

048 การ์ตูน (1) นางสาวมะลิสา ศรีนอก ฝึกทักษะการวาดภาพการ์ตูน
และคอสเพลย์การ์ตูน 

โรงอาหารช้ัน 2

049 การ์ตูน (2) นางสาวสุวดี นาสวัสด์ิ ฝึกทักษะการวาดภาพการ์ตูน
การร้องเพลงการ์ตูน และ 
คอสเพลย์การ์ตูน 

โรงอาหารช้ัน 2
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050 การ์ตูน (3) นางสาววันรวี ศักด์ิเมือง ฝึกการวาด ฝึกการเขียน และ
ศึกษาที่มาของการ์ตูน 

ใต้อาคาร 3 

051 การถ่ายรูปและการใช้
โปรแกรมตกแต่งรูป 

นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ ถ่ายรูปและตกแต่งรูป โดยใช้
โปรแกรมในมอืถือ 

ใต้อาคาร 3 

052 การพับกระดาษ 
(Origami) (ม.ต้น) 

นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ออกแบบการพับกระดาษอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ 

ใต้อาคาร 4 

053 เกม 24 นางสาววรานิตย์ เกณิกานนท์ ฝึกทักษะการคดิคํานวณ ใต้อาคาร 3 
054 เกมคณิตคิดเพลิน (1) นายคเณศ สัมพุทธานนท์ เพ่ือให้นักเรียนคิดและประดิษฐ์

เกมที่ใช้แนวคดิของคณิตศาสตร์ 
ใต้อาคาร 3 

055 เกมคณิตคิดเพลิน (2) นางสาวมธุรดา ศรีสุข เพ่ือให้นักเรียนคิดและประดิษฐ์
เกมที่ใช้แนวคดิของคณิตศาสตร์ 

ใต้อาคาร 3 

056 เกมคณิตคิดเพลิน (3) นางสาวกฤษณา ยืนบุรี เพ่ือให้นักเรียนคิดและประดิษฐ์
เกมที่ใช้แนวคดิของคณิตศาสตร์ 

ใต้อาคาร 3 

057 เกมคอนโดไม้ล้ม นางพนิดา โฉมศรี แข่งขันเกมคอนโดไม้ล้ม ใต้อาคาร 3 
058 แกะสลักผักและผลไม ้ นางสาวปวีณา ยอดยศ นักเรียนได้เรียนรู้การแกะสลกั

เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถใช้
เป็นอาชีพได้ 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

059 ขนมไทย ณ เรอืนไทย นายคมเดช พรมนาค เรียนรู้ชนิด และสนุกกับการทาํ
ขนมไทยอย่างง่าย อาทิ ลูกชุบ 
ข้าวต้มมัด  

พิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยาฯ 

060 ขนมไม่ใช้เตาอบ นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์ เพ่ือให้นักเรียนเลือกใช้วัตถุ 
ทําขนมโดยไม่ใช้เตาอบ 

ห้อง 1306 

061 เขียนแผนที่โลก (ม.ต้น) นายบวรวุฏ จีระดิษฐ์ เรียนรู้แผนทีท่กุทวีป ทั้งด้าน
ภูมิภาคและกายภาพ การเล่น 
GAME Outline maps 

ห้อง 2203 

062 คณิต คิด สนุก นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธ์ิ เรียนรู้เก่ียวกับการคิดคํานวณ
แบบง่ายๆ ย่ิงคิดย่ิงสนุก 

ห้องวิจัย 
อาคาร 5 ช้ัน 1 

063 คณิตคิดหน่อย นางสาวขวัญเมือง ชาติชํานิ ให้นักเรียนเติมตัวเลขในตาราง 
ซูโดกุในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้แต่ละแถวแต่ละคอลัมน์ได้
ตัวเลขไม่ซ้ํากัน 

ใต้อาคาร 3 

064 คณิตศาสตร์สรา้งสรรค์ นางวรารัตน์ เชษฐานนท ์ ให้นักเรียนใช้คณิตศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

ใต้อาคาร 3 
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065 คอมพิวเตอร์ (1) นายพิชญเมธี แสงดี ดําเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิก เขียนโปรแกรม 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

066 คอมพิวเตอร์ (2) นางสาวพรรณี สิมอุด ดําเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิก เขียนโปรแกรม 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

067 คอมพิวเตอร์ (3) นายลัทธพล ด่านสกุล ดําเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิก เขียนโปรแกรม 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

068 คอมพิวเตอร์ (4) นางสาววาสนา ผาสุขหสั ดําเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิก เขียนโปรแกรม 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

069 คอมพิวเตอร์ (5) นางสาวประภาพรรณ แก้ว
เหมือน 

ดําเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิก เขียนโปรแกรม 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

070 คําคม เกมต่ออักษร 
ภาษาไทย (1) 

นางชลกร ชาครอง นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์
ภาษาไทย โดยการเรียนรู้ผ่าน
เกม ในลักษณะของการต่อคํา 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

071 คําคม เกมต่ออักษร 
ภาษาไทย (2) 

นายอาลี สาและ นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์
ภาษาไทย โดยการเรียนรู้ผ่าน
เกม ในลักษณะของการต่อคํา 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

072 คุยเฟ่ืองเร่ืองสุขภาพ นายวัลลภ นันตา พูดคุยเรื่องปัญหาสุขภาพ หน้าห้องพักครู
กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 

073 เคมีรอบตัว นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ นักเรียนเลือกใช้สารเคมีได้
เหมาะสมกับการใช้งาน และ
รู้จักโทษของสารเคมีบาง
ประเภท 

ใต้อาคาร 3 

074 เครื่องบินพลังยาง (ม.ต้น) นายนิพนธ์ แก้วดารา ส่งเสริมกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ เกิดกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

ห้อง 4404 

075 เครื่องบินพลังยาง (ม.ต้น) นายอดุล ดือราแม ส่งเสริมกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ เกิดกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

ห้อง 4301 

076 โครงงานคุณธรรม (1) นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรม 
การจัดทําโครงงานเช่ือมโยง
บูรณาการกิจกรรมการเรียน 
การสอนสังคม 

ห้อง 2202 
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077 โครงงานคุณธรรม (2) นางสาวสุกัญญา รอดระกํา ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรม 
การจัดทําโครงงานเช่ือมโยง
บูรณาการกิจกรรมการเรียน 
การสอนสังคม 

ห้อง 2202 

078 โครงงานบูรณาการ นายบพิตร อิสระ ขั้นตอนการทําโครงงาน  
การเขียนรายงานโครงงาน 

ห้องศูนย์วิชา
คณิตศาสตร์ 

079 โครเชต์ นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล สร้างช้ินงานต่าง ๆ  
ตามความสนใจด้วยโครเชต์ 

ห้อง 4402 

080 งานประดิษฐ์ นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง ประดิษฐ์ของต่าง ๆ ห้อง 7107 
081 จิ๊กซอร์พาเพลิน นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

จากการเล่น Jigsaw 
ห้อง 3203 

082 ชักกะเย่อ นายสายันต์ ชารี การเล่นกีฬาชักกะเย่อใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

โรงยิม 
(ศูนย์กีฬา) 

083 ช่างวาดภาพ นายสวัสด์ิ จันทร์พลงาม ความรู้เก่ียวกับศิลป์  
การฝึกวาดภาพ เช่น  
วัตถุ ทิวทัศน์ คน ฯลฯ 

ห้อง 7207 

084 ดนตรีไทย (1) นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์ การจําแนกประเภท 
เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย 
การฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลง
เบ้ืองต้น/รวมวง 

ห้องดนตรีไทย 
1407 

085 ดนตรีไทย (2) นายเข็ม กลั่นใสสุก การจําแนกเครือ่งดนตรีไทย 
การปฏิบัติทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีไทยแบบรวมวง 

ห้องดนตรีไทย 
1407 

086 ถักกระเป๋าใส่ขวดนํ้าด่ืม นางสาวเสาวลักษณ์ จันศร ี เพ่ือให้นักเรียนฝึกคิด ออกแบบ 
มีทักษะในการประดิษฐ์
สร้างสรรค ์

ห้องกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

087 ถ่ายภาพจาก
โทรศัพท์มือถือ  (1) 

นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม การใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว 
ถ่ายภาพออกมาให้สวยงาม 
ตามองค์ประกอบภาพ 

ใต้อาคาร 3 

088 ถ่ายภาพจาก
โทรศัพท์มือถือ (2) 

นางสาวบงกช เหล็กผา การใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว 
ถ่ายภาพออกมาให้สวยงาม 
ตามองค์ประกอบภาพ 

ใต้อาคาร 3 

089 ทักษะชีวิต นางสาวบุษบา ห้าวหาญ การป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์คบัขัน 

ศูนย์มวย 

090 เทนนิส นายชยุตม์ พรายนํ้า ฝึกการเล่นเทนนิส สนามเทนนิส 
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091 ไทยบันเทิง นายฐิติพงศ์ จันทสีร ์ ประดิษฐ์เกมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับภาษาไทยสื่อบันเทิงต่าง ๆ 
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง 
นักเรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการบูรณาการ 
วิชาภาษาไทยกับกลุ่มสาระอ่ืน 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

092 ธนาคารโรงเรียน นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค ฝึกปฏิบัติงานของธนาคาร
โรงเรียน 

ห้องธนาคาร
โรงเรียน 

093 นวัตกรรมทางภาษา นายอนิรุทร์ บุญเก้ือ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้าน 
การผลิตนวัตกรรมทางภาษา 
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ผลิต
และผูใ้ช้นวัตกรรม 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

094 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ นายธนชาติ เอียสกุล กิจกรรมทางฟิสิกส์  
การสร้างองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ 

ห้อง 4401 

095 นักวาดการ์ตูน นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรือง วาดการ์ตูนตามความสนใจ 
และเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ 

ห้อง 4305 

096 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ นายพิทยา ทองเงิน เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังให้
นักเรียนหาความรู้พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

097 นาฏยศิลป์บดินทรเดชา 
(1) 

นางสาวนัจกร ผู้ทรงธรรม การฝึกนาฏศิลป์เบ้ืองต้น 
ฝึกจัดทําการแสดง 

ห้องนาฏศิลป์ 
4110 

098 นาฏยศิลป์บดินทรเดชา 
(2) 

นางสาวภัทรี ชุมช่วย การฝึกนาฏศิลป์เบ้ืองต้น 
ฝึกจัดทําการแสดง 

ห้องนาฏศิลป์ 
4110 

099 นาฏยศิลป์บดินทรเดชา 
(3) 

นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี การฝึกนาฏศิลป์เบ้ืองต้น  
ฝึกจัดทําการแสดง 

ห้องนาฏศิลป์ 
4110 

100 นิติบดินทร นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร ์ ความรู้ด้านกฎหมาย ห้อง 2208 
101 นิทานสร้างสรรค์ (1) นางมลิวรรณ์ มูลพรม นักเรียนได้ทักษะการใช้ภาษา  

มีทักษะการวาดภาพระบายสี 
ห้อง 5408 

102 นิทานสร้างสรรค์ (2) นางสาวอุษา เกตุหาร นักเรียนได้ทักษะการใช้ภาษา  
มีทักษะการวาดภาพระบายสี 

ห้อง 5408 

103 นิทานสร้างสรรค์ (3) นางสาวนวลละออ ต้นเคน นักเรียนได้ทักษะการใช้ภาษา  
มีทักษะการวาดภาพระบายสี 

ห้อง 5408 

104 บ้านไหมพรม นางสาวชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย เรียนรู้วิธีการถักไหมพรม 
จากอุปกรณ์โครเชต์ 

ห้อง 3308 
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105 บําเพ็ญประโยชน์ นางเตือนใจ มลแก้ว นักเรียนทํากิจกรรมกลุม่ 
บําเพ็ญประโยชน์ 

ห้อง 7101 

106 แบดมินตัน ว่าที่ ร.ต. อานันท์ เชยสุวรรณ การเล่นกีฬาแบดมินตัน สนาม
แบดมินตัน 

107 ประดิษฐ์ดอกไม้ นายทัชชกร พวงพันธ์ ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ  
จัดบอร์ด 

ห้อง 7109 

108 ประวัติศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ 

นางสาวพัณนริตาภา สมมณ ี ก่อนประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อยุธยา 
กรุงธนบุรี รัตนโกสินทร์ 
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ห้อง 2301 

109 ประวัติศาสตร์สัญจร นางสาวสุนิภรณ์ รุจิลาวัลย์ ปริศนาประวัติศาสตร์ หน้าห้อง
พยาบาล 

110 ปิงปอง นายทินภัทร ฉลาดคิด ทักษะพ้ืนฐานการเล่นปิงปอง 
การแข่งขันปิงปอง 

ศูนย์กีฬาช้ัน 1 

111 เปิดโลกการอ่าน นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ ศึกษา ค้นคว้า อ่านสิ่งพิมพ์
ต่างๆ สืบค้นสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ห้องสมุด 

112 ผ้าพันคอจากบล็อคไม ้ นางสาวขนิษฐา ญาสิทธ์ิ ประดิษฐ์ ออกแบบ สร้าง
ผ้าพันคอเป็นช้ินงานด้วย 
บล็อคไม ้

ห้อง 4201 

113 ฝึกคิดอย่างนัก
คณิตศาสตร์ 

นายพรสิทธ์ิ เลศิเสรีพัฒนกุล ให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้ไข
ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 

ทางเช่ือม 
อาคาร 2 - 3  

ฝั่งห้องพยาบาล
114 พยาบาล นางรัชนี รัษฐปานะ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานอนามัย

โรงเรียน 
เรือนพยาบาล 

115 พระเคร่ืองเมืองสยาม นายชาญยุทธ นาวงษ์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
พระเครื่องสมัยต่าง ๆ 

ห้องสมุด 

116 พฤกษหรรษา นางสาวหฤทย์ อันไธสง ศึกษาพรรณไม ้อนุรักษ์ดูแล
พรรณไม ้

ห้อง 4206 

117 พัฒนาบุคลิกภาพ นายไพศาล วงษ์ระหงษ์ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียนตามคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ห้อง 3306 

118 พับกระดาษ (Origami) นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร ในยามคับขัน บางครั้ง 
การพับกระดาษก็ช่วยเราแก้ไข
สถานการณ์กลบัมาให้ดีขึ้นได้ 

ห้อง 4202 
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119 พาทีสร้างสรรค์ (1) นางจริญญา แก้ววงษา เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
การพูดและนําไปสู่เวที 
การแข่งขัน กล้าแสดงออก 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

120 พาทีสร้างสรรค์ (2) นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
การพูด กล้าแสดงออกและ
พัฒนาไปสู่เวทีการแข่งขัน 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

121 เพชรยอดมงกุฎ
พระพุทธศาสนา 

นายพีรพันธ์ น่ิมลบ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
ฝึกทําข้อสอบ เตรียมตัว 
เข้าแข่งขัน 

ห้องจริยธรรม 
3406 

122 ฟิสิกส์จากเกม นางสาวสิริวิมล วังวงษ์ วิเคราะห์หลักการฟิสิกส์ที่อยู่ 
ในเกมต่าง ๆ วางแผนการ 
สร้างเกมโดยอาศัยหลักการ 
ทางฟิสิกส์ 

ห้อง 4301 

123 ฟุตซอล นายดนัย นาเมือง กติกาการแข่งขันฟุตซอล สนามฟุตซอล 
124 แฟช่ันโชว์ (1) นางสาวกนกพิชญ์ วันนํา การจัดกิจกรรมแฟช่ันโชว์  

การออกแบบชุด  
การดําเนินงานแฟช่ันโชว์ 

ห้องเขียนแบบ 
7408-7409 

125 แฟช่ันโชว์ (2) นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร ศึกษาประวัติและที่มาทีไปของ
แฟช่ัน ฝึกทักษะการเดินแบบ
และการแต่งตัว 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

126 โฟลค์ซอง นายพูนศักด์ิ รักษาพันธ์ุ เรียนรู้วิธีการเล่นกีตาร์โปร่ง หน้าห้องศิลปะ 
127 ภาพยนตร์สั้น (1) นางสมร จันทนาคม อุปกรณ์ถ่ายทํา การเขียนบท

ภาพยนตร์สั้น การถ่ายทํา  
การตัดต่อ 

ห้อง 2202 

128 ภาพยนตร์สั้น (2) นางสาวพนิดา ศรีอํ่าดี อุปกรณ์ถ่ายทํา การเขียนบท
ภาพยนตร์สั้น การถ่ายทํา  
การตัดต่อ 

ห้อง 2202 

129 มารยาทไทย (ม.ต้น) นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรม
มารยาทไทย เพ่ือการปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ห้อง 2204 

130 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง ภูมิศาสตร์กายภาพ  
ภูมิศาสตร์มนุษย์และวัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์เทคนิค 

ห้อง 2207 

131 มารยาทไทย นางณัฐธยา วิเศษวงษา มารยาทไทย ห้อง 4102 
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132 มารยาทไทย (ม.ต้น) นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์ ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรม
มารยาทไทย เพ่ือการปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ห้อง 2204 

133 ไม้มงคล นางสาวทิพย์วิมล เจรญิสขุ เพ่ือให้นักเรียนสืบค้นต้นไม้
มงคลและเลือกต้นไม้มา 
ปลูกประดับบ้าน 

ใต้อาคาร 3 

134 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสุภาพร ขาวพิมพ์ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 

ห้อง 4205 

135 รักษาดินแดน ว่าที่ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง ส่งเสริมเรื่องของความรักชาติ 
และวินัย  

หน้าอาคาร 1 

136 ริบบ้ินสุดเก๋ นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง การประดิษฐ์ริบบ้ินเก๋ไก๋ เช่น  
ริ้บบ้ินห่อของขวัญ โบว์แบบ
ต่างๆ เหรียญโปรยทาน 

ห้องคหกรรม 

137 ลับสมองประลองปัญญา นางดรุณี ประกิจเพชร์ ฝึกระบบการคิด การแก้ปัญหา ห้องแนะแนว 
138 ลูกคิดญี่ปุ่น (1) นางทองกร ศรีบุญเรือง ให้นักเรียนฝึกการคิดอย่าง 

มีเหตุผลและคดิอย่างเป็นระบบ 
ใต้อาคาร 3 

139 ลูกคิดญี่ปุ่น (2) นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล ให้นักเรียนฝึกการคิดอย่าง 
มีเหตุผลและคดิอย่างเป็นระบบ 

ใต้อาคาร 3 

140 ลูกทุ่ง (1) นายกวีชาติย์ จันทร์แพง ประวัติเพลงลูกทุ่ง ศิลปินลูกทุ่ง
ในตํานาน เพลงลูกทุ่งในอดีต-
ปัจจุบัน ฝึกซ้อมเพ่ือส่งประกวด 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

141 ลูกทุ่ง (2) นายอิสระภาพ แป้นรักษา หลักการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  
การเต้นพ้ืนฐาน 

ห้องขับร้อง 
4111 

142 วงโยธวาฑิต (1) นายศรีธัญญา ตันสกุล ฝึกซ้อมเพลงในหลวงของ
แผ่นดิน เพลงพระราชนิพนธ์ 
เพลง Concert Band 

ห้อง 
วงโยธวาฑิต 

143 วงโยธวาฑิต (2) นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ ฝึกซ้อมเพลงในหลวงของ
แผ่นดิน เพลงพระราชนิพนธ์ 
เพลง Concert Band 

ห้อง 
วงโยธวาฑิต 

144 วรรณศิลป์ นายชาคริต แจ่มศร ี ใช้ภาษาไทยในการสร้าง
วรรณศิลป์ วิพากวิจารณ์ 
คําประพันธ์ 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

145 วาทะผู้นํา นางสาวรุจิรา เวียงทับ บุคลิกภาพ ท่าทาง  
การพูดต่อหน้าสาธารณะ 
นโยบายของผู้นํา 

ห้อง 1304 
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146 ศิลปะการแสดง นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย ฝึกประสบการณ์ ฝึกทกัษะ
ทางด้านการแสดงที่หลากหลาย 

ห้องเรียน 
การแสดง 7406

147 ศิลปะสร้างสรรค์ (1) นายธัชชา เทศน์ธรรม เทคนิคการทํางานศิลปะ ห้อง 4106 
148 ศิลปะสร้างสรรค์ (2) นายมณเฑียร สุขสวัสด์ิ เทคนิคการทํางานศิลปะ ห้อง 4106 
149 ศูนย์ข่าวเยาวชน (TYNBD) นางสาวอภิญญา บุญแก้ว ฝึกปฏิบัติทักษะพิธีกร กล้อง 

ตัดต่อ การเขียนบท 
ห้อง

ประชาสัมพันธ์ 
150 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวษมาภรณ์ ศรใีสคํา ดําเนินการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ห้อง 3201 

151 เศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ 

นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ เน้ือหาเศรษฐศาสตร์ ห้อง 2302 

152 ส่งเสริมการอ่าน นางศรีสมบูรณ ์อางนานนท์ นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่
สนใจแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก
เรื่องที่อ่านแนะนําหนังสือที่อ่าน 

ห้องสมุด 

153 สนุกกับการนําเสนอด้วย 
PowerPoint 

นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง เรียนรู้การนําเสนอ การสร้าง
ไฟล์และการนําเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint 

ห้องคอมธุรกิจ 
7401 

154 สนุกกับเกมคณิตศาสตร์ (1) นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล เล่นเกมฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์
และสร้างเกมคณิตศาสตร์ 

ใต้อาคาร 3 

155 สนุกกับเกมคณิตศาสตร์ (2) นางสาวนิสา บุญสง่า เล่นเกมฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์
และสร้างเกมคณิตศาสตร์ 

ใต้อาคาร 3 

156 สมุนไพร นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช ศึกษาพรรณไม ้สมุนไพร  
แปรรูปสมุนไพร ขยายพันธ์ุพืช
สมุนไพร 

ห้องศูนย์วิชา
เกษตร 

157 สร้างสรรค์เกมคณิต นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม ให้นักเรียนคิดเกมคณิตศาสตร์
อย่างง่าย 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

158 สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วย
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

นายพิสุทธ์ิ แซอ้ึ่ง วาดภาพและตกแต่งภาพ 
ให้สวยงามด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ห้อง 7301 

159 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์ ให้นักเรียนได้คดิสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์โดยใช้แนวคิด 
ทางคณิตศาสตร์ 

ใต้อาคาร 3 

160 สวดมนต์แปลทํานอง
สรภัญญะ (ม.ปลาย) 

นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด สวดมนต์แปลทํานองสรภัญญะ ห้อง 3201 
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161 สวดมนต์แปลบาลีอังกฤษ นายคณาวุฒิ อาษาชํานาญ การสวดมนต์ภาษาบาลี  
การสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษ 
การออกเสียง ความถูกต้องของ
อักขระ จังหวะ ทํานอง นํ้าเสียง
พร้อมเพรียงและมารยาทท่าทาง 

ห้องจริยธรรม 
3406 

162 สะกดคําพาเพลิน (1) นางประภา ปักษี นักเรียนได้เขียนและได้ทราบ
การใช้คําที่ถูกต้อง เพ่ือปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

163 สะกดคําพาเพลิน (2) นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล นักเรียนได้เขียนและได้ทราบ
การใช้คําที่ถูกต้อง เพ่ือปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

164 สุนทรียภาพในการใช้ชีวิต 
(1) 

นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น ทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
เหมาะสม ส่งเสริมใหผู้้เรียนอยู่
ในสังคมได้ดีและมีความสุข 

ห้องแนะแนว 

165 สุนทรียภาพในการใช้ชีวิต 
(2) 

นางสาวนภาพร หริมเจรญิ ทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
เหมาะสม ส่งเสริมใหผู้้เรียนอยู่
ในสังคมได้ดีและมีความสุข 

ห้องแนะแนว 

166 เสียงตามสาย นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว เรียนรู้การพูดในโอกาสต่างๆ  
การจัดรายการวิทยุและโทรทศัน์ 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

167 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
(1) 

นางเกื้อกมล พฤกษประมูล ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นําเยาวชน
ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
พ่ีสอนน้อง 

ห้องกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

168 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
(2) 

นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นําเยาวชน
ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
พ่ีสอนน้อง 

ห้อง 2403 

169 หมากกระดาน นายดนันท์ แย้มช่ืน การเล่นหมากกระดาน หน้าห้องพักครู
กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 

170 หุ่นยนต์โบว์แดง นางสาวชามาศ ดิษฐเจรญิ ดําเนินกิจกรรมหุ่นยนต์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
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171 อาชีพอิสระ นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร ฝึกความคิดสร้างสรรค์  
โดยการสร้างอาชีพ 
ที่ท าจากวัตถุที่ก าหนด 

ห้องแนะแนว 

172 อาหารสไตล์เด็กหอ นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
การท าอาหารแบบง่ายๆ 

ห้อง 1306 

173 กองร้อยพิเศษ (2) นายเกรียงไกร เทียมแสน ฝึกระเบียบวินัยและ 
การช่วยเหลือสังคม 

อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 


