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001 Merit Bank B.D. นาวาอากาศตรีหญิงพิมพร เทียนอุดม - เพื่อสร้างความตระหนักในการใฝุรู้อย่างรอบด้าน 
- ปลูกฝังความมีน้้าใจต่อผู้อื่น 

002 A-MATH นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม - เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรยีน 
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่น A-
MATH 
- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแขง่ขัน A-MATH 

003 B.D. Bike ปั่นๆ (1) นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ ให้เรียนรู้การปั่นที่ถูกวิธีและมีความรู้ในการซ่อมจักรยาน 
004 B.D. Bike ปั่นๆ (2) นายรังสิต มีแสง ให้มีความรู้ในการปั่นจักรยานท่ีถูกวิธี และมีความรู้ใน

การซ่อมจักรยาน 
005 B.D. Bike ปั่นๆ (3) นางสาวสุรยี์รัตน์ สวัสด ี เกิดการเรียนรู้การปั่นท่ีถูกวิธี และมีความรู้ในการซ่อม

จักรยาน 
006 Better English นางแววดาว วรัญญานนท ์ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน พัฒนาความรู้ค้าศัพท์

ภาษาอังกฤษท่ีเจอในชีวิตประจ้าวนั ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

007 Board Game การเรียนรู้
หลากมติ ิ

นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล - เรียนรูผ้่านการเล่นบอรด์เกมที่บรรจุประสบการณ์ 
กระบวนการคดิวิเคราะห์ รวมถึงทักษะในด้านสังคม 
และการปฏิบัตตินต่อผู้อื่น 
- น้าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจา้วัน 

008 Bodin Poll (1) นางสาวสุนสิา เถาจ้าปา - นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีวิจารณญาณ 
- นักเรียนรู้จักการวางแผน การท้างานเป็นทีม และกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

009 Bodin Poll (2) นางสาวนาฎลัดดา บญุสุทัศน์ - นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีวิจารณญาณ 
- นักเรียนรู้จักการวางแผน การท้างานเป็นทีม และกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

010 Bodin Pro Evolution 
Soccer 2018 

ว่าท่ีร้อยตรณีัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง นักเรียนเกดิทักษะการวางแผนเพือ่ท้าให้เกิดกลุยทธ์ใน
การควบคุมฟุตบอลและรู้จักการแพ้-ชนะในเกมฟุตบอล
เพื่อสร้างภราดรภาพ 

011 Book Club นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้อ่านได้
หลากหลายแนวและอ่านหนังสือได้มากขึ้น 

012 Born to be a reporter นางวันวิสา พริพล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 
013 Chemistry Apps นางสาวปัณณิดา ประสานสอน - นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาเคมีมากขึ้น 

เนื่องจากใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอน  
- นักเรียนมีความสามารถในการคน้หาแอปพลิเคชัน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางเคมีด้วยตนเอง 

014 Chemistry Experiments นางสาวนิสา วิริยาสติาภรณ ์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น เน้นการมใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี 
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015 Communication Arts นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารโดยให้
ความส้าคญักับการสื่อสารจากองค์ประกอบของการ
สื่อสาร 

016 Crossword Games นางสาวสุพพัตรา นวะศร ี - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
- เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนค้าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการ
ต่อค้าศัพท์ 

017 Deep Learning นายโกศล มูลพรม เพื่อใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมาพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

018 Doodle Art นางสาวสวัญญา ประจ้าเรือ - ฝึกสมาธิด้วยการาดภาพตามจินตนาการ 
- ฝึกความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบความจ้าทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

019 Easy English นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกลุ - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมในการใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
- เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

020 Easy Items  นางสาวชนิดา ลาอ่อน - เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ - เพื่อสร้าง
จิตส้านึกท่ีดตี่อสิ่งแวดล้อม 

021 Econ Life นางสาวจันทรสดุา สงประเสริฐ เพื่อให้นักเรียนน้าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตรไ์ปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

022 English From Social 
Network 

นางสาวจินดา ไขตะขบ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ใน
อินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากต้ารา เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียน 

023 English through Stories นางสาวจันทมาศ ทิมโต นักเรียนท่ีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รู้จักการใช้ภาษา
ง่ายๆ ตามมารยาทสังคม 

024 Français facile นางสาวธนาตา พีรกันทรากร ศึกษาตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส ค้าศพัท์ง่ายๆ ใน
ชีวิตประจ้าวันของภาษาฝรั่งเศส 

025 Geo-Eco นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการดา้นภูมิศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร ์

026 Hello Japanese นางสาวสุชาวดี เทพกฤช นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น 
027 How To Be An Exchange 

Student 
นางนงลักษณ์ สุรยิะฉันทนานนท ์ เพื่อเป็นการเปดิโลกทัศน์ในการศกึษาต่อในต่างประเทศ

และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย 
028 If you love the music, 

learn from the lyric 
นายสาธิต สมใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงและ

เพิ่มพูนค้าศัพท์จากเนื้อหาในเพลงภาษาอังกฤษได ้
029 Inside Magazine นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากนติยสาร ซึ่ง

เป็นความรู้ทั่วไป และความรูร้อบตัวที่นักเรียนสามารถ
ค้นได้จากนติยสาร รวมทั้งนักเรียนได้สรุปองค์ความรู้
จากการอ่านด้วย 

030 It’s all about games นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
การเล่นเกมภาษาอังกฤษ และสร้างความเพลิดเพลิน
ให้กับนักเรียน ตลอดจนเกดิเจตคติที่ต่อภาษาอังกฤษ 
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031 Knowing German นางวรดา บุญล้้าเลิศ นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเยอรมัน 
032 Korean Club นางเพ็ญแข เมืองนก เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวัฒนธรรม

ของเกาหล ี
033 Love Healthy ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณัฐปภัสร์ เกิดแกว้ - เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก

ยิ่งข้ึน 
- เพื่อให้นักเรียนไดม้ีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
อย่างถูกวิธี 

034 M.C. Bodindecha (พิธีกร) นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการพูดในโอกาสต่างๆ 
035 Model figure & Toys นายฐิติพงศ์ จันทสีร ์ - มุ่งให้นักเรียนค้นหาตนเองจากของสะสมต่างๆ 

- มุ่งให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
036 Photo By Mobile Phone นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา นักเรียนสามารถถ่ายภาพโดยใช้ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์

และเทคนิคในการถ่ายภาพ 
037 Physics Toys นายอดุล ดือราแม เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีกระบวนการคิด

และจินตนาการพื้นฐานทางฟิสิกส ์
038 Reading for Fun นางสาวชญานิษฐ์ เงินวงค์นัย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งอ่านออกเสียง และการ

อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ออนไลน ์ที่พบเจอในชีวิตประจ้าวัน 

039 Recycle Club นางสาวชลธิชา ค้ากองแก้ว - เพื่อน้าวัสดุเหลือใช้มาท้าให้เกิดประโยชน ์
- เพื่อเสริมสร้างจินตนาการสร้างสรรค ์

040 Short film with 
Smartphone (1) 

นายสุภกิจ แก้วดวงด ี เพื่อฝึกฝน พัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ 
และเสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรคข์องผู้เรียน 

041 Short film with 
Smartphone (2) 

นางสาวพนิดา ศรีอ่้าด ี เพื่อฝึกฝน พัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ 
และเสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียน 

042 Short film with 
Smartphone (3) 

นางสมร จันทนาคม เพื่อฝึกฝน พัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ 
และเสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรคข์องผู้เรียน 

043 Short Films นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร - เพื่อศึกษาจากประเด็นในภาพยนตร์สั้น 
- เพื่อน้าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

044 Singing with Smule นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการร้องเพลงภาษาอังกฤษ
ผ่านแอปพลิเคชันร้องคาราโอเกะออนไลน ์(แอป 
Smule) 

045 STEM กับชีวิต นางมนวิภา อ่อนศร ี เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์และน้าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้

046 SUDOKU นางอังคณารัตน์ หวังด ี - เพื่อฝึกรูปแบบกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ และมี
เหตุผล การสังเกต 
- เพื่อฝึกความคิดเรื่องการจดัล้าดบั และ sence of 
space รวมถึงการฝึกสมาธ ิและพฒันาความจ้าระยะสั้น 

047 The Idol คนบันดาลใจ นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา - นักเรียนไดร้ับความรู ้ทัศนคติที่ดีจากผู้ที่ประสบ
ความส้าเร็จ 
- นักเรียนสามารถประยุกตห์ลักคดิไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
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048 กระปุกออมสินจากแผ่นเฟรม นางสาวทิพย์สราวลัย์ หวังปรุงกลาง - เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของการประหยัด รู้จักการ
ออม 
- เพื่อฝึกให้มีความคิดสรา้งสรรค์ ฝึกสมาธิ รวมถึงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

049 กองร้อยพิเศษ (1) นายเกรียงไกร เทียมแสน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทางลูกเสือ 
050 กองร้อยพิเศษ (2) นายกิตตริัชต์ วรัญญานนท ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทางลูกเสือ 
051 การ์ดยูกิ แวนการด์ (Card Yu 

Gi Vanguard) 
นายสุจินดา ปรากฏวงศ ์ - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ขณะ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
- เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ มีมนุษยสมัพันธ์เข้ากับผู้อื่นได ้

052 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยเกม Duel Link 

นายพิชญเมธี แสงด ี - เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
- เพื่อส่งเสริมทักษะการคดิวิเคราะห์ การวางแผน 

053 การพูดในท่ีชุมชน (Public 
Speaking) 

นางจรินพรรณ กลิ่นหอม เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การออกเสียง และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมชุมนุม 

054 การสร้างสื่อการสอนเคม ี นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเคมีให้เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู ้

055 การแสดงวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 

นายภัคพล อนุรักษเ์ลขา - ให้ผู้เรียนน้าหลักการทางวิทยาศาสตรม์าประยุกตเ์ป็น
การแสดง 
- เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรยีนในการท้างานเป็น
ทีม 

056 กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ ์ - เพื่อให้นักเรียนได้ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ 
- เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เรื่องกฎ กติกา การเล่นกีฬาเป
ตอง 

057 เกมคณติ ยุค 4.0 (1) นางสาวกฤษณา ยืนบุร ี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราห ์และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเกมคณิตฯ 

058 เกมคณติ ยุค 4.0 (2) นายคเณศ สัมพุทธานนท ์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราห ์และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเกมคณิตฯ 

059 เกมคณติ ยุค 4.0 (3) นางวรารัตน์ เชษฐานนท์ เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับนักเรียน 

060 เกมคณติ ยุค 4.0 (4) นางสาวมธุรดา ศรสีุข เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับนักเรียน 

061 ค้นคว้าอิสระ นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร สอนวิธีการค้นคว้าด้วยวิธีการขั้นสงูเพื่อให้ได้ข้อมูล
จ้าเพาะและหาไมไ่ด้ด้วยวิธีสามญั น้าไปแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์

062 คนรักกล้วยไม ้ นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล นักเรียนสามารถขยายพันธ์ุกล้วยไม้ได ้
063 คอนโดไม้ Ganga Games นางพนิดา โฉมศร ี - นักเรียนฝึกความคิดเชิงวิเคราะห์ในการวางแผน 

- รู้หลักสมดลุของน้้าหนักของวัสดขุองเกมที่ใช้ 
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064 คอมตูน นางสาววาสนา ผาสุกหสั เพื่อฝึกทักษะด้านการวาดการ์ตูน การลงส ีและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อพัฒนา
ความสามารถในด้านศลิปะแกส่มาขิกชุมนุม 

065 คอมสร้างสรรค ์ นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

066 ค้าคม (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย) 
1 

นางสาวชลกร แสงแก้ว - เพื่อให้นักเรียนมีคลังค้าศัพท์เพิ่มมากขึ้น - เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้การท้างานร่วมกับผู้อื่น 

067 ค้าคม (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย) 
2 

นายอาลี สาและ - เพื่อให้นักเรียนมีคลังค้าศัพท์เพิ่มมากขึ้น 
- เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การท้างานร่วมกับผู้อื่น 

068 คิดสร้างสรรค ์ นางสาวนภาพร หริมเจริญ - เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจาก
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน 

069 คิดอย่างมีเหตุผล นางสาวขวัญเมือง ชาติช้าน ิ ฝึกฝนทกัษะการคิดด้วยแบบฝึกทกัษะต่างๆ 
070 คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ (Chill 

Chill) 
นายวัลลภ นันตา เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ

เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
071 คุยฮาภาษาฟุตบอล นายธนชาติ เอียสกลุ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการเล่นฟุตบอล 
072 เคมีในบ้าน นางสาวณัฏฐณี ศิรโิชต ิ เพื่อให้นักเรียนทราบสมบตัิบางประการของสารเคมีที่ใช้

ในบ้าน 
073 เครื่องบินพลังยาง (ม.ต้น) นายนิพนธ์ แก้วดารา เพื่อศึกษาหลักการบิน 
074 งานประดิษฐ์ตกแต่งบ้านและ

สวน 
นายชาญยุทธ นาวงษ ์ - การออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานประดิษฐ์ตกแต่งบ้าน

และสวน 
- ผลิตชิ้นงานประดิษฐ์ตกแต่งบ้านและสวนได ้

075 งานปักครอสตสิ นางนภัสนันท์ สิงห์เพียง - เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานและความสวยงามของงาน
ปักครอสตสิ 
- สามารถน้าไปเผยแพร่ให้บุคคลได้รู้ถึงความสวยงาม
และส่งเสรมิรายได้ให้ตนเอง 

076 งามอย่างไทย (1) นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมารยาทไทยที่สามารภ
น้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้
- นักเรียนสามารถปฏบิัติตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง 

077 งามอย่างไทย (2) นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมารยาทไทยที่สามารภ
น้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้
- นักเรียนสามารถปฏบิัติตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง 

078 จิตอาสา นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต - เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้การพัฒนา
ตนเอง 
- เพื่อให้ท้าประโยชน์แก่ผู้อื่น และส่วนรวม ได้พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

079 ชักกะเย่อสากล นายดนันท์ แย้มชื่น - เพื่อให้นักเรียนรักการออกก้าลังกาย 
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎ กติกา และรูปแบบการแข่งขัน
ชักกะเย่อสากล 
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080 ช่างวาดภาพ นายสวัสดิ์ จันทร์พลงาม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการวาดภาพ 
081 ชุมนุม DIY นางมัลลิกา ภาพัสนนท์ เพื่อให้นักเรียนฝึกสรา้งความคิดสร้างสรรค ์
082 ชุมนุมการ์ตูน นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง - เพื่อส่งเสริมนักเรียนทีส่นใจและมีทักษะการวาด

การ์ตูน 
- เพื่อสร้างชุมชนการเรยีนรูส้้าหรบันักเรียนที่สนใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับการต์ูน 

083 ชุมนุมการ์ตูน (วาดภาพ) นางสาวสุวดี นาสวัสดิ ์ - เพื่อส่งเสริมนักเรียนทีส่นใจและมีทักษะการวาด
การ์ตูน 
- เพื่อสร้างชุมชนการเรยีนรูส้้าหรบันักเรียนที่สนใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับการต์ูน 

084 ชุมนุมการ์ตูน (สร้างสรรคเ์รื่อง
สั้นและนยิายจากการ์ตูน) 

นางสาวมะลิสา ศรีนอก - เพื่อส่งเสริมนักเรียนทีส่นใจและมีทักษะการแต่งเรื่อง
สั้นและนยิายจากการ์ตูน 
- เพื่อสร้างชุมชนการเรยีนรูส้้าหรบันักเรียนที่สนใจการ
แต่งเรื่องสั้นและนิยาย 

085 ชุมนุมเลี้ยงปลาสวยงามในอ่าง
บัว (1) 

นายคมเดช พรมนาค เพื่อให้นักเรียนฝึกความรับผิดชอบ 

086 ชุมนุมเลี้ยงปลาสวยงามในอ่าง
บัว (2) 

นางสาวอุษา เกตุหาร เพื่อให้นักเรียนฝึกความรับผิดชอบ 

087 ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน นางศรีสมบรูณ์ อางนานนท ์ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเน้นความส้าคัญของการอ่าน 
และมีนสิัยรักการอ่าน 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือดีมสีาระ 

088 เซียนแผนที ่ นายบวรวุฎ จรีะดิษฐ ์ เพื่อต้องการให้นักเรียนมีทักษะด้านแผนที่ประกอบการ
เรียนเนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาอื่นๆ 

089 ดนตรไีทย (1) นางบุษราคัม จรรย์นาฎย ์ - เพื่อมีความรู้ความเข้าใจทักษะการบรรเลงดนตรไีทย 
- เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอนุรักษ์มรดกภูมิ
ปัญญาไทย 

090 ดนตรไีทย (2) นายเข็ม กลั่นใสสุก - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตรไีทย 
- เพื่อให้นักเรียนท่ีมีทักษะทางด้านดนตรไีทยร่วม
กิจกรรมดนตรไีทยในกิจกรรมของโรงเรียน 

091 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ 

นายณัฐนันท์ บุญไชย - เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศ 
- เพื่อเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ 

092 โดรน (Drone) นางจิตฐิพร ณ ศรโีต สามารถออกแบบโดรนทีส่ามารถใช้งานได้จริง 
093 ตะลยุโจทย์ฟิสิกส์เพื่อเข้า

มหาวิทยาลยั 
นายมงคล คมไสย มุ่งความส้าคญัในการเข้ามหาวิทยาลัย (สาขาฟิสิกส์และ

วิศวกรรมศาสตร์) เพื่อสรา้งความมั่นใจในความรู้ฟิสิกส์
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

094 ตามใจผูเ้รียน นายพีรพันธ์ นิ่มลบ - ผู้เรียนมคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรคใ์นการปฏิบัติกิจกรรม 
- ผู้เรียนมคีวามสุขในการปฏิบตัิกจิกรรมตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง 
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095 ตามรอยประวตัิศาสตร ์ นางสาวสุนิภรณ์ รุจิลาวัณย ์ - เพื่อให้นักเรียนค้นคว้ารายละเอยีดเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร ์
- นักเรียนตามรอยประวัติศาสตร์ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร ์

096 ถ่ายรูปสร้างจินตนาการ นางสาววรานิตย์ เกณิกานนท ์ ตระหนักให้นักเรียนใช้จินตนาการในการถ่ายภาพ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ในการเรยีนการสอนต่อไป 

097 ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
(ส้าหรับนักเรียนเกรดเฉลี่ยต่้า
กว่า 2.0 หน่วยกิต) 

นางสาวเสาวลักษณ์ จันศร ี เพื่อให้นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์เกรด
เฉลี่ยต่้ากว่า 2.0 หน่วยกิตได้ทบทวนตนเอง 

098 ท่องเที่ยวไทยไปได้ทุกวัน นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค เพื่อให้นักเรียนท่ีสนใจศึกษาค้นควา้สถานท่ีท่องเที่ยวท่ี
นักเรียนสนใจ 

099 ทันเหตุการณ ์ นางสาววชิรา มาศิร ิ เพื่อให้นักเรียนรูเ้ท่าทันข่าว เหตุการณ ์และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิต 

100 เทนนิส นายชยุตม์ พรายน้า้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นเทนนิสไดด้ียิ่งขึ้น 
101 เทเบิลเทนนสิ (1) นายทินภัทร ฉลาดคิด - นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา 

- นักเรียนรู้กติกาในการแข่งขัน 
102 เทเบิลเทนนสิ (2) นายมณเฑียร สุขสวสัดิ ์ - อธิบาย กฎ กติกาของกีฬาเทเบิลเทนนิสได ้

- สามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนสิได้ 
103 เทเบิลเทนนสิ (3) นายธัชชา เทศน์ธรรม - อธิบาย กฎ กติกาของกีฬาเทเบิลเทนนิสได ้

- สามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนสิได้ 
104 นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC: 

Youth Counselor (1) 
นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม - เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการให้ค้าปรึกษาเบื้องต้น 

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ค้าปรึกษากับผู้อื่นได้อยา่ง
เหมาะสม 

105 นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC: 
Youth Counselor (2) 

นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ ์ - เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการให้ค้าปรึกษาเบื้องต้น 
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ค้าปรึกษากับผู้อื่นได้อยา่ง
เหมาะสม 

106 นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC: 
Youth Counselor (3) 

นางสาวเมษา แสงตรง - เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการให้ค้าปรึกษาเบื้องต้น 
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ค้าปรึกษากับผู้อื่นได้อยา่ง
เหมาะสม 

107 นักออกแบบกราฟิก นางสาวพรรณี สิมอดุ เพื่อเสรมิสร้างทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิกในการ
ออกแบบงานต่างๆ 

108 นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (1) นางสาวนัจกร ผู้ทรงธรรม - เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงนาฏศลิป ์
- เพื่อฝึกทักษะการแสดงนาฏศลิป ์

109 นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (2) นางสาวภัทรี ชุมช่วย - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศลิป์
ไทย 
- เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
นาฏศิลปไ์ทย 
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110 นาฏยศิลป์บดินทรเดชา (3) นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรด ี - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศลิป์
ไทย 
- เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
นาฏศิลปไ์ทย 

111 นิติบดินทร นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร ์ - เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น 
- นักเรียนน้าหลักของกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

112 บ้าเพ็ญประโยชน์ นางเตือนใจ มลแก้ว - สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็น
ผู้ให ้
- เพื่อฝึกให้นักเรียนมจีิตอาสา เหน็คุณค่าของตนเอง 
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม 

113 แบดมินตัน ว่าท่ีร้อยตรีอานันต์ เชยสุวรรณ - เพื่อให้นักเรียนใช้กีฬาแบดมินตนัเป็นสื่อในการออก
ก้าลังกาย 
- เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตติามกติกาการแข่งขัน 

114 ประดิษฐส์วยด้วยมือเรา นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง - เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณด์้านงานประดิษฐ์
เพิ่มขึ้น 
- เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ในครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

115 เปิดความรู้ สู่โลกดิจิทลั นางจริยา หวังเชิดชูเกียรต ิ - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นผู้ใฝรุู้ใฝุเรียน รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง น้าไปพัฒนาตน
ต่อการเรียน 
- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ 
รู้เท่าทันสื่อ สามารถน้าไปใช้ในการด้ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได ้

116 ผ้าพันคอบล๊อคไม ้ นางสาวขนิษฐา ญาสิทธ์ิ - ออกแบบและสร้างแพทเทิร์นผ้าพันคอด้วยตนเอง 
- ศึกษาและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท้าผ้าพันคอท่ี
ตนเองถนัด 

117 ผู้สนใจกฎหมาย นายศุภโชค สังขศร ี - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ้าวันท่ีน่าสนใจ 
- เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถน้ากฎหมายไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

118 แผ่นเฟรมหรรษา (1) นางสาวนวลละออ ต้นเคน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการประดิษฐ์
ช้ินงาน 

119 แผ่นเฟรมหรรษา (2) นางมลิวรรณ์ มลูพรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการประดิษฐ์
ช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค ์

120 ฝึกคิดอย่างนักคณิตศาสตร ์ นายพรสิทธ์ิ เลิศเสรีพัฒนกุล ฝึกทักษะการแก้ปญัหาด้วยกลยุทธ์ทางคณิตศาสตร ์
121 ฝึกสมาธิด้วยการระบายสี 

(Meditative Coloring) 
นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร ์ เพื่อฝึกฝนทักษะสายตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิด

สร้างสรรค ์และทักษะดา้นศิลปะ อีกทั้งเป็นการผ่อน
คลายและฝึกสมาธิ ปูองกันอาการอัลไซเมอร์เพราะไดฝ้ึก
ใช้สมอง 
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122 พยาบาล นางรัชนี รัษฐปานะ - เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนให้มีสุขภาพด ีและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคล
อื่นได ้
- เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏบิัติตนเพื่อปูองกันโรคต่างๆ 
เช่น ไข้หวัด ไข้เลือดออก ฯลฯ และท้าการปฐมพยาบาล
เพื่อนๆ ได ้

123 พฤกษหรรษา นางสาวหฤทย์ อันไธสง สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

124 พฤกษา นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข ปลูกต้นไม้เพื่อลดคารบ์อน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์และมีความรู้เกีย่วกับตน้ไม ้

125 พลังงานสีเขียว นางสุทิศา ทินกร  รุ่งเรือง ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม 
126 พัฒนาบุคลิกภาพ นายไพศาล วงษ์ระหงษ์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
127 พับเหรียญโปรยทาน นางณัฐธยา วิเศษวงษา - เพื่อให้นักเรียนฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธ ิท้างาน

เป็นกลุ่มได ้
- อนุรักษ์ความเป็นไทย รูจ้ักความปราณตี 

128 พับเหรียญโปรยทาน (1) นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณสีวาท - เพื่อสร้างสรา้งรายได้ระหว่างเรยีน 
- เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทานในรูปแบบต่างๆ 

129 พับเหรียญโปรยทาน (2) นางสาวสุกัญญา รอดระก้า - เพื่อสร้างสรา้งรายได้ระหว่างเรยีน 
- เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทานในรูปแบบต่างๆ 

130 พาทีสร้างสรรค์ (1) นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของการพูดต่อ
ที่ประชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดต่อที่ประชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ 

131 พาทีสร้างสรรค์ (2) นางสาวจริญญา แก้ววงษา - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของการพูดต่อ
ที่ประชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดต่อที่ประชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ 

132 ฟิสิกส์จากเกม นางสาวสิริวมิล วังวงษ ์ เพื่อน้าความรู้ทางด้านฟสิิกสม์าประยุกต์ให้เข้ากับ
ชีวิตประจ้าวันของนักเรียน และฝกึให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและความส้าคญัของวิชาฟิสิกส ์

133 แฟช่ันโชว์ (1) นางสาวกนกพิชญ์ วันน้า เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการท้างานร่วมกันและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะอย่างมีความสุข ได้แสดง
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานแฟช่ันตามความชอบ
และความถนดั 

134 แฟช่ันโชว์ (2) นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการคดิสรา้งสรรค์และการ
ท้างานร่วมกัน 

135 โฟล์คซอง นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ ์ - นักเรียนสามารถเล่นกีต้าร์โฟล์คซองเป็นกลุ่มได้ 
- เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ 
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136 ภาษาฝรั่งเศส นายนัทธพงศ์ นาคเกษม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู ้ความสามารถในการพูดภาษา
ฝรั่งเศสเบื้องต้น 

137 มองผ่านเลนส ์ นางสาวชลิตตา เจรญิสุข เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการถ่ายภาพ 
138 มารยาทในการเข้าสังคม (1) นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติด ี
139 มารยาทในการเข้าสังคม (2) นางสาวบงกช เหล็กผา เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติด ี
140 แมนดาลา: ศิลปะสร้างสมาธ ิ นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง เพื่อสร้างสมาธิขั้นพ้ืนฐานด้วยการระบายสีภาพแบบ

แมนดาลา 
141 ยอดนักพูด นายพิทยา ทองเงิน เพื่อฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ 
142 เยอรมันน่ารู ้ นางสาวสุทธินีย์ สดุประเสริฐ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักภาษาเยอรมนั และได้รับความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีทั้งด้านสังคม 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษาต่อและชีวิตความ
เป็นอยู ่

143 ร้อง ร้า ฮัม เพลง นายอิสระภาพ แปูนรักษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกลา้แสดงออกทางด้าน
ขับร้อง 

144 รักษ์ต้นไม ้ นายทัชชกร พวงพันธ์ - เพื่อให้นักเรียนศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน 
- เพื่อให้ได้เรียนรู้การดูแลรักษาตน้ไม้ในโรงเรียน 

145 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสุภาพร ขาวพิมพ ์ - เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
- เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

146 รู้ทันโลก นางสาวพัณนรติาภา สมมณ ี เพื่อส่งเสริมให้สนใจอ่านข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศเพื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์โลกและ
น้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

147 เรียนรู้วัฒนธรรมอสีาน นางสาวรุจิรา เวียงทับ เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน 
148 ลูกคิดญีปุุ่น นางทองกร ศรีบุญเรือง - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ลูกคิด 

- เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการบวก ลบ คูณ 
และหาร โดยใช้ลูกคิด 

149 ลูกทุ่ง นายกวีชาติย์ จันทร์แพง - ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ 
“เพลงไทยลูกทุ่ง" 
- ให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์และสบืสานความเป็นไทย
ผ่าน “เพลงไทยลูกทุ่ง” 

150 เลโก ้ นางสาวอัสมาร์ โตะ๊เอียด เพื่อให้ผู้เรียนท้างานอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค ์และฝึกสมาธ ิ

151 วงโยธวาธิต (1) นายสุพจน์ เจนณะสมบตั ิ ส่งเสริมทักษะความสามารถการบรรเลงเครื่องดนตรีใน
วงโยธวาธิต ได้แก ่เครื่องเปุาลมไม ้เครื่องเปุาลม
ทองเหลือง เครื่องกระทบ 

152 วงโยธวาธิต (2) นายศรีธัญญา ตันสกุล ส่งเสริมทักษะความสามารถการบรรเลงและเครื่องดนตรี
ในวงโยธวาธิต ได้แก่ เครื่องเปุาลมไม้ เครื่องเปุาลม
ทองเหลือง และเครื่องกระทบ 

153 วรรณศิลป ์ นายชาคริต แจ่มศร ี เพื่อศึกษาวรรณคดีและการแต่งคา้ประพันธ์ชนิดต่างๆ 
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154 ศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ (ด้าน
ภาษา) 

นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านภาษาของภาคใต ้
เพื่อท่ีจะไดม้ีความรู้ความเข้าใจหรอืสามารถพูดภาษาใต้
ได ้ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนในหลายๆ ดา้น เช่น 
การอยู่ร่วมกับคนทีม่าจากภาคใต ้การท่องเที่ยวภาคใต้ 
เป็นต้น 

155 ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ 
(Drama) 

นายศุภชัย พุทธกุล นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในดา้นศิลปะ
การละครภาษาอังกฤษ 

156 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสค้า - เพื่อน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

157 สนุกกับการน้าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint 

นายณฐาภพ ฟูากระจ่าง - ผู้เรียนรู้หลักการสร้างเอกสารน้าเสนอจาก Microsoft 
PowerPoint และใช้โปรแกรมสรา้งเอกสารน้าเสนอได้
ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ที่ไดศ้ึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

158 สมุนไพร นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช - รู้จักชนิดและสมุนไพรใกล้ตัว 
- รู้จักน้าสมุนไพรใกลต้ัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
และครอบครัว 

159 สมุนไพรไทย นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น - มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่วกับสมุนไพรของไทย 
- มีความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์/สรรพคณุพื้นฐาน
ของสมุนไพรไทย 

160 สยามยุทธ นายดนัย นาเมือง - เพื่อให้นักเรียนสามารถได้เรียนรูศ้ิลปะการปูองกันตัว
เชิงมวย 
- เพื่อให้นักเรียนได้ออกก้าลังกายโดยใช้การต่อสูเ้ชิงมวย 

161 สร้างสรรค์งานศลิป์ด้วย
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

นายพิสุทธ์ิ แซ่อึ้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูโ้ปรแกรมด้านกราฟิก เพื่อ
สามารถน้าไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได ้

162 สวดมนต์แปลบาล-ีอังกฤษ นายคณาวุฒิ อาษาช้านาญ - เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะและบคุลิกภาพใที่ดีงาม
ส้าหรับชาวพุทธ 
- เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

163 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

164 สะกดคา้พาเพลิน (1) นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล - เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนค้าต่างๆ ได้ถูกต้อง 
- เพื่อให้นักเรียนเขียน สะกดค้าและน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได ้

165 สะกดคา้พาเพลิน (2) นางประภา ปักษี - เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค้าได้ถูกต้อง 
- เพื่อให้นักเรียนน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวันได ้
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166 สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กไทย 

นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม เพื่อให้นักเรียนน้าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและคณติศาสตรม์าใช้ในการแก้ปัญหาที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

167 สิ่งประดิษฐเ์หรยีญกัลปพฤกษ์
จากกระดาษและริบบิ้น (1) 

นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง - เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีนอนุรักษเ์กี่ยวกับงานอาชีพ
สิ่งประดิษฐต์่างๆ 
- เพื่อให้นักเรียนมีวิชาติดตัวเกี่ยวกับงานฝีมืองาน
หัตถกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
ต่างๆ 

168 สิ่งประดิษฐเ์หรยีญกัลปพฤกษ์
จากกระดาษและริบบิ้น (2) 

นางสาวปวีณา ยอดยศ - เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีนอนุรักษเ์กี่ยวกับงานอาชีพ
สิ่งประดิษฐต์่างๆ 
- เพื่อให้นักเรียนมีวิชาติดตัวเกี่ยวกับงานฝีมืองาน
หัตถกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
ต่างๆ 

169 สุข นายวัชรพงศ์ หอมนาน เพื่อสร้างการสื่อสารด้านสุขภาพ 
170 เสรมิสวย นางดรุณี ประกิจเพชร ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพเสริมสวย และ

สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้
171 หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนา

เยาวชน (1) 
นางสาวพนารัตน์ แซโ่ล้ว เพื่อเสรมิสร้างเจตคติและฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ

ของตนเอง แก้ปัญหาในดา้นการออกเสียงภาษาไทยให้
ถูกต้องถามอักขรวิธ ีตระหนักและเห็นคุณคา่ของ
ภาษาไทย 

172 หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนา
เยาวชน (2) 

นางสาวโรสณยี์ วงศ์หมัดทอง เพื่อเสรมิสร้างเจตคติและฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ของตนเอง แก้ปัญหาในดา้นการออกเสียงภาษาไทยให้
ถูกต้องถามอักขรวิธ ีตระหนักและเห็นคุณคา่ของ
ภาษาไทย 

173 หมากกระดาน นางสาวบุษบา ห้าวหาญ - เพื่อให้นักเรียนฝึกพัฒนาสติและสมอง 
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ด ี

174 หมากรุกไทย (1) นางสาวนิสา บุญสง่า นักเรียนสามารถแก้ปัญหาวางแผนในการเล่นหมากรุก
ไทยได ้

175 หมากรุกไทย (2) นายบพิตร อิสระ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาวางแผนในการเล่นหมากรุก
ไทยได ้

176 หุ่นยนต์บดินทรเดชา นายลัทธพล ด่านสกุล - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและแข่งขันกับ
ภายนอกได ้

177 อาชีพปลูกผักสวนครัว
จ้าหน่าย 

นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร - นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีต่ออาชีพปลูกผักสวนครัว
จ้าหน่ายได ้
- นักเรียนปลูกผักสวนครัวจ้าหน่ายเองได ้
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178 อาสายุวกาชาด (ACY 
Volunteer) 

นางสาวอภิญญา บุญแก้ว - ฝึกทักษะส้าคัญการปฐมพยาบาล และการเป็นจติ
อาสาช่วยผู้อื่นหรือสังคม 
- เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยใช้หลักการสา้คัญของ
ยุวกาชาด 

179 อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟ
ปุญญ่า 

นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

180 MATH TRAVEL นายกฤชณ บัวดีบุญญสกลุ ฝึกกระบวนการท้างาน การออกแบบ การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน ฝึกการท้างานเป็นทีม 

181 การถ่ายรูปและตกแต่งจาก 
มือถือ 

นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ เสรมิสร้างความรู้ เทคนิค ทักษะและความคิดสร้างสรรค์
ในการถ่ายภาพ 

182 แผ่นเฟรมหรรษา (3) นายสมคดิ บุญวิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการประดิษฐ์
ช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค ์

 


