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รหัสชุมนุม 001 สถานท่ี หองธนาคารนํ้าใจ (หองกลุมบริหารงบประมาณ) 
ชุมนุม Merit Bank B.D. 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นาวาอากาศตรีหญงิพิมพร เทียนอุดม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน กลุมบรหิารงบประมาณ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสรางความตระหนักในการใฝรูอยางรอบดาน 
- ปลูกฝงความมีนํ้าใจตอผูอื่น 

กิจกรรมบังคับ 
รวมปฏิบัติหนาที่กบัโครงการธนาคารนํ้าใจ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
สมุด, ปากกา, ดินสอ ตามกจิกรรมยอย 

รหัสชุมนุม 002 สถานท่ี หนาอาคาร 3 
ชุมนุม A-MATH 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจรรยาลักษณ โขงออม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อพฒันาทักษะการคิดของผูเรียน 
- เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลน A-MATH 
- เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการแขงขัน A-MATH 

กิจกรรมบังคับ 
- 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 003 สถานท่ี สนามบอล 
ชุมนุม B.D. Bike ปนๆ (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

ใหเรียนรูการปนที่ถูกวิธีและมีความรูในการซอมจกัรยาน 
กิจกรรมบังคับ 

ปนจักรยาน และซอมแซมจักรยานเบื้องตน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

จักรยาน และอุปกรณปะยางจกัรยาน 
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รหัสชุมนุม 004 สถานท่ี สนามบอล 
ชุมนุม B.D. Bike ปนๆ (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายรังสิต มีแสง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

ใหมีความรูในการปนจักรยานที่ถูกวิธี และมีความรูในการซอมจักรยาน 
กิจกรรมบังคับ 

ปนจักรยาน และซอมแซมจักรยานเบื้องตน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

จักรยาน และอุปกรณปะยางจกัรยาน 

รหัสชุมนุม 005 สถานท่ี สนามบอล 
ชุมนุม B.D. Bike ปนๆ (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสรุียรัตน สวัสดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เกิดการเรียนรูการปนที่ถูกวิธี และมีความรูในการซอมจักรยาน 
กิจกรรมบังคับ 

ปนจักรยาน และซอมแซมจักรยานเบื้องตน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

จักรยาน และอุปกรณปะยางจกัรยาน 

รหัสชุมนุม 006 สถานท่ี หอง 3206 
ชุมนุม Better English 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางแววดาว วรัญญานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดทบทวน พัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษที่เจอในชีวิตประจําวัน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

ทําช้ินงาน 3 ช้ิน ในแตละช้ินตองมีคําศัพทประกอบไมตํ่ากวา 10 คํา 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 007 สถานท่ี บริเวณดานขางหองกลุมบรหิารงานบุคคลและหองพยาบาล 
ชุมนุม Board Game การเรียนรูหลากมิติ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายวิวัฒน สุภพิทักษกุล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เรียนรูผานการเลนบอรดเกมที่บรรจุประสบการณ กระบวนการคิดวิเคราะห รวมถึงทกัษะในดานสังคม และการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่น 

- นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
กิจกรรมบังคับ 

รวมกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมในแตละครัง้ ทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน และทําเคาโครงการออกแบบ
บอรดเกม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 008 สถานท่ี ลานโชติรัตนเมธา 
ชุมนุม Bodin Poll (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุนิสา เถาจําปา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และมีวิจารณญาณ 
- นักเรียนรูจักการวางแผน การทํางานเปนทมี และกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง 

กิจกรรมบังคับ 
สํารวจความคิดเห็นแลวเผยแพรในรปูของวิดีโอ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
เครื่องมือทีส่ามารถบันทกึวิดีโอและตัดตอวิดีโอได 

รหัสชุมนุม 009 สถานท่ี ลานโชติรัตนเมธา 
ชุมนุม Bodin Poll (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และมีวิจารณญาณ 
- นักเรียนรูจักการวางแผน การทํางานเปนทมี และกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง 

กิจกรรมบังคับ 
สํารวจความคิดเห็นแลวเผยแพรในรปูของวิดีโอ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
เครื่องมือทีส่ามารถบันทกึวิดีโอและตัดตอวิดีโอได 
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รหัสชุมนุม 010 สถานท่ี ใตอาคาร 2 
ชุมนุม Bodin Pro Evolution Soccer 2018 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม วาที่รอยตรีณัฐธรเดชน พิมพแสง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

นักเรียนเกิดทกัษะการวางแผนเพื่อทําใหเกิดกลุยทธในการควบคุมฟุตบอลและรูจกัการแพ-ชนะในเกมฟุตบอลเพื่อ
สรางภราดรภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมทุกวันพฤหัสบดีในคาบเรียนที่ 1 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 011 สถานท่ี หอง 4207 
ชุมนุม Book Club 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจุฑาพร เขียวแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาทักษะการอานของนักเรียนใหอานไดหลากหลายแนวและอานหนังสือไดมากข้ึน 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมชุมนุมและอานหนังสอืรวมทั้งเขียนแนะนําหนังสือทีต่นเองอานไดอยางนอย 2 เลม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือที่นักเรียนสนใจ 

รหัสชุมนุม 012 สถานท่ี หอง 3202 
ชุมนุม Born to be a reporter 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางวันวิสา พริพล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะการอานขาวภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมบังคับ 

รายงานขาวภาคภาษาอังกฤษ 1 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

เน้ือหาขาวที่นักเรียนสนใจ 
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รหัสชุมนุม 013 สถานท่ี หอง 1306 
ชุมนุม Chemistry Apps 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวปณณิดา ประสานสอน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาของวิชาเคมีมากข้ึน เน่ืองจากใชแอปพลเิคชันในการจัดการเรียนการสอน 
- นักเรียนมีความสามารถในการคนหาแอปพลิเคชัน เพื่อสรางองคความรูทางเคมีดวยตนเอง 

กิจกรรมบังคับ 
สามารถแนะนําการใชสื่อการสอนในรปูแบบของแอปพลเิคชันในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
โทรศัพทมือถือ 

รหัสชุมนุม 014 สถานท่ี หอง 1306 
ชุมนุม Chemistry Experiments 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกปฏิบัติการเคมีเบื้องตน เนนการมใชอปุกรณและเครือ่งมือตางๆ ในหองปฏิบัติการเคม ี
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนตองออกแบบการทดลองทางเคมีอยางนอย 1 กิจกรรม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 015 สถานท่ี หองเรียนการแสดง (แผนการเรียนนิเทศศาสตร) 
ชุมนุม Communication Arts 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายชยพัทธ วงศชาญโชคชัย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

ศึกษาศาสตรที่เกี่ยวของกบัศิลปะในการสื่อสารโดยใหความสําคัญกับการสื่อสารจากองคประกอบของการสื่อสาร 
กิจกรรมบังคับ 

เรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาใจถึงแขนงตางๆ ของนิเทศศาสตร 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ชุดปฏิบัติการ, สมุดจด 
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รหัสชุมนุม 016 สถานท่ี หอง 2306 
ชุมนุม Crossword Games 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุพพัตรา นวะศร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
- เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนคําศัพทภาษาอังกฤษจากการตอคําศัพท 

กิจกรรมบังคับ 
- รูกฎ กติกาการเลนเกม 
- ฝกสมาธิในการิดคําศัพท 
- ฝกการนับแตม Crossword 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 017 สถานท่ี - 
ชุมนุม Deep Learning 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายโกศล มูลพรม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใชสื่อการเรียนรูที่มีอยูในโลกอินเทอรเน็ตมาพฒันาภาษาอังกฤษใหเขาใจอยางลึกซึง้ 
กิจกรรมบังคับ 

ฝกภาษาอังกฤษจากสื่อตางๆ เปนประจํา 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

มือถือที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตได 

รหัสชุมนุม 018 สถานท่ี หอง 4208 
ชุมนุม Doodle Art 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสวัญญา ประจําเรือ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- ฝกสมาธิดวยการาดภาพตามจินตนาการ 
- ฝกความคิดสรางสรรค พัฒนาระบบความจําทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

กิจกรรมบังคับ 
วาดภาพสไตล Doodle Art ตามจินตนาการเปนผลงานของตนเอง 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ปากกา, สมุด 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 019 สถานท่ี หอง 2205 
ชุมนุม Easy English 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีความรูเพิ่มเติมในการใชศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตน 
- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนทุกคนตองเขารวมกจิกรรมตามกําหนดของโรงเรียน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 020 สถานท่ี หอง 4102 
ชุมนุม Easy Items 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวชนิดา ลาออน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสรางสิง่ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช - เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีตอสิง่แวดลอม 
กิจกรรมบังคับ 

สรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

นักเรียนจัดเตรียมเอง 

รหัสชุมนุม 021 สถานท่ี หอง 2205 
ชุมนุม Econ Life 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนนําความรูทางดานเศรษฐศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
กิจกรรมบังคับ 

บัญชีรายรับรายจาย 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 022 สถานท่ี หอง 3311 
ชุมนุม English From Social Network 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจินดา ไขตะขบ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสรมิการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากสื่อตางๆ ในอินเทอรเน็ตนอกเหนือจากตํารา เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในหองเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

ใชโทรศัพทมอืถือในการคนหาขอมูลเกี่ยวกบัความรูภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตางๆ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 023 สถานท่ี หอง 3206 
ชุมนุม English through Stories 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจันทมาศ ทิมโต 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

นักเรียนที่มีทกัษะการใชภาษาอังกฤษ รูจกัการใชภาษางายๆ ตามมารยาทสังคม 
กิจกรรมบังคับ 

ช้ินงาน 3-5 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 024 สถานท่ี หองประจําช้ันที่เปนครูทีป่รกึษา 
ชุมนุม Français facile 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวธนาตา พีรกันทรากร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

ศึกษาตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส คําศัพทงายๆ ในชีวิตประจําวันของภาษาฝรั่งเศส 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 025 สถานท่ี หองภูมิศาสตรโอลิมปก (หอง 2207) 
ชุมนุม Geo-Eco 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนพรัตน พิมพแสง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการดานภูมิศาสตรและเศรษฐศาสตร 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 026 สถานท่ี หอง 3301 
ชุมนุม Hello Japanese 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุชาวดี เทพกฤช 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

นักเรียนเรียนรูวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุนเบื้องตน 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนเขารวมกจิกรรม 80% ของเวลาเรียน และนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 027 สถานท่ี หอง 3202 
ชุมนุม How To Be An Exchange Student 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางนงลกัษณ สุริยะฉันทนานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการเปดโลกทัศนในการศึกษาตอในตางประเทศและเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติทีห่ลากหลาย 
กิจกรรมบังคับ 

เขาเรียนตามวัน เวลา สถานทีท่ี่โรงเรียนกําหนดทุกคาบ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 028 สถานท่ี หอง 3207 
ชุมนุม If you love the music, learn from the lyric 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสาธิต สมใจ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

นักเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษจากเพลงและเพิ่มพูนคําศัพทจากเน้ือหาในเพลงภาษาอังกฤษได 
กิจกรรมบังคับ 

แปลเน้ือเพลงจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 029 สถานท่ี หองสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ชุมนุม Inside Magazine 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวฐิติยา บุญเข่ือง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาความรูจากนิตยสาร ซึง่เปนความรูทั่วไป และความรูรอบตัวที่นักเรียนสามารถคนได
จากนิตยสาร รวมทัง้นักเรียนไดสรุปองคความรูจากการอานดวย 
กิจกรรมบังคับ 

ศึกษาองคประกอบของนิตยสาร และสรปุองคความรูที่ไดอานจากนิตยสาร 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 030 สถานท่ี หอง 3205 
ชุมนุม It’s all about games 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวศรัญญา หนูชัยแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและเรียนรูภาษาอังกฤษผานการเลนเกมภาษาอังกฤษ และสรางความเพลิดเพลินใหกับ
นักเรียน ตลอดจนเกิดเจตคติที่ตอภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมบังคับ 

ครูเตรียมเกมภาษาองักฤษตางๆ ใหนักเรียนเลน เชน Bingo, Jigsaw, Riddles, Hangman และ Matching game 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 031 สถานท่ี หองเรียน 
ชุมนุม Knowing German 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางวรดา บุญล้ําเลิศ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

นักเรียนเรียนรูวัฒนธรรมภาษาเยอรมัน 
กิจกรรมบังคับ 

พูดทักทายภาษาเยอรมันงายๆ ได 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 032 สถานท่ี หอง 3301 
ชุมนุม Korean Club 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางเพ็ญแข เมืองนก 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรมของเกาหล ี
กิจกรรมบังคับ 

นําเสนอวัฒนธรรมเกาหลอียางนอย 1 อยาง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

Handy Drive คลิปที่นําเสนอ 

รหัสชุมนุม 033 สถานท่ี บริเวณโรงเรียน, สนามเทนนิส, โรงยิม, ศูนยกีฬา 
ชุมนุม Love Healthy 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม วาที่รอยตรหีญงิณัฐปภัสร เกิดแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาพรางกายที่สมบรูณแข็งแรงมากย่ิงข้ึน 
- เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี 

กิจกรรมบังคับ 
ตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่นัดหมาย 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ในบางครั้งอาจนําลูกบอล แบดมินตันมาเลน หรอืนําอาหารคลีนมารบัประทาน 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 034 สถานท่ี หอง 2402 
ชุมนุม M.C. Bodindecha (พิธีกร) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวอิริยาภรณ นิโรรัมย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาทักษะทางดานการพูดในโอกาสตางๆ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนสามารถเปนพิธีกรในงานตางๆ ของโรงเรียนได 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 035 สถานท่ี บริเวณหนาหองอาคารสถานที ่
ชุมนุม Model figure & Toys 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายฐิติพงศ จันทสีร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- มุงใหนักเรียนคนหาตนเองจากของสะสมตางๆ 
- มุงใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

กิจกรรมบังคับ 
กิจกรรมรายงานหนาช้ันเกี่ยวกบัสิง่ที่ตนเองชอบผานของสะสมตางๆ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 036 สถานท่ี ช้ัน 1 อาคาร 3 
ชุมนุม Photo By Mobile Phone 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนวรัตน ซุนเจา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

นักเรียนสามารถถายภาพโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและเทคนิคในการถายภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

ถายภาพ 10 ภาพที่มีความสวยงาม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพทมือถือ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 037 สถานท่ี - 
ชุมนุม Physics Toys 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายอดุล ดือราแม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหเกิดความเขาใจหลกัการ ทฤษฎีกระบวนการคิดและจนิตนาการพื้นฐานทางฟสกิส 
กิจกรรมบังคับ 

ทํากิจกรรมตามเกณฑที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 038 สถานท่ี หอง 3307 
ชุมนุม Reading for Fun 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวชญานิษฐ เงินวงคนัย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาทักษะการอาน ทั้งอานออกเสียง และการอานจบัใจความจากสื่อตางๆ เชน สือ่สิง่พิมพ สื่อออนไลน ทีพ่บ
เจอในชีวิตประจําวัน 
กิจกรรมบังคับ 

สรปุการอานเรื่องทีก่ําหนดใหในรูปแบบของ Mind Mapping 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 039 สถานท่ี หอง 4401 
ชุมนุม Recycle Club 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวชลธิชา คํากองแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน 
- เพื่อเสริมสรางจินตนาการสรางสรรค 

กิจกรรมบังคับ 
ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
วัสดุเหลือใช, อุปกรณงานประดิษฐ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 040 สถานท่ี หองศูนยสงัคมศึกษาฯ (หอง 2301) 
ชุมนุม Short film with Smartphone (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสุภกิจ แกวดวงดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกฝน พฒันาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ และเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

มีผลงานภาพยนตร/โฆษณาสั้นตามหัวขอที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone หรือ กลองถายวิดีโอได 

รหัสชุมนุม 041 สถานท่ี หองศูนยสงัคมศึกษาฯ (หอง 2301) 
ชุมนุม Short film with Smartphone (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวพนิดา ศรีอ่ําดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกฝน พฒันาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ และเสริมสรางความคิดสรางสรรคของนักเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

มีผลงานภาพยนตรสั้นตามหัวขอที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone หรือ กลองถายวิดีโอได 

รหัสชุมนุม 042 สถานท่ี หองศูนยสงัคมศึกษาฯ (หอง 2301) 
ชุมนุม Short film with Smartphone (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสมร จันทนาคม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกฝน พฒันาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ และเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

มีผลงานภาพยนตร/โฆษณาสั้นตามหวัขอที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone หรือ กลองถายวิดีโอได 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 043 สถานท่ี หอง 4206 
ชุมนุม Short Films 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายกิตติศักด์ิ มโนพัฒนกร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อศึกษาจากประเด็นในภาพยนตรสั้น 
- เพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมบังคับ 
รับชมภาพยนตรสั้น สรุปและอภิปราย 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 044 สถานท่ี หอง 3308 
ชุมนุม Singing with Smule 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสิทธิพงษ ศูนยปง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

ฝกทักษะภาษาอังกฤษจากการรองเพลงภาษาอังกฤษผานแอปพลเิคชันรองคาราโอเกะออนไลน (แอป Smule) 
กิจกรรมบังคับ 

ผลงานการรองเพลงผานแอปพลิเคชัน Smule ตามจํานวนที่กําหนดให 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพทมือถือ (Smartphone) และหูฟง (Ear Phone) 

รหัสชุมนุม 045 สถานท่ี หอง 4302 
ชุมนุม STEM กับชีวิต 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางมนวิภา ออนศร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
กิจกรรมบังคับ 

ตองเขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา 80% 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 046 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม SUDOKU 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางอังคณารัตน หวังดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อฝกรปูแบบกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และมเีหตุผล การสงัเกต 
- เพื่อฝกความคิดเรือ่งการจัดลําดับ และ sence of space รวมถึงการฝกสมาธิ และพฒันาความจําระยะสั้น 

กิจกรรมบังคับ 
ทําตาราง SUDOKU ทั้งหมด 10 แบบ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ปากกา, ดินสอ, ยางลบ 

รหัสชุมนุม 047 สถานท่ี หอง 3204 
ชุมนุม The Idol คนบันดาลใจ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายจักรพนัธ หวังวิวัฒนา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนไดรับความรู ทัศนคติที่ดีจากผูที่ประสบความสําเรจ็ 
- นักเรียนสามารถประยุกตหลักคิดไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมบังคับ 
รับชมวิดีทัศนบุคคลผูประสบความสําเร็จและสรุปหลักคิดในใบงาน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 048 สถานท่ี หอง 7405 
ชุมนุม กระปกุออมสินจากแผนเฟรม 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวทิพยสราวัลย หวังปรุงกลาง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการประหยัด รูจักการออม 
- เพื่อฝกใหมีความคิดสรางสรรค ฝกสมาธิ รวมถึงใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

กิจกรรมบังคับ 
กระปกุออมสินจากแผนเฟรม 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
แผนเฟรม, ไหมพรม, กรรไกร, เข็ม 
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รหัสชุมนุม 049 สถานท่ี โรงอาหารช้ัน 2 
ชุมนุม กองรอยพิเศษ (1) - รับเฉพาะนักเรียนม.2 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายเกรียงไกร เทียมแสน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกจิกรรมทางลูกเสือ 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมกจิกรรมวันสําคัญของลูกเสือ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณทางลูกเสือ 

รหัสชุมนุม 050 สถานท่ี โรงอาหารช้ัน 2 
ชุมนุม กองรอยพิเศษ (2) - รับเฉพาะนักเรียนม.1 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายกิตติรัชต วรัญญานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกจิกรรมทางลูกเสือ 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมกจิกรรมวันสําคัญของลูกเสือ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณทางลูกเสือ 

รหัสชุมนุม 051 สถานท่ี - 
ชุมนุม การดยูกิ แวนการด (Card Yu Gi Vanguard) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสุจินดา ปรากฏวงศ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะหขณะลงมอืปฏิบัติกจิกรรม 
- เพื่อใหนักเรียนมสีมาธิ มีมนุษยสมัพันธเขากบัผูอื่นได 

กิจกรรมบังคับ 
สมาชิกทุกคนตองมีทกัษะในการปฏิบัติการเลนการดยูกิ แวนการด 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
การดยูกิ แวนการด 
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รหัสชุมนุม 052 สถานท่ี หอง 7304 
ชุมนุม การฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยเกม Duel Link 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายพิชญเมธี แสงดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษ 
- เพื่อสงเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห การวางแผน 

กิจกรรมบังคับ 
ติดต้ังโปรแกรม Duel Link บน Smartphone อธิบายประโยคภาษาอังกฤษ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
Smartphone 

รหัสชุมนุม 053 สถานท่ี หอง 3305 
ชุมนุม การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางจรินพรรณ กลิ่นหอม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาทักษะการพูด การออกเสียง และเสรมิสรางบุคลกิภาพของผูเขารวมชุมนุม 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมกจิกรรมรอยละ 80 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 054 สถานท่ี หอง 1306 
ชุมนุม การสรางสื่อการสอนเคม ี
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวเอกอนงค แกวดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาสื่อการสอนเคมีใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมบังคับ 

จัดทําสือ่การสอนวิชาเคมีกลุมละ 1 ช้ิน (กลุมละ 5 คน) 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

วัสดุอุปกรณที่ใชในการประดิษฐสิ่งของตางๆ 
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รหัสชุมนุม 055 สถานท่ี หอง 4401 
ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร (Science Show) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายภัคพล อนุรักษเลขา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- ใหผูเรียนนําหลกัการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตเปนการแสดง 
- เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการทํางานเปนทมี 

กิจกรรมบังคับ 
การแสดงวิทยาศาสตรรวมกันภายในกลุม 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 056 สถานท่ี สนามเปตอง 
ชุมนุม กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวอุไรวรรณ สวัสด์ิ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องกฎ กติกา การเลนกีฬาเปตอง 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองลงแขงขันกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 057 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม เกมคณิต ยุค 4.0 (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวกฤษณา ยืนบุร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการคิด วิเคราห และแกปญหาเกี่ยวกับเกมคณิตฯ 
กิจกรรมบังคับ 

ศึกษาคนควาเกมคณิตฯ ยุค 4.0 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

เกมคณิต 
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รหัสชุมนุม 058 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม เกมคณิต ยุค 4.0 (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายคเณศ สัมพุทธานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการคิด วิเคราห และแกปญหาเกี่ยวกับเกมคณิตฯ 
กิจกรรมบังคับ 

ศึกษาคนควาเกมคณิตฯ ยุค 4.0 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

เกมคณิต 

รหัสชุมนุม 059 สถานท่ี อาคาร 3 
ชุมนุม เกมคณิต ยุค 4.0 (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางวรารัตน เชษฐานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มทกัษะทางดานคณิตศาสตรและเสริมสรางความคิดสรางสรรคและพฒันาการดานตางๆ ที่เปนประโยชนกบั
นักเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมทํากจิกรรมตามที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 060 สถานท่ี อาคาร 3 
ชุมนุม เกมคณิต ยุค 4.0 (4) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวมธุรดา ศรสีุข 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มทกัษะทางดานคณิตศาสตรและเสริมสรางความคิดสรางสรรคและพฒันาการดานตางๆ ที่เปนประโยชนกบั
นักเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมทํากจิกรรมตามที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 061 สถานท่ี ชุมชนออนไลน Facebook Group, LINE Group 
ชุมนุม คนควาอิสระ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายธนกานต ภูพงศชนางกูร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

สอนวิธีการคนควาดวยวิธีการข้ันสูงเพือ่ใหไดขอมลูจําเพาะและหาไมไดดวยวิธีสามัญ นําไปแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone 

รหัสชุมนุม 062 สถานท่ี หนาหอง 3101 
ชุมนุม คนรักกลวยไม 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสมศรี แจงสุทมิล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

นักเรียนสามารถขยายพันธุกลวยไมได 
กิจกรรมบังคับ 

แลกเปลีย่นความรู และแลกเปลี่ยนพันธุไม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 063 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม คอนโดไม Ganga Games 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางพนิดา โฉมศร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนฝกความคิดเชิงวิเคราะหในการวางแผน 
- รูหลักสมดุลของนํ้าหนักของวัสดุของเกมที่ใช 

กิจกรรมบังคับ 
มารวมการแขงขันตามตารางการแขงขันทีจ่ัดข้ึน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 064 สถานท่ี หอง 7301 
ชุมนุม คอมตูน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาววาสนา ผาสุขหัส 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกทักษะดานการวาดการตูน การลงสี และประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อพฒันาความสามารถในดาน
ศิลปะแกสมาขิกชุมนุม 
กิจกรรมบังคับ 

วาดการตูนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 065 สถานท่ี หอง 7301 
ชุมนุม คอมสรางสรรค 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวประภาพรรณ แกวเหมือน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
กิจกรรมบังคับ 

ผลงานกราฟกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 066 สถานท่ี หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชุมนุม คําคม (เกมตอศัพทภาษาไทย) 1 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวชลกร แสงแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีคลังคําศัพทเพิ่มมากข้ึน - เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น 
กิจกรรมบังคับ 

ฝกเลนเกมตอศัพทภาษาไทย 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 067 สถานท่ี หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชุมนุม คําคม (เกมตอศัพทภาษาไทย) 2 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายอาลี สาและ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีคลังคําศัพทเพิ่มมากข้ึน 
- เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น 

กิจกรรมบังคับ 
ฝกเลนเกมตอศัพทภาษาไทย 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 068 สถานท่ี บริเวณหนาอาคาร 5 ใตทางเช่ือมอาคาร 3 
ชุมนุม คิดสรางสรรค 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนภาพร หริมเจรญิ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจกระบวนการคิดสรางสรรค 
- เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบสรางสรรคผลงานจากวัสดุเหลือใชในครัวเรือน 

กิจกรรมบังคับ 
ออกแบบและสรางช้ินงานจากวัสดุเหลือใชในครัวเรือน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
วัสดุ-อุปกรณในการประดิษฐ เชน กาว กรรไกร และวัสดุเหลือใชในครัวเรือน 

รหัสชุมนุม 069 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม คิดอยางมีเหตุผล 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวขวัญเมือง ชาติชํานิ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

ฝกฝนทักษะการคิดดวยแบบฝกทกัษะตางๆ 
กิจกรรมบังคับ 

ทํากิจกรรมแบบฝกตางๆ ตามทีก่ําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ, ยางลบ, สมอง 
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รหัสชุมนุม 070 สถานท่ี หนาหองพักครกูลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชุมนุม คุยเฟองเรื่องสุขภาพ (Chill Chill) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายวัลลภ นันตา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องของสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

พูดคุยแลกเปลี่ยนยทความสุขภาพที่ตนเองสนใจ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 071 สถานท่ี หอง 4402 
ชุมนุม คุยฮาภาษาฟุตบอล 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายธนชาติ เอียสกุล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อเรียนรูและเขาใจในการเลนฟุตบอล 
กิจกรรมบังคับ 

เขาเรียนทุกครัง้ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 072 สถานท่ี ลานหนาหอง 4101 
ชุมนุม เคมีในบาน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนทราบสมบัติบางประการของสารเคมีที่ใชในบาน 
กิจกรรมบังคับ 

การนําเสนอผลการคนควาขอมูล 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 073 สถานท่ี หอง 4404 
ชุมนุม เครื่องบินพลังยาง (ม.ตน) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายนิพนธ แกวดารา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาหลักการบิน 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 074 สถานท่ี หอง 7206 
ชุมนุม งานประดิษฐตกแตงบานและสวน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายชาญยุทธ นาวงษ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- การออกแบบสรางสรรคช้ินงานประดิษฐตกแตงบานและสวน 
- ผลิตช้ินงานประดิษฐตกแตงบานและสวนได 

กิจกรรมบังคับ 
จัดหาวัสดุอปุกรณมาผลิตช้ินงาน 1 ช้ิน (งานกลุม 4-5 คน) 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
สมุดจดงาน, สมุดวาดภาพ, วัสดุอุปกรณการสรางช้ินงานประดิษฐตกแตง 

รหัสชุมนุม 075 สถานท่ี หอง 7101 
ชุมนุม งานปกครอสติส 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางนภัสนันท สงิหเพียง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหเห็นคุณคาของงานและความสวยงามของงานปกครอสติส 
- สามารถนําไปเผยแพรใหบุคคลไดรูถึงความสวยงามและสงเสรมิรายไดใหตนเอง 

กิจกรรมบังคับ 
งานปกครอสติสตามแบบที่ตนชอบและสนใจ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ไหมสําหรบัปก, เข็ม, ผาลายปก, สดึง 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 076 สถานท่ี หอง 2303 
ชุมนุม งามอยางไทย (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวกรรณิการ พรมวงษ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนมีความรูความเขาใจมารยาทไทยทีส่ามารภนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยไดถูกตอง 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนนําความรูมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 077 สถานท่ี หอง 2303 
ชุมนุม งามอยางไทย (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนมีความรูความเขาใจมารยาทไทยทีส่ามารภนํามาใชในชีวิตประจําวันได 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยไดถูกตอง 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนนําความรูมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 078 สถานท่ี หอง 4303 
ชุมนุม จิตอาสา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางเสาวลักษณ ยงวานิชจิต 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนใชเวลาใหเปนประโยชนใหการพัฒนาตนเอง 
- เพื่อใหทําประโยชนแกผูอื่น และสวนรวม ไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

กิจกรรมบังคับ 
ทํากิจกรรมทีเ่ปนประโยชนสวนรวม 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 079 สถานท่ี ศูนยกีฬาช้ันลาง 
ชุมนุม ชักกะเยอสากล 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายดนันท แยมช่ืน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนรกัการออกกําลังกาย 
- เพื่อใหนักเรียนรูจักกฎ กติกา และรูปแบบการแขงขันชักกะเยอสากล 

กิจกรรมบังคับ 
ตองเปนนักกีฬาชักกะเยอสากลของโรงเรียน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ชุดออกกําลงักาย 

รหัสชุมนุม 080 สถานท่ี หอง 7207 
ชุมนุม ชางวาดภาพ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสวัสด์ิ จันทรพลงาม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะในการวาดภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

วัสดุอุปกรณ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ 2B, HB, EE, ผงคารบอน, ภูกันจีน, กระดาษรอยปอนด 

รหัสชุมนุม 081 สถานท่ี หนาอาคาร 3 
ชุมนุม ชุมนุม DIY 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางมัลลิกา ภาพัสนนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนฝกสรางความคิดสรางสรรค 
กิจกรรมบังคับ 

ทําช้ินงาน DIY สงคนละ 1 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

วัสดุเหลือใช เชน เศษผา 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 082 สถานท่ี ทางเช่ือมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
ชุมนุม ชุมนุมการตูน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาววันรวี ศักด์ิเมือง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมนักเรียนที่สนใจและมีทักษะการวาดการตูน 
- เพื่อสรางชุมชนการเรียนรูสําหรบันักเรียนทีส่นใจกิจกรรมเกี่ยวกับการตูน 

กิจกรรมบังคับ 
วาดภาพการตูนตามโจทยที่กําหนด 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
Smartphone หรือ กระดาษวาดเขียน, ปากกา, ดินสอวาดภาพ 

รหัสชุมนุม 083 สถานท่ี ทางเช่ือมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
ชุมนุม ชุมนุมการตูน (วาดภาพ) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุวดี นาสวัสด์ิ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมนักเรียนที่สนใจและมีทักษะการวาดการตูน 
- เพื่อสรางชุมชนการเรียนรูสําหรบันักเรียนทีส่นใจกิจกรรมเกี่ยวกับการตูน 

กิจกรรมบังคับ 
วาดภาพการตูนตามโจทยที่กําหนด 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
Smartphone, กระดาษวาดเขียน, ปากกา, ดินสอวาดภาพ 

รหัสชุมนุม 084 สถานท่ี ทางเช่ือมระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
ชุมนุม ชุมนุมการตูน (สรางสรรคเรื่องสั้นและนิยายจากการตูน) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวมะลิสา ศรีนอก 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมนักเรียนที่สนใจและมีทักษะการแตงเรื่องสั้นและนิยายจากการตูน 
- เพื่อสรางชุมชนการเรียนรูสําหรบันักเรียนทีส่นใจการแตงเรื่องสั้นและนิยาย 

กิจกรรมบังคับ 
เขียนเรื่องสั้นและนิยายประกอบการวาดภาพและคอสเพลย 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
Smartphone, สมุด, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 085 สถานท่ี พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สงิห สงิเสนี) 
ชุมนุม ชุมนุมเลี้ยงปลาสวยงามในอางบัว (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายคมเดช พรมนาค 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนฝกความรับผิดชอบ 
กิจกรรมบังคับ 

เลี้ยงและดูแลปลาในอางบัว 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ปลาสวยงาม, อาหารปลา, ที่ตักปาก 

รหัสชุมนุม 086 สถานท่ี พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สงิห สงิเสนี) 
ชุมนุม ชุมนุมเลี้ยงปลาสวยงามในอางบัว (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวอุษา เกตุหาร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนฝกความรับผิดชอบ 
กิจกรรมบังคับ 

เลี้ยงและดูแลปลาในอางบัว 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ปลาสวยงาม, อาหารปลา, ที่ตักปาก 

รหัสชุมนุม 087 สถานท่ี หองสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ชุมนุม ชุมนุมสงเสริมการอาน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางศรีสมบรูณ อางนานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเนนความสําคัญของการอาน และมนิีสัยรักการอาน 
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเลือกอานหนังสือดีมสีาระ 

กิจกรรมบังคับ 
อานหนังสือจากรายการหนังสอืที่กําหนด และพูดหรือเขียนแนะนําหนังสือ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 088 สถานท่ี หอง 2204 
ชุมนุม เซียนแผนที ่- รับเฉพาะม.ตน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายบวรวุฎ จีระดิษฐ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อตองการใหนักเรียนมทีักษะดานแผนที่ประกอบการเรียนเน้ือหาในรายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาอืน่ๆ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนตองบอกช่ือแผนทีก่รงุเทพ แผนทีป่ระเทศไทย 77 จังหวัด แผนที่โลกทุกทวีป และธงชาติ เมืองหลวง 
ประกอบ ไดผานเกณฑ 80% 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

Notebook, สื่อรูปภาพ PowerPoint 

รหัสชุมนุม 089 สถานท่ี หองดนตรีไทย 
ชุมนุม ดนตรีไทย (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางบุษราคัม จรรยนาฎย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อมีความรูความเขาใจทกัษะการบรรเลงดนตรีไทย 
- เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและอนุรักษมรดกภูมปิญญาไทย 

กิจกรรมบังคับ 
สามารถบรรเลงดนตรีไทยในเพลงที่กําหนดและแสดงในทีส่าธารณะได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 090 สถานท่ี หองดนตรีไทย 
ชุมนุม ดนตรีไทย (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายเข็ม กลั่นใสสุก 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะทางดานดนตรีไทย 
- เพื่อใหนักเรียนที่มทีักษะทางดานดนตรีไทยรวมกิจกรรมดนตรีไทยในกิจกรรมของโรงเรียน 

กิจกรรมบังคับ 
การปฏิบัติดนตรีไทยในเครือ่งดนตรีที่นักเรียนใหความสนใจ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
เครื่องดนตรีไทยที่โรงเรียนไมมีใหนักเรียน 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 091 สถานท่ี หองปฏิบัติการดาราศาสตร (หอง 4404) 
ชุมนุม ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายณัฐนันท บุญไชย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนทางดานดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 
- เพื่อเพิ่มเติมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และเทคโนโลยีอวกาศ 

กิจกรรมบังคับ 
ศึกษาแผนที่ดาว 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 092 สถานท่ี หอง 4404 
ชุมนุม โดรน (Drone) - รับเฉพาะม.4และม.5 (หองออกแบบและวิศวะ) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางจิตฐิพร ณ ศรีโต 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

สามารถออกแบบโดรนที่สามารถใชงานไดจรงิ 
กิจกรรมบังคับ 

ออกแบบและสรางโดรน (Drone) อยางนอย 1 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณทางอเิลก็ทรอนิกส, ใบพัด, พลาสติก/โฟม, อื่นๆ 

รหัสชุมนุม 093 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม ตะลุยโจทยฟสิกสเพื่อเขามหาวิทยาลัย 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายมงคล คมไสย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

มุงความสําคัญในการเขามหาวิทยาลัย (สาขาฟสกิสและวิศวกรรมศาสตร) เพื่อสรางความมั่นใจในความรูฟสกิสในการ
สอบเขามหาวิทยาลัย 
กิจกรรมบังคับ 

เขาชุมนุมและทําแบบทดสอบรอยละ 80 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

โจทยเขามหาวิทยาลัย (20 ชุด) 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 094 สถานท่ี หองจริยธรรม (หอง 3406) 
ชุมนุม ตามใจผูเรียน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายพีรพันธ น่ิมลบ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- ผูเรียนมีความคิดรเิริม่สรางสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม 
- ผูเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

กิจกรรมบังคับ 
การทําความดี 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 095 สถานท่ี ใตอาคาร 2 หนาหองพยาบาล 
ชุมนุม ตามรอยประวัติศาสตร 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุนิภรณ รจุิลาวัณย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนคนควารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
- นักเรียนตามรอยประวัติศาสตรในเรื่องที่ตนเองสนใจโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองหารายละเอียดประวัติศาสตรตามรายละเอียดทีค่รูแจง 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 096 สถานท่ี ใตศร.3 
ชุมนุม ถายรูปสรางจินตนาการ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาววรานิตย เกณิกานนท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

ตระหนักใหนักเรียนใชจินตนาการในการถายภาพ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมจีินตนาการ ความคิดสรางสรรคใน
การเรียนการสอนตอไป 
กิจกรรมบังคับ 

ถายภาพตามหัวขอที่กําหนดใหในแตละสัปดาห 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 097 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม ทบทวนเน้ือหาคณิตศาสตร (สําหรับนักเรียนเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.0 หนวยกิต) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวเสาวลักษณ จันศร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนที่มผีลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรเกรดเฉลีย่ตํ่ากวา 2.0 หนวยกิตไดทบทวนตนเอง 
กิจกรรมบังคับ 

ทําแบบฝกหัดคณิตศาสตร 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ, ยางลบ, ปากกา 

รหัสชุมนุม 098 สถานท่ี ใตอาคาร 2 
ชุมนุม ทองเที่ยวไทยไปไดทุกวัน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายจิรัชญกฤศ มีวรรณภาค 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนทีส่นใจศึกษาคนควาสถานที่ทองเที่ยวที่นักเรยีนสนใจ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนนําเสนอสถานทีท่องเที่ยวที่นักเรียนสนใจ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 099 สถานท่ี หอง 2203 
ชุมนุม ทันเหตุการณ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาววชิรา มาศิร ิ
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนรูเทาทันขาว เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงของโลกทีส่งผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 
กิจกรรมบังคับ 

นําเสนอขาวเหตุการณที่นักเรียนสนใจ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 100 สถานท่ี สนามเทนนิส 
ชุมนุม เทนนิส 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายชยุตม พรายนํ้า 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการเลนเทนนิสไดดีย่ิงข้ึน 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนตองปฏิบัติตามกติกา และตองเขาเรียนทกุครั้ง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ไมเทนนิส, ลูกเทนนิส 

รหัสชุมนุม 101 สถานท่ี ศูนยกีฬา 
ชุมนุม เทเบิลเทนนิส (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายทินภัทร ฉลาดคิด 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬา 
- นักเรียนรูกติกาในการแขงขัน 

กิจกรรมบังคับ 
การแขงขัน ปฏิบัติตามกฎกติกา เขาเรียนทุกครัง้ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ไมปงปอง, ลูกปงปอง 

รหัสชุมนุม 102 สถานท่ี โรงยิม 
ชุมนุม เทเบิลเทนนิส (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายมณเฑียร สุขสวัสด์ิ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- อธิบาย กฎ กติกาของกีฬาเทเบลิเทนนิสได 
- สามารถเลนกีฬาเทเบลิเทนนิสได 

กิจกรรมบังคับ 
เลนกีฬาเทเบิลเทนนิส 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ไมเทเบิลเทนนิส, ลูกเทเบลิเทนนิส 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 103 สถานท่ี โรงยิม 
ชุมนุม เทเบิลเทนนิส (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายธัชชา เทศนธรรม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- อธิบาย กฎ กติกาของกีฬาเทเบลิเทนนิสได 
- สามารถเลนกีฬาเทเบลิเทนนิสได 

กิจกรรมบังคับ 
เลนกีฬาเทเบิลเทนนิส 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ไมเทเบิลเทนนิส, ลูกเทเบลิเทนนิส 

รหัสชุมนุม 104 สถานท่ี ทางเช่ือมใตอาคาร 2 และอาคาร 5 
ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC: Youth Counselor (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวชุติภรณ พัดเอี่ยม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจการใหคําปรึกษาเบื้องตน 
- เพื่อใหผูเรียนสามารถใหคําปรกึษากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมบังคับ 
การใหคําปรึกษาเบื้องตน (จํานวน 10 ช่ัวโมง) 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 105 สถานท่ี ทางเช่ือมใตอาคาร 2 และอาคาร 5 
ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC: Youth Counselor (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจการใหคําปรึกษาเบื้องตน 
- เพื่อใหผูเรียนสามารถใหคําปรกึษากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมบังคับ 
การใหคําปรึกษาเบื้องตน (จํานวน 10 ช่ัวโมง) 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 
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รหัสชุมนุม 106 สถานท่ี ทางเช่ือมใตอาคาร 2 และอาคาร 5 
ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC: Youth Counselor (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวเมษา แสงตรง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจการใหคําปรึกษาเบื้องตน 
- เพื่อใหผูเรียนสามารถใหคําปรกึษากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมบังคับ 
การใหคําปรกึษาเบื้องตน (จํานวน 10 ช่ัวโมง) 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 107 สถานท่ี หอง 7303 
ชุมนุม นักออกแบบกราฟก 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวพรรณี สิมอุด 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

เพื่อเสรมิสรางทักษะการใชโปรแกรมกราฟกในการออกแบบงานตางๆ 
กิจกรรมบังคับ 

ช้ินงานการออกแบบ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 108 สถานท่ี หองปฏิบัติการนาฏศิลป (หอง 4110) 
ชุมนุม นาฏยศิลปบดินทรเดชา (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนัจกร ผูทรงธรรม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- เพื่ออนุรักษศิลปะวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป 
- เพื่อฝกทกัษะการแสดงนาฏศิลป 

กิจกรรมบังคับ 
สามารถทําการแสดงนาฏศิลปได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ผาแดง 
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รหัสชุมนุม 109 สถานท่ี หองปฏิบัติการนาฏศิลป (หอง 4110) 
ชุมนุม นาฏยศิลปบดินทรเดชา (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวภัทรี ชุมชวย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย 
- เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองมทีักษะในการแสดง และสามารถทําการแสดงในงานของโรงเรียน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ผาแดง 

รหัสชุมนุม 110 สถานท่ี หองปฏิบัติการนาฏศิลป (หอง 4110) 
ชุมนุม นาฏยศิลปบดินทรเดชา (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวเบญจวรรณ แกวบุตรดี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย 
- เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองมทีักษะในการแสดง และสามารถทําการแสดงในงานของโรงเรียน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ผาแดง 

รหัสชุมนุม 111 สถานท่ี หอง 2207 
ชุมนุม นิติบดินทร 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสิรินทรทิพย คชรินทร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนรูและเขาใจกฎหมายเบือ้งตน 
- นักเรียนนําหลักของกฎหมายไปใชในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมบังคับ 

- เขารวมกิจกรรมครบ 80% - ตอบคําถามทางกฎหมายได 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย / ประมวลกฎหมายอาญา 
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รหัสชุมนุม 112 สถานท่ี หอง 7108 
ชุมนุม บําเพ็ญประโยชน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางเตือนใจ มลแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเปนผูให 
- เพื่อฝกใหนักเรียนมจีิตอาสา เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น และสิง่แวดลอม 

กิจกรรมบังคับ 
สมาชิกตองบําเพญ็ประโยชนถึง 80% ถึงจะผานเกณฑการประเมิน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 113 สถานท่ี ศูนยกีฬาช้ัน 1 
ชุมนุม แบดมินตัน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม วาทีร่อยตรีอานันต เชยสุวรรณ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนใชกีฬาแบดมินตันเปนสือ่ในการออกกําลังกาย 
- เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามกติกาการแขงขัน 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองแขงขันแบดมินตันรวมกัน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ไมแร็กเกต, ลูกขนไก 

รหัสชุมนุม 114 สถานท่ี หอง 7107 
ชุมนุม ประดิษฐสวยดวยมือเรา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางเพ็ญศรี เกิดดวยทอง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนเกิดประสบการณดานงานประดิษฐเพิม่ข้ึน 
- เพื่อเปนแนวทางในการสรางรายไดในครอบครัวเพิ่มข้ึน 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนประดิษฐช้ินงานสวนตัว 1 ช้ิน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
วัสดุอุปกรณงานประดิษฐ 
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รหัสชุมนุม 115 สถานท่ี หองสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ชุมนุม เปดความรู สูโลกดิจิทลั 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เปนผูใฝรูใฝเรียน รูจักคนควาดวยตนเอง นําไปพัฒนาตนตอ
การเรียน 

- เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะดานการสื่อสารสารสนเทศ รูเทาทนัสื่อ สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันได 
กิจกรรมบังคับ 

เขารวมกจิกรรมตามเกณฑกําหนดของกิจกรรม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 116 สถานท่ี หอง 4201 
ชุมนุม ผาพันคอบลอคไม 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวขนิษฐา ญาสิทธ์ิ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- ออกแบบและสรางแพทเทรินผาพันคอดวยตนเอง 
- ศึกษาและเลือกใชวัสดุอปุกรณในการทําผาพันคอที่ตนเองถนัด 

กิจกรรมบังคับ 
ไดผาพันคอไหมพรม 1 ช้ิน ดวยแพทเทิรนทีส่รางข้ึนเอง 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ไหมพรม, บลอคไม, เข็มเข่ีย 

รหัสชุมนุม 117 สถานท่ี ลานขางหองกลุมสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
ชุมนุม ผูสนใจกฎหมาย 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายศุภโชค สังขศร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีความรูในเรื่องกฎหมายในชีวิตประจําวันที่นาสนใจ 
- เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะสามารถนํากฎหมายไปใชในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมบังคับ 
กิจกรรมขาวกฎหมายในชีวิตประจําวัน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 
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รหัสชุมนุม 118 สถานท่ี - 
ชุมนุม แผนเฟรมหรรษา (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนวลละออ ตนเคน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะและกระบวนการประดิษฐช้ินงาน 
กิจกรรมบังคับ 

สงช้ินงาน 1 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

แผนเฟรม, เข็ม, ไหมพรมสีตางๆ, กรรไกร 

รหัสชุมนุม 119 สถานท่ี - 
ชุมนุม แผนเฟรมหรรษา (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางมลิวรรณ มูลพรม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะและกระบวนการประดิษฐช้ินงานไดอยางสรางสรรค 
กิจกรรมบังคับ 

สงช้ินงาน 1 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

แผนเฟรม, เข็ม, ไหมพรมสีตางๆ, กรรไกร 

รหัสชุมนุม 120 สถานท่ี อาคาร 3 ช้ัน 1 
ชุมนุม ฝกคิดอยางนักคณิตศาสตร 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายพรสทิธ์ิ เลิศเสรพีัฒนกลุ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

ฝกทักษะการแกปญหาดวยกลยุทธทางคณิตศาสตร 
กิจกรรมบังคับ 

ใบกิจกรรม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 121 สถานท่ี - 
ชุมนุม ฝกสมาธิดวยการระบายสี (Meditative Coloring) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวภาวิดา สุหรายเพชร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกฝนทักษะสายตา กลามเน้ือมัดเล็ก ความคิดสรางสรรค และทักษะดานศิลปะ อีกทั้งเปนการผอนคลายและฝก
สมาธิ ปองกันอาการอัลไซเมอรเพราะไดฝกใชสมอง 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถมีความคิดสรางสรรค ผอนคลาย และมีสมาธิมากข้ึน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

สมุดระบายสีและสี (ตามความช่ืนชอบ) 

รหัสชุมนุม 122 สถานท่ี หองพยาบาล 
ชุมนุม พยาบาล 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางรัชนี รัษฐปานะ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพดี และสามารถเผยแพรความรูแกบุคคลอื่นได 
- เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคตางๆ เชน ไขหวัด ไขเลือดออก ฯลฯ และทําการปฐมพยาบาล

เพื่อนๆ ได 
กิจกรรมบังคับ 

ใหการดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนทีเ่จบ็ปวยภายในโรงเรียน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 123 สถานท่ี หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หอง 4204) 
ชุมนุม พฤกษหรรษา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวหฤทย อันไธสง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพรรณพืช และภูมิปญญาทองถ่ิน 
กิจกรรมบังคับ 

สํารวจและดูแลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 124 สถานท่ี ขางอาคาร 3 
ชุมนุม พฤกษา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวทิพยวิมล เจริญสุข 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

ปลูกตนไมเพื่อลดคารบอน เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีความรูเกี่ยวกับตนไม 
กิจกรรมบังคับ 

ปลูกตนไมอยางนอย คนละ 1 ตน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ตนไมที่นักเรียนอยากปลูก, กระถางตนไม 

รหัสชุมนุม 125 สถานท่ี หองเรียนสีเขียว 
ชุมนุม พลังงานสเีขียว 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสุทิศา ทินกร  รุงเรือง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

สงเสริมความรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมบังคับ 

กิจกรรมการใชพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพ ลดคารบอนสูชุมชน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 126 สถานท่ี หอง 3306 
ชุมนุม พัฒนาบุคลิกภาพ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายไพศาล วงษระหงษ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาบุคลกิภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
กิจกรรมบังคับ 

ปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพไดถูกตอง และเหมาะสม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 127 สถานท่ี หอง 4102 
ชุมนุม พับเหรียญโปรยทาน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางณัฐธยา วิเศษวงษา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนฝกความคิดสรางสรรค ฝกสมาธิ ทํางานเปนกลุมได 
- อนุรักษความเปนไทย รูจกัความปราณีต 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนประดิษฐเหรียญโปรยทานในรปูแบบตางๆ ทีส่วยงามได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ริบบิ้น, กรรไกร, เหรียญ 

รหัสชุมนุม 128 สถานท่ี หอง 2202 
ชุมนุม พับเหรียญโปรยทาน (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวพิมพปรินทร มณีสวาท 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสรางสรางรายไดระหวางเรียน 
- เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐเหรียญโปรยทานในรูปแบบตางๆ 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองประดิษฐ/ทําเหรียญโปรยทานอยางนอย 5 รปูแบบ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ริบบิ้นคณะส,ี เหรียญ, กรรไกร, ไมบรรทัด 

รหัสชุมนุม 129 สถานท่ี หอง 2202 
ชุมนุม พับเหรียญโปรยทาน (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุกญัญา รอดระกํา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสรางสรางรายไดระหวางเรียน 
- เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐเหรียญโปรยทานในรูปแบบตางๆ 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองประดิษฐ/ทําเหรียญโปรยทานอยางนอย 5 รปูแบบ 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ริบบิ้นคละส,ี เหรียญ, กรรไกร, ไมบรรทัด 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 130 สถานท่ี หอง 2402 
ชุมนุม พาทีสรางสรรค (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาววิลาวัลย วงศทิพย 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการพูดตอทีป่ระชุมชน 
- เพื่อสงเสริมทกัษะการพูดตอทีป่ระชุมชนในรปูแบบตางๆ 

กิจกรรมบังคับ 
พูดตอที่ประชุมชนตามรปูแบบที่กําหนด 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 131 สถานท่ี หอง 2402 
ชุมนุม พาทีสรางสรรค (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจริญญา แกววงษา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการพูดตอทีป่ระชุมชน 
- เพื่อสงเสริมทกัษะการพูดตอทีป่ระชุมชนในรปูแบบตางๆ 

กิจกรรมบังคับ 
พูดตอที่ประชุมชนตามรปูแบบที่กําหนด 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 132 สถานท่ี หอง 4102 
ชุมนุม ฟสิกสจากเกม 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสริิวิมล วังวงษ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อนําความรูทางดานฟสกิสมาประยุกตใหเขากับชีวิตประจาํวันของนักเรียน และฝกใหนักเรียนเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของวิชาฟสิกส 
กิจกรรมบังคับ 

การวิเคราะหเกม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 133 สถานท่ี หอง 7408-7409 
ชุมนุม แฟช่ันโชว (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวกนกพิชญ วันนํา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการทํางานรวมกันและมีความสามัคคีในหมูคณะอยางมีความสุข ไดแสดงความสามารถในการ
สรางสรรคงานแฟช่ันตามความชอบและความถนัด 
กิจกรรมบังคับ 

สรางสรรคและวางแผนงานแฟช่ันตามความชอบและความถนัด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 134 สถานท่ี หอง 7408-7409 
ชุมนุม แฟช่ันโชว (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวจุฑาภรณ ทิมธนสาร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกัน 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 135 สถานท่ี ลานดานหลงัหองปกครอง 
ชุมนุม โฟลคซอง 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายพูนศักด์ิ รักษาพันธุ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนสามารถเลนกีตารโฟลคซองเปนกลุมได 
- เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนสามารถรวมเลนกีตารโฟลคซองเปนกลุมได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
กีตาร 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 136 สถานท่ี หอง 3301 
ชุมนุม ภาษาฝรั่งเศส 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายนัทธพงศ นาคเกษม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการพูดภาษาฝรัง่เศสเบื้องตน 
กิจกรรมบังคับ 

พูด-อานภาษาฝรั่งเศส 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 137 สถานท่ี หอง 4208 
ชุมนุม มองผานเลนส 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวชลิตตา เจริญสุข 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะในการถายภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนถายภาพตามหัวขอที่ครูกําหนด 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

กลองถายรูป, โทรศัพทมือถือ 

รหัสชุมนุม 138 สถานท่ี ขางหองคณิตศาสตร (ริมนํ้า) 
ชุมนุม มารยาทในการเขาสังคม (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนันทิภาคย ผางาม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติดี 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 139 สถานท่ี ขางหองคณิตศาสตร (ริมนํ้า) 
ชุมนุม มารยาทในการเขาสังคม (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวบงกช เหล็กผา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติดี 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 140 สถานท่ี หอง 4207 
ชุมนุม แมนดาลา: ศิลปะสรางสมาธิ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนราวดี จอยรุง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อสรางสมาธิข้ันพื้นฐานดวยการระบายสภีาพแบบแมนดาลา 
กิจกรรมบังคับ 

ระบายสีภาพแมนดาลา 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

สีไม 

รหัสชุมนุม 141 สถานท่ี หอง 4203 
ชุมนุม ยอดนักพูด 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายพิทยา ทองเงิน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อฝกการพูดในโอกาสตางๆ 
กิจกรรมบังคับ 

เขาเรียนทุกครัง้ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 142 สถานท่ี หอง 3301 
ชุมนุม เยอรมันนารู 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุทธินีย สุดประเสริฐ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดรูจกัภาษาเยอรมัน และไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีทั้งดานสังคม วัฒนธรรม 
การทองเที่ยว การศึกษาตอและชีวิตความเปนอยู 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวารอยละ 80 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 143 สถานท่ี หอง 4111 
ชุมนุม รอง รํา ฮัม เพลง 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายอิสระภาพ แปนรักษา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะและกลาแสดงออกทางดานขับรอง 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถรองเพลงไดถูกตอง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 144 สถานท่ี หอง 7109 
ชุมนุม รักษตนไม 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายทัชชกร พวงพันธ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนศึกษาตนไมในโรงเรียน 
- เพื่อใหไดเรียนรูการดูแลรกัษาตนไมในโรงเรียน 

กิจกรรมบังคับ 
ดูแลรักษาตนไม 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
อุปกรณทางการเกษตร 
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รหัสชุมนุม 145 สถานท่ี หอง 4205 
ชุมนุม รักษสิง่แวดลอม 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสุภาพร ขาวพิมพ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนรูจักวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
- เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมบังคับ 
จัดทํากจิกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษสิง่แวดลอม 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 146 สถานท่ี ใตอาคาร 2 ริมบอนํ้า 
ชุมนุม รูทันโลก 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวพัณนริตาภา สมมณี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสรมิใหสนใจอานขาวเหตุการณปจจุบันทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อรูเทาทันเหตุการณโลกและนํามาปรับ
ใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
กิจกรรมบังคับ 

สืบคนขาวที่ตนเองสนใจและมีประโยชนแลวนําเสนอใหสมาชิกในกลุมฟง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพทมือถือ 

รหัสชุมนุม 147 สถานท่ี พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สงิห สงิเสนี) 
ชุมนุม เรียนรูวัฒนธรรมอสีาน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวรจุิรา เวียงทับ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมอีสาน 
กิจกรรมบังคับ 

การละเลนและอาหารภาคอสีาน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณในการประกอบอาหาร 
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รหัสชุมนุม 148 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม ลูกคิดญี่ปุน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางทองกร ศรบีุญเรือง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนมีทกัษะในการใชลูกคิด 
- เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใชลูกคิด 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนฝกปฏิบัติและสามารถบวก ลบ คูณ และหารไดทุกคน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ลูกคิด 

รหัสชุมนุม 149 สถานท่ี หองเรียนทัศนศิลป 
ชุมนุม ลูกทุง 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายกวีชาติย จันทรแพง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

- ใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกบัประวัติความเปนมาของ “เพลงไทยลูกทุง" 
- ใหนักเรียนชวยกันอนุรกัษและสืบสานความเปนไทยผาน “เพลงไทยลูกทุง” 

กิจกรรมบังคับ 
รวมฝกซอม และทําการแสดงจนถึงการแขงขันในนามวง “นิลุบล” 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 150 สถานท่ี ใตอาคาร 3 หนาหองกลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
ชุมนุม เลโก 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวอัสมาร โตะเอียด 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนทํางานอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และฝกสมาธิ 
กิจกรรมบังคับ 

สามารถสรางช้ินงานไดเอง และนําสงอยางนอย 2 ช้ินงาน/เดือน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ตัวตอเลโก 
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รหัสชุมนุม 151 สถานท่ี หองฝกซอมวงโยธวาธิต 
ชุมนุม วงโยธวาธิต (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสุพจน เจนณะสมบัติ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

สงเสริมทกัษะความสามารถการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงโยธวาธิต ไดแก เครื่องเปาลมไม เครื่องเปาลมทองเหลือง 
เครื่องกระทบ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนที่เปนสมาชิกจักตองฝกปฏิบติัเครื่องดนตร ี
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 152 สถานท่ี หองฝกซอมวงโยธวาธิต 
ชุมนุม วงโยธวาธิต (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายศรีธัญญา ตันสกลุ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ศิลปะ 
วัตถุประสงค 

สงเสริมทกัษะความสามารถการบรรเลงและเครื่องดนตรีในวงโยธวาธิต ไดแก เครื่องเปาลมไม เครื่องเปาลม
ทองเหลือง และเครื่องกระทบ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนที่เปนสมาชิกจักตองฝกปฏิบัติเครื่องดนตร ี
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 153 สถานท่ี ขางสระนํ้า อาคาร 3 
ชุมนุม วรรณศิลป 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายชาครติ แจมศร ี
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาวรรณคดีและการแตงคําประพันธชนิดตางๆ 
กิจกรรมบังคับ 

แตงคําประพันธอยางนอยคนละ 2 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ 
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รหัสชุมนุม 154 สถานท่ี สวนนักวิทยาศาสตร 
ชุมนุม ศิลปวัฒนธรรมปกษใต (ดานภาษา) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวสุดารัตน พุมนวล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

ใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมทางดานภาษาของภาคใต เพื่อที่จะไดมีความรูความเขาใจหรือสามารถพูดภาษาใตได 
ซึ่งจะเกิดประโยชนกับนักเรียนในหลายๆ ดาน เชน การอยูรวมกับคนที่มาจากภาคใต การทองเที่ยวภาคใต เปนตน 
กิจกรรมบังคับ 

เรียนคําศัพทและประโยค ภาษาใต 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 155 สถานท่ี หอง 1302 
ชุมนุม ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ (Drama) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายศุภชัย พุทธกุล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาตางประเทศ 
วัตถุประสงค 

นักเรียนมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาในดานศิลปะการละครภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนไดแสดงศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยผานศิลปะการละคร 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 156 สถานท่ี หอง 2207 
ชุมนุม เศรษฐกจิพอเพียง 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวษมาภรณ ศรีใสคํา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
- เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กิจกรรมบังคับ 

- เกมพอเพียง - การเผยแพรความรูเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 157 สถานท่ี หอง 7404 
ชุมนุม สนุกกบัการนําเสนอดวย Microsoft PowerPoint 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายณฐาภพ ฟากระจาง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- ผูเรียนรูหลักการสรางเอกสารนําเสนอจาก Microsoft PowerPoint และใชโปรแกรมสรางเอกสารนําเสนอได
ถูกตอง 

- ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

เวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ฝกปฏิบัติ และสงงานที่ไดรบัมอบหมาย 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมลู 

รหัสชุมนุม 158 สถานท่ี หอง 7102 
ชุมนุม สมุนไพร 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- รูจักชนิดและสมุนไพรใกลตัว 
- รูจักนําสมุนไพรใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและครอบครัว 

กิจกรรมบังคับ 

- ศึกษาคนควาสรรพคุณของสมุนไพรแตละชนิดใหรูจกัตนจริง - แปรรปูสมุนไพร 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

วัตถุดิบที่จะนํามาใชแปรรปูสมุนไพร 

รหัสชุมนุม 159 สถานท่ี ทางเช่ือมใตอาคาร 2 และอาคาร 5 
ชุมนุม สมุนไพรไทย 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวปยาภรณ ปานสีนุน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

- มีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรของไทย 
- มีความรู ความเขาใจในประโยชน/สรรพคุณพื้นฐานของสมุนไพรไทย 

กิจกรรมบังคับ 
รูจัก เขาใจ สรรพคุณ/ประโยชนของสมุนไพรไทย (อยางนอยคนละ 10 ชนิด) 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
สมุดแคนสันต 100 ปอนด (ขนาด A3) 
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รหัสชุมนุม 160 สถานท่ี ศูนยกีฬาช้ัน 1 
ชุมนุม สยามยุทธ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายดนัย นาเมือง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนสามารถไดเรียนรูศิลปะการปองกันตัวเชิงมวย 
- เพื่อใหนักเรียนไดออกกําลังกายโดยใชการตอสูเชิงมวย 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนตองฝกปฏิบัติการตอสู หมัด เทา เขา ศอก 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ผาพันมือ 

รหัสชุมนุม 161 สถานท่ี หอง 7303 
ชุมนุม สรางสรรคงานศิลปดวยคอมพิวเตอรกราฟก 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายพิสทุธ์ิ แซอึ้ง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโปรแกรมดานกราฟก เพือ่สามารถนําไปใชในการออกแบบสรางสรรคช้ินงานได 
กิจกรรมบังคับ 

สรางช้ินงานโดยใชโปรแกรมกราฟก 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 162 สถานท่ี หองจริยธรรม (หอง 3406) 
ชุมนุม สวดมนตแปลบาล-ีอังกฤษ 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายคณาวุฒิ อาษาชํานาญ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและบุคลกิภาพใที่ดีงามสําหรับชาวพุทธ 
- เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนในการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรมบังคับ 
สวดมนตไดอยางถูกตองทั้งบาลี อังกฤษ ทํานอง จังหวะ และการออกเสียง 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 
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รหัสชุมนุม 163 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายณัฐพงศ มนตออน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

สงเสริมและพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กิจกรรมบังคับ 

- 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 164 สถานท่ี - 
ชุมนุม สะกดคําพาเพลิน (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวลลิตา ทิพยประชาบาล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนอานและเขียนคําตางๆ ไดถูกตอง 
- เพื่อใหนักเรียนเขียน สะกดคําและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

กิจกรรมบังคับ 
การทํากจิกรรมจากใบความรู เพื่อทดสอบความรูของนักเรียน 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
เอกสารประกอบการสอน 

รหัสชุมนุม 165 สถานท่ี - 
ชุมนุม สะกดคําพาเพลิน (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางประภา ปกษี 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนอานและเขียนสะกดคําไดถูกตอง 
- เพื่อใหนักเรียนนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 

กิจกรรมบังคับ 
การทํากจิกรรมจากใบความรู 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
เอกสารประกอบการสอน 
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รหัสชุมนุม 166 สถานท่ี หองสะเต็มศึกษา 
ชุมนุม สะเต็มศึกษาเพื่อพฒันาเด็กไทย 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวเพญ็นภา ศรีโฉม 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน วิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนนําความรูและทักษะทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาที่เช่ือมโยงกบั
ชีวิตจริงโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนในชุมนุมตองสรางช้ินงานโดยใชแนวคิดทางสะเต็มศึกษา 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

เตรียมอปุกรณเพื่อสรางช้ินงานโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 

รหัสชุมนุม 167 สถานท่ี ศูนยภาษาไทย 2401 
ชุมนุม สิ่งประดิษฐเหรียญกลัปพฤกษจากกระดาษและรบิบิ้น (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวอรวรรณ รุงเพ็ง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนอนุรักษเกี่ยวกับงานอาชีพสิง่ประดิษฐตางๆ 
- เพื่อใหนักเรียนมีวิชาติดตัวเกี่ยวกับงานฝมอืงานหัตถกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมตางๆ 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนทุกคนสามารถพบัรบิบิ้นหรือกระดาษกบัเหรียญเพือ่ใชงานมงคลตางๆ ได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ริบบิ้น และเหรียญ 1, 2, 5, 10 ที่นํามาพับในการทํากจิกรรมวันน้ันๆ 

รหัสชุมนุม 168 สถานท่ี ศูนยภาษาไทย 2401 
ชุมนุม สิ่งประดิษฐเหรียญกลัปพฤกษจากกระดาษและรบิบิ้น (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวปวีณา ยอดยศ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนอนุรักษเกี่ยวกับงานอาชีพสิง่ประดิษฐตางๆ 
- เพื่อใหนักเรียนมีวิชาติดตัวเกี่ยวกับงานฝมอืงานหัตถกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมตางๆ 

กิจกรรมบังคับ 
นักเรียนทุกคนสามารถพบัรบิบิ้นหรือกระดาษกบัเหรียญเพือ่ใชงานมงคลตางๆ ได 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
ริบบิ้น และเหรียญ 1, 2, 5, 10 ทีนํ่ามาพับในการทํากจิกรรมวันน้ันๆ 
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รหัสชุมนุม 169 สถานท่ี หองศูนยการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ศูนยกฬีาช้ันลาง) 
ชุมนุม สุข 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายวัชรพงศ หอมนาน 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพื่อสรางการสื่อสารดานสุขภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

สรางนวัตกรรมหรือสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 170 สถานท่ี หองฝกปฏิบัติการเสริมสวย อาคาร 7 
ชุมนุม เสริมสวย 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางดรุณี ประกิจเพชร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในวิชาชีพเสรมิสวย และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
กิจกรรมบังคับ 

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกบัวิชาชีพเสรมิสวยเบื้องตน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 171 สถานท่ี หอง 2403 
ชุมนุม หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวพนารัตน แซโลว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อเสรมิสรางเจตคติและฝกใหนักเรียนไดพฒันาทักษะของตนเอง แกปญหาในดานการออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง
ถามอักขรวิธี ตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทย 
กิจกรรมบังคับ 

ลงทะเบียนประวัติ วินิจฉัยโรค บําบัดโรค ประเมินจากแบบทดสอบ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณเครื่องเขียน 
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รหัสชุมนุม 172 สถานท่ี หอง 2403 
ชุมนุม หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวโรสณีย วงศหมัดทอง 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อเสรมิสรางเจตคติและฝกใหนักเรียนไดพฒันาทักษะของตนเอง แกปญหาในดานการออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง
ถามอักขรวิธี ตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทย 
กิจกรรมบังคับ 

ลงทะเบียนประวัติ วินิจฉัยโรค บําบัดโรค ประเมินจากแบบทดสอบ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณเครื่องเขียน 

รหัสชุมนุม 173 สถานท่ี ใตถุนอาคาร 5 
ชุมนุม หมากกระดาน 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวบุษบา หาวหาญ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหนักเรียนฝกพัฒนาสติและสมอง 
- เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาพจิตที่ดี 

กิจกรรมบังคับ 
แขงขันหมากรุก 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
หมากกระดาน 

รหัสชุมนุม 174 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม หมากรุกไทย (1) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวนิสา บญุสงา 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

นักเรียนสามารถแกปญหาวางแผนในการเลนหมากรุกไทยได 
กิจกรรมบังคับ 

แขงขันหมากรุกไทยกบัสมาชิกภายในชุมนุม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ตัวหมากรกุไทย และกระดานหมากรกุ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 175 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม หมากรุกไทย (2) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายบพิตร อสิระ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

นักเรียนสามารถแกปญหาวางแผนในการเลนหมากรุกไทยได 
กิจกรรมบังคับ 

แขงขันหมากรุกไทยกบัสมาชิกภายในชุมนุม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

ตัวหมากรกุไทย และกระดานหมากรกุ 

รหัสชุมนุม 176 สถานท่ี หองหุนยนต (หอง 7305) 
ชุมนุม หุนยนตบดินทรเดชา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายลัทธพล ดานสกุล 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทกัษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองและแขงขันกับภายนอกได 

กิจกรรมบังคับ 
เขารวมและจัดกจิกรรมตามกําหนด 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
- 

รหัสชุมนุม 177 สถานท่ี ดานหลังอาคาร 5 
ชุมนุม อาชีพปลูกผักสวนครัวจําหนาย 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางกัญญวรา ฤทธิศศิธร 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน แนะแนว 
วัตถุประสงค 

- นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตออาชีพปลกูผักสวนครัวจําหนายได 
- นักเรียนปลูกผกัสวนครัวจําหนายเองได 

กิจกรรมบังคับ 

- ปลูกผักสวนครัวจําหนายคนละ 2 ชนิด - รายงานการทํากิจกรรม 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

กระถาง, ดิน, เมล็ดพืชผักสวนครัว, อุปกรณเพาะปลูกที่จําเปน 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 178 สถานท่ี ใตอาคาร 2, พิพิธภัณฑสํานักยุวกาชาดไทย (ทัศนศึกษา) 
ชุมนุม อาสายุวกาชาด (ACY Volunteer) - รับเฉพาะม.ปลาย หรอืม.ตนท่ีไมไดเรียนยุวกาชาด 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวอภิญญา บญุแกว 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

- ฝกทกัษะสําคัญการปฐมพยาบาล และการเปนจิตอาสาชวยผูอื่นหรอืสังคม 
- เรียนรูการอยูรวมกันในสังคมโดยใชหลกัการสําคัญของยุวกาชาด 

กิจกรรมบังคับ 
เขารวมกจิกรรมของสภากาชาดไทยอยางนอย 1 กิจกรรม (สํานักงานยุวกาชาดไทย) 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
เครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไทด) 

รหัสชุมนุม 179 สถานท่ี ใตเรือนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สงิห สิงหเสนี) 
ชุมนุม อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟปญุญา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นางสาวปุญญพฒัน บุญเกิด 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนจะตองรวมกันสาธิตการปรงุอาหาร 1 อยาง 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณการทําครัว 

รหัสชุมนุม 180 สถานท่ี ใตอาคาร 3 
ชุมนุม MATH TRAVEL 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายกฤชณ บัวดีบุญญสกลุ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

ฝกกระบวนการทํางาน การออกแบบ การวางแผน การปฏิบติังาน ฝกการทํางานเปนทมี 
กิจกรรมบังคับ 

ใหแตละคนนําเสนอสถานที่ที่ตนเองจะไปทองเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท, กลองถายรูป 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 181 สถานท่ี หอง 5412 
ชุมนุม การถายรปูและตกแตงจากมือถือ - ไมรับนักเรียนท่ีเคยอยูกิจกรรมน้ี 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒ ิ
กลุมสาระการเรียนรู/งาน คณิตศาสตร 
วัตถุประสงค 

เสริมสรางความรู เทคนิค ทักษะและความคิดสรางสรรคในการถายภาพ 
กิจกรรมบังคับ 

- ศึกษาวิธีการถายรูปและตกแตงทําเปนรายงาน 
- สงผลงานรปูถาย 

วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 
มือถือ 

รหัสชุมนุม 182 สถานท่ี - 
ชุมนุม แผนเฟรมหรรษา (3) 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม นายสมคิด บุญวิเศษ 
กลุมสาระการเรียนรู/งาน ภาษาไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกทกัษะและกระบวนการประดิษฐช้ินงานไดอยางสรางสรรค 
กิจกรรมบังคับ 

สงช้ินงาน 1 ช้ิน 
วัสดุ-อุปกรณท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในการเขาชุมนุมทุกครั้ง 

แผนเฟรม, เข็ม, ไหมพรมสีตางๆ, กรรไกร 


