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รหัสชุมนุม 001 สถานที่ ห"องศูนย)คณิตศาสตร) 

ชุมนุม A-MATH 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจรรยาลักษณ) โขงอ"อม 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ) ให"กับนักเรียน 

2. เปLดโอกาสให"นักเรียนได"เข"ารOวมการแขOงขัน สOงเสริมให"นักเรียนรู"จักใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

3. เพื่อกระตุ"นให"นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร) 

4. เพื่อฝVกให"นักเรียนได"รู"จักการค"นคว"าหาความรู"เพิ่มเติมจากประสบการณ)จริง 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนสามารถเลOนเกมส) A-MATH ได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 002 สถานที่ ห"องศูนย)คณิตศาสตร) 3401 

ชุมนุม A-Math (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"ฝVกฝนทักษะกระบวนการทางเกมคณิตศาสตร) ได"ฝVกการวางแผนและแก"ปbญหาเฉพาะหน"า 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถเลOนเกมคณิตศาสตร) A-Math ได"ถูกต"องตามหลักการ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 003 สถานที่ 1.หน"าห"องสมุด 2.ลานวิ่งสนามร.ร. 

ชุมนุม BD.Bikeปbiนๆ(1) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ 

วัตถุประสงค2 

1.นร.มีความรู"และทักษะเรื่องจกรยานและการปbiน 

2.นร.รู"จักใช"เวลาวOางให"มีประโยชน) 

3.นร.ได"ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง 

กิจกรรมบังคับ 

1.นร.ต"องปbiนจกรยานได" 

2.นร.ต"องมีจักรยานเปpนของตัวเอง 

3.นร.สามารถนำจักรยานมาร.ร.ได"ในวันที่เรียนคาบชุมนุม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1.จักรยาน 2.หมวกกันน็อค 3.กางเกงปbiน(ถOามี) 
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รหัสชุมนุม 004 สถานที่ 3202 

ชุมนุม Being a reporter! 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางวันวิสา พริพล 

วัตถุประสงค2 

1. ฝVกทักษะภาษาอังกฤษ (การอOานออกเสียง) ให"ถูกต"อง แมOนยำ 

2. เกิดเจตคติที่ดีตOอการใช"ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมบังคับ 

อOานขOาวภาษาอังกฤษอยOางน"อย 2 ชิ้น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 005 สถานที่ 3205 

ชุมนุม Better English 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางแววดาว วรัญญานนท) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อพัฒนาคำศัพท)ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต)ใช"ในชีวิตจริงได" 

กิจกรรมบังคับ 

ทำใบงานตามที่ครูกำหนด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 006 สถานที่ ห"อง 4206 

ชุมนุม Bio Exam (ตะลุยโจทย)ชีววิทยา) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร 

วัตถุประสงค2 

เพื่อเพิ่มพูนความรู"วิชาชีววิทยา สำหรับสอบแขOงขันหรือสอบเข"าศึกษาตOอในระดับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียนเพื่อฝVกทำแนวข"อสอบตามที่กำหนด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครัง้ 

เครื่องเขียนและแบบทดสอบ 
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รหัสชุมนุม 007 สถานที่ ลานใต"อาคาร 2 (บริเวณหน"าห"องพยาบาล) 

ชุมนุม BoardGame การเรียนรู"หลากมิติ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายวิวัฒน) สุภพิทักษ)กุล 

วัตถุประสงค2 

1. เรียนรู"ผOานการเลOนบอร)ดเกมที่บรรจุประสบการณ)  กระบวนการคิดวิเคราะห)  รวมถึงทักษะในด"านสังคม  และการปฏิบัติตนตOอผู"อื่น 

2. นำความรู"ที่ได"ไปใช"ในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมบังคับ 

1. รOวมกิจกรรมในแตOละครั้งที่จัด 

2. รOวมทำเอกสารที่ทางชุมนุมจัดทำขึ้น(รวมทั้งเอกสารออนไลน)) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ปากกาน้ำเงิน/เครื่องเขียนอื่นๆ  และโทรศัพท)มือถือ(กรณีทำเอกสารออนไลน)) 

รหัสชุมนุม 008 สถานที่ ปะรำพิธีและลูOวิ่ง สนามฟุตบอลโรงเรียน 

ชุมนุม Bodin Bike 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุรีย)รัตน) สวัสดี 

วัตถุประสงค2 

เพื่อพัฒนาทักษะการขี่จักรยาน และเสริมสร"างความแข็งแรงทางกายภาพของนักเรียน  

กิจกรรมบังคับ 

สามารถนำจักรยานมาในคาบชุมนุมได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นกัเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

จักรยาน 

รหัสชุมนุม 009 สถานที่ ลานหน"าสหกรณ)  ใต"อาคาร 5 

ชุมนุม Bodindecha Dancing  (BDDC) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจุฑาภรณ) ทิมธนสาร 

วัตถุประสงค2 

เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการเต"นให"แกOนักเรียนผู"มีความสนใจ 

กิจกรรมบังคับ 

ออกแบบและฝVกซ"อมการเต"น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 010 สถานที่ ห"อง 4207 

ชุมนุม Book Club2 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจุฑาพร เขียวแก"ว 

วัตถุประสงค2 

พัฒนาทักษะด"านการอOานของนักเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

1. อOานหนังสือที่ตนเองสนใจอยOางอยOาง 2 เลOม 

2. แนะนำหนังสือที่อOานให"ผู"อื่นได"อยOางน"อย 1 เลOม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 011 สถานที่ ห"องปฏิบัติการทางการแสดง(แผนการเรียนนิเทศศาสตร)) 

ชุมนุม Communication arts  

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายชยพัทธ) วงศ)ชาญโชคชัย 

วัตถุประสงค2 

เพื่อศึกษาศาสตร)ที่เกี่ยวข"องกับการสื่อสาร ให"ความสำคัญกับองค)ประกอบของการสื่อสารตOางๆ เชOน สาร ผู"สOงสาร สื่อ ผู"รับสาร 

กิจกรรมบังคับ 

รับเฉพาะนักเรียน ม.5-6 

แผนการเรียนนิเทศศาสตร) เทOานั้น 

- ศึกษาความรู" ทักษะ งานนิเทศศาสตร)แขนงตOางๆ ตามความถนัดของนักเรียน 

- ปฏิบัติงานตOางๆ ของแผนการเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ชุดปฏิบัติการ(ชุดวอร)ม เสื้อยืดดำ - กางเกงขายาวสีดำ) 

รหัสชุมนุม 012 สถานที่ ห"อง2209 

ชุมนุม Crossword Game 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุพพัตรา นวะศรี 

วัตถุประสงค2 

เพื่อฝVกสมาธิและเรียนรู"คำศัพท)ใหมOๆเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมบังคับ 

ทุกคนได"เรียนรู"กฎกติกาการเลOน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 013 สถานที่ ใต"อาคาร 2 

ชุมนุม D.I.Y 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางมัลลิกา ภาพีรนนท) 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน)ในการคิดประดิษฐ)สิ่งของแปลกๆ ใหมOๆ ขึ้นมาด"วยตนเอง 

2. เพื่อให"นักเรียนเกิดความคิดสร"างสรรค)ผลงานตOางๆ ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง 

3. เพื่อชOวยลดภาวะโลกร"อนได"ด"วย โดยสามารถนำเศษถุงพลาสติก หรือสิ่งที่เราไมOได"ใช"ประโยชน)เหลือทิ้งแล"ว นำมาสร"างสรรค)เปpน

ผลงานขึ้นได" 

กิจกรรมบังคับ 

สร"างชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช" 1 ชิ้น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 014 สถานที่ ห"อง 4208 

ชุมนุม Doodle Art ภาษาภาพชOวยจำ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสวัญญา ประจำเรือ 

วัตถุประสงค2 

1. ชOวยพัฒนาระบบความจำทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

2. ชOวยเพิ่มสมาธ ิ

3. ชOวยพัฒนาความคิดสร"างสรรค) 

กิจกรรมบังคับ 

วาดภาพ Doodle Art จากจินตนาการของตนเองได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สมุดไมOมีเส"น ดินสอ ปากกาตัดเส"น  

รหัสชุมนุม 015 สถานที่ ห"อง7306 

ชุมนุม E-Sport (1) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวชลนิชา โคตรสีหา 

วัตถุประสงค2 

ใช"การแขOงขันวิดีโอเกมเปpนสื่อเพื่อสร"างความสนุกสนานและความสามัคคี ฝVกกระบวนการทำงานเปpนกลุOมกับการวางแผน พัฒนาไหว

พริบปฏิภาณ และปลูกฝbงเรื่องการมีน้ำใจนักกีฬา 

กิจกรรมบังคับ 

แขOงขันวิดีโอเกม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 016 สถานที่ ห"อง 7360 

ชุมนุม E-Sport (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายอภิรักษ) เรืองนคร 

วัตถุประสงค2 

ใช"การแขOงขันวิดีโอเกมเปpนสื่อเพื่อสร"างความสนุกสนานและความสามัคคี ฝVกกระบวนการทำงานเปpนกลุOมกับการวางแผน พัฒนาไหว

พริบปฏิภาณและปลูกฝbงเรื่องความมีน้ำใจนักกีฬา 

กิจกรรมบังคับ 

แขOงขันวิดีโอเกม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 017 สถานที่ โรงอาหารชั้น1 

ชุมนุม Easy Food By Kru.Natt 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนวรัตน) ซุOนเจา 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อให"นักเรียนใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

2.เพื่อให"นักเรียนสามารถใช"จOายอยOางรู"คุณคOา 

กิจกรรมบังคับ 

ทำอาหารที่เหมาะสมกับจำนวนเงินที่กำหนด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ตามเมนูอาหารที่ทำ 

รหัสชุมนุม 018 สถานที่ 2302 

ชุมนุม Econ Life 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ 

วัตถุประสงค2 

-เพื่อให"นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจในเรื่องเศรษฐศาสตร) และนำไปปฏิบัติใช"ในชีวิตประจำวันได" 

กิจกรรมบังคับ 

- บันทึกรายรับรายจOาย.  

- สมุดบัญชีธนาคาร 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 019 สถานที่ 3305 

ชุมนุม English From Social Network 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจินดา ไขตะขบ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อสOงเสริมการศึกษาค"นคว"าเพิ่มเติมจากสื่อตOางๆ ในอินเทอร)เน็ตนอกเหนือจากตํารา เอกสารประกอบการเรียนการ 

สอนวิชาภาษาอังกฤษในห"องเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

ใช"โทรศัพท)มือถือในการค"นหาข"อมูลเกี่ยวกับความรู"ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต)ตOางๆ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)มือถือ,ไอแพดหรือแทบเล็ต ที่สามารถเชื่อมตOออินเทอเน็ตได" 

รหัสชุมนุม 020 สถานที่ 2306 ห"อง ม.2/7 

ชุมนุม English in Daily Life 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อเรียนรู"ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฆษ 

3. เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตOางประเทศ 

กิจกรรมบังคับ 

รOวมกิจกรรมอยOางน"อย ร"อยละ 80 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 021 สถานที่ 3205 

ชุมนุม Enjoy reading! 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจันทมาศ ทิมโต 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอOาน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

2. สร"างเจตคติที่ดีตOอการเรียนรู"ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมบังคับ 

อOานบทความ เรื่องสั้น พร"อมแสดงความคิดเห็นเปpนภาษาอังกฤษอยOายงOายได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 022 สถานที่ โรงยิมพละศึกษา  

ชุมนุม Fit & Firm (Bodybuilding) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายวัชเรนทร) วิเศษวงษา 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนรู"จักการออกกำลังกายอยOางถูกต"องและถูกวิธ ี

2. เพื่อให"นักเรียนออกแบบ กำหนด ตารางการ เลOนเวทเทรนนิ่งได"อยOางเหมาะสม 

3. เพื่อให"นักเรียนรู"จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน)และเหมาะสมกับตัวเอง 

4. เพื่อให"นักเรียนใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

กิจกรรมบังคับ 

1. ออกกำลังกาย 

2. ออกแบบ ตาราง การเลOนเวท 

3. เวทเทรนนิง (Weight training) 

4. เลือกทานอาหารที่มีประโยชน)และเหมาะสม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1. ถุงมือใสOออกกำลังกาย เลOนเวท 2. ชุดออกกำลังกาย 3. รองเท"าผ"าใบ 4. ผ"าขนหนูเช็ดเหงื่อ 

รหัสชุมนุม 023 สถานที่ 1407 

ชุมนุม Français facile  

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวธนาตา พีรกันทรากร 

วัตถุประสงค2 

ฝVกฝนทักษะภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานงOายๆ ในชีวิตประจำวัน คำศัพท) สำนวน ประโยคงOายๆ ที่ใช"ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมบังคับ 

ไมOม ี

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 024 สถานที่ 3205 

ชุมนุม Hello English! 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวศรัญญา หนูชัยแก"ว 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนพัฒนาทักษะการอOานและการพูดเพื่อการสื่อสาร สามารถใช"ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได"อยOางมั่นใจ 

กิจกรรมบังคับ 

ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร"างทักษะการใช"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 025 สถานที่ ห"อง 3301 

ชุมนุม Hello Japan 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุชาวดี เทพกฤช 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อเปpนการเปLดโอกาสให"นักเรียนได"ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศที่มีความสำคัญในทวีปเอเชีย 

2. เพื่อเปLดโอการให"นักเรียนได"แลกเปลี่ยนเรียนรู"ความรู"และประสบการณ)ที่ได"รับจากการศึกษาค"นคว"าด"วยตนเอง 

3. เพื่อนำความรู"ด"านวัฒนธรรมที่ได"รับไปปรับใช"ในชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ได"อยOางเหมาะสม 

 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนประชุมตกลงรOวมกันในเรื่องขอบขOาย เนือ้หา และรูปแบบการนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ¤นที่สนใจ แบOงกลุOมและดำเนินการ

จัดกิจกรรมตามรายการที่กำหนดไว"  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 026 สถานที่ 3202 

ชุมนุม How To Be An Exchange Student 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางนงลักษณ) สุริยะฉันทนานนท) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อเปpนการเปLดโลกทัศน)ในการศึกษาตOอในตOางประเทศและเรียนรู"วัฒนธรรมตOางชาติที่หลากหลาย 

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียนตามวัน เวลา สถานที่ที่โรงเรียนกําหนดทุกคาบ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 027 สถานที่ ห"อง 3206 

ชุมนุม If you love the music, learn from the lyrics. 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายสาธิต สมใจ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผOานการแปลเนื้อหาของเพลงภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนต"องแปลเพลง ภาษาอังกฤษเปpนภาษาไทย ให"ได"อยOางน"อย 10 เพลง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 028 สถานที่ ห"องเรียน 4208 

ชุมนุม Infographic design 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวชลิตตา เจริญสุข 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"รู"จักการสร"าง Infographic และสามารถออกแบบ Infographic ที่เกิดจากความคิดสร"างสรรค)ของตนเอง 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนต"องออกแบบสร"างงาน Infographic จำนวน 1 ชิ้น ด"วยโปรแกรม Power Point 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณ)เครื่องเขียน 

รหัสชุมนุม 029 สถานที่ ลานเกม (ใต"อาคาร 3) 

ชุมนุม jumping rope 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม วOาที่ร"อยตรีอานันต) เชยสุวรรณ 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะการกระโดดเชือกเดี่ยวและหมูOได"อยOางถูกต"อง 

2. เพื่อให"นักเรียนนำการกระโดดเชือกเปpนสื่อในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

3. เพื่อให"นักเรียนมีสุขภาพรOางกายสมบูรณ)แข็งแรง 

กิจกรรมบังคับ 

ปฏิบัติกระโดดเชือกประเภทรูปแบบตOางๆ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เชือกกระโดดประเภทเดี่ยว 

รหัสชุมนุม 030 สถานที่ หน"าห"องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชุมนุม K-pop idols lover 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวบุษบา ห"าวหาญ 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อชOวยเสริมสร"างสุขภาพจิตผู"เรียน มจีิตใจที่แจOมใส 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู"ซึ่งกันแหละกัน 

กิจกรรมบังคับ 

- my idol 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 031 สถานที่ ห"องเรียน 3302 

ชุมนุม Knowing German 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางวรดา บุญล้ำเลิศ 

วัตถุประสงค2 

ศึกษาเรียนรู"ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเยอรมันน ี

กิจกรรมบังคับ 

แนะนำตนเองเปpนภาษาเยอรมันได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 032 สถานที่ 3301 

ชุมนุม Korean Culture 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางเพ็ญแข เมืองนก 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อเปpนการเปLดโอกาสให"นักเรียนได"ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศที่มีความสำคัญในทวีปเอเชีย 

2. เพื่อเปLดโอการให"นักเรียนได"แลกเปลี่ยนเรียนรู"ความรู"และประสบการณ)ที่ได"รับจากการศึกษาค"นคว"าด"วยตนเอง 

3. เพื่อนำความรู"ด"านวัฒนธรรมที่ได"รับไปปรับใช"ในชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ได"อยOางเหมาะสม 

กิจกรรมบังคับ 

1. สามารถนำเสนอโดยใช"สื่อ เทคโนโลยี ได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

handy drive สำหรับใสOข"อมูลในการนำเสนอ 

รหัสชุมนุม 033 สถานที่ บริเวณ รร., สนามเทนนิส, โรงยิม, ศูนย)กีฬา 

ชุมนุม Love Healthy 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม วOาที่ร"อยตรีหญิงณัฐปภัสร) เกิดแก"ว 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อให"นักเรียนมีสุขภาพรOางกายที่สมบูรณ)แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

2.เพื่อให"นักเรียนได"มีความรู"เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอยOางถูกวิธ ี

3.เพื่อให"นักเรียนตระหนักถึงประโยชน)ตOอการดูแลสุขภาพ 

4.เพื่อให"นักเรียนได"บูรณาการกับหลายวิชา 

5.เพื่อให"นักเรียนใช"เวลาให"เกิดประโยชน) หลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด 

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได"รับมอบหมาย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณ)กีฬาที่นักเรียนสนใจ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 034 สถานที่ ห"องศูนย) คณิตศาสตร)  หรือ หน"าห"อง  3101 

ชุมนุม Love Orchid  like  GSP or Geogeba 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสมศรี แจ"งสุทิมล 

วัตถุประสงค2 

นักเรียนสามารถสร"างผลงาน โดยใช"กราฟฟbงก)ชันจากโปรแกรม  GSP หรือ Geogeba  และได"แลกเปลี่ยนกล"วยไม"   

กิจกรรมบังคับ 

1. สร"างผลงานโดยใช"โปรแกรม  GSP หรือ Geogeba   

2. แลกเปลี่ยนความรู"เรื่องกล"วยไม" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท) 

รหัสชุมนุม 035 สถานที่ ห"อง 2404 

ชุมนุม M.C.Bodindecha 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวอิริยาภรณ) นิโรรัมย) 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนได"ฝVกทักษะทางด"านการพูด 

2. เพื่อให"นักเรียนได"แสดงออกทางด"านพิธีกรในงานตOางๆของโรงเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

- 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 036 สถานที่ ห"อง 2404 

ชุมนุม M.C.Bodindecha  

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางวณิตา ประภัศร 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะทางด"านการพูดและการนำเสนองานในที่สาธารณะ 

2. เพื่อให"นักเรียนฝVกบุคลิกภาพในการพูดในที่สาธารณะ 

กิจกรรมบังคับ 

1. ฝVกทักษะการพูด 

2. ฝVกการนำเสนอในที่ประชุม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 037 สถานที่ ห"องกลุOมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย 

ชุมนุม Manga&Anime (1) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายนิรรัตน) อจลพล 

วัตถุประสงค2 

1. นักเรียนอOานหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือชมภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นอยOางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนวินิจสารของหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นได" 

3. นักเรียนประเมินคOาของหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นได" 

กิจกรรมบังคับ 

อOานหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือชมภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤น 

รหัสชุมนุม 038 สถานที่ ห"องกลุOมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย 

ชมุนุม Manga&Anime (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ 

วัตถุประสงค2 

1. นักเรียนอOานหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือชมภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นอยOางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนวินิจสารของหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นได" 

3. นักเรียนประเมินคOาของหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นได" 

กิจกรรมบังคับ 

อOานหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือชมภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤น 

รหัสชุมนุม 039 สถานที่ ห"องกลุOมสาระการเรียนรู"ภาษาไทย 

ชุมนุม Manga&Anime (3) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนารีรัตน) นานช"า 

วัตถุประสงค2 

1. นักเรียนอOานหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือชมภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นอยOางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนวินิจสารของหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นได" 

3. นักเรียนประเมินคOาของหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤นได" 

กิจกรรมบังคับ 

อOานหนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือชมภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือการ)ตูนญี่ปุ¤นหรือภาพยนตร)การ)ตูนญี่ปุ¤น 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 040 สถานที่ 2301 

ชุมนุม Media Literacy : I know You know 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี 

วัตถุประสงค2 
1. ศึกษาสื่อตOางๆ และอภิปรายตัวอยOางการบริโภคสื่อได"อยOางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นตOอสื่ออยOางมีเหตุผล 

2. สOงเสริมให"นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และรู"เทOาทันสื่อตOางๆ ตาม \MID\" สมรรถนะ 3 ประการ คือ รู"เทOาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

3. ใช"เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค"นหาข"อมลู ประมวลผล และสร"างสรรค)สื่อได"หลากหลายรูปแบบ" 

กิจกรรมบังคับ 

1. วิเคราะห)ผลกระทบของการบริโภคสื่อ 

2. สร"างสื่อที่มีความเหมาะสมกับผู"บริโภค 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone 

รหัสชุมนุม 041 สถานที่ 2301 

ชุมนุม Media Literacy : I know You know (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายสุภกิจ แก"วดวงดี 

วัตถุประสงค2 

1. ศึกษาสื่อตOางๆ และอภิปรายตัวอยOางการบริโภคสื่อได"อยOางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นตOอสื่ออยOางมีเหตุผล 

2. สOงเสริมให"นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และรู"เทOาทันสื่อตOางๆ ตาม \MID\" สมรรถนะ 3 ประการ  คือ รู"เทOาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

3. ใช"เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค"นหาข"อมูล ประมวลผล และสร"างสรรค)สื่อได"หลากหลายรูปแบบ" 

กิจกรรมบังคับ 

1. วิเคราะห)ผลกระทบของการบริโภคสื่อ 

2. สร"างสื่อที่มีความเหมาะสมกับผู"บริโภค 

วัสด-ุอุปกรณ2ทีน่ักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone 

รหัสชุมนุม 042 สถานที่ 2301 

ชุมนุม Media Literacy : I know You know (3) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสมร จันทนาคม 

วัตถุประสงค2 
1. ศึกษาสื่อตOางๆ และอภิปรายตัวอยOางการบริโภคสื่อได"อยOางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นตOอสื่ออยOางมีเหตุผล 

2. สOงเสริมให"นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และรู"เทOาทันสื่อตOางๆ ตาม \\\MID\\\" สมรรถนะ 3 ประการ คือ รู"เทOาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

3. ใช"เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค"นหาข"อมูล ประมวลผล และสร"างสรรค)สื่อได"หลากหลายรูปแบบ" 

กิจกรรมบังคับ 

1. วิเคราะห)ผลกระทบของการบริโภคสื่อ 

2. สร"างสื่อที่มีความเหมาะสมกับผู"บริโภค 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 043 สถานที่ อาคาร 3 ห"อง 3306 

ชุมนุม music lover 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายไพศาล วงษ)ระหงษ) 

วัตถุประสงค2 

ให"นักเรียนอธิบายแนวเพลง และความหมายของเพลงที่นักเรียนฟbงได"อยOางน"อย 5 เพลง 

กิจกรรมบังคับ 

1. นักเรียนฟbงเพลงที่กำหนดให" และอธิบายแนวเพลง ความหมาย   ร"อยละ 40 ของจำนวนเพลงทั้งหมด 

2. นักเรียนฟbงเพลงที่นักเรียนสนใจ และอธิบายแนวเพลง ความหมาย ร"อยละ 60 ของจำนวนเพลงทั้งหมด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 044 สถานที่ ห"อง 4209 และห"อง 4403 

ชุมนุม Physics for Fun 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผOา 

วัตถุประสงค2 

1.  เพื่อเปLดโอกาสให"นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ  

2.  เพื่อให"นักเรียนมีความรู"  จินตนาการ ความคิดสร"างสรรค) และความคิดขั้นสูงทางด"านฟLสิกส) 

3.  เพื่อให"นักเรียนได"เรียนฟLสิกส)อยOางสนุกกับกิจกรรรมนำสูOนวัตกรรม 4.0 

4.  เพื่อให"นักเรียนได"นำความรู"ทางฟLสิกส)โดยผOานกิจกรรมชุมนุมไปใช"ประโยชน)ในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมบังคับ 

1. เลขนัยสำคัญเจ"าปbญหา 

2. ตOอโครงสร"างอยOางหลากหลาย 

3. สมดุลกลกับสมดุลธรรมชาติ 

4. การ)ตูนฟLสิกส)สร"างสรรค) 

5. Invent your self 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 045 สถานที่ ข"างห"องอนามัยโรงเรียน 

ชุมนุม PUBG มหาสนุกแบบฟLสิกส) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายธนชาติ เอียสกุล 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"เรียนรู"หลักการทางฟLสิกส)จากเกมส)  

กิจกรรมบังคับ 

- นำเสนอหลักการทางฟLสิกส)ที่เกี่ยวข"องกับเกมส) ตOอครู อยOางน"อย 2 หัวข"อ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)มือถือ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 046 สถานที่ ห"องสมุด 

ชุมนุม Puzzle Game 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนเรียนรู"คำศัพท)ใหมOๆ และทบทวนคำศัพท)โดยเรียนรู"ผOานเกม  

กิจกรรมบังคับ 

เลOนเกม Puzzle ผOานร"อยละ 70 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ปากกา ดินสอ ยางลบ 

รหัสชุมนุม 047 สถานที่ 5214 

ชุมนุม Sing with Smule (season 2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายสิทธิพงษ) ศูนย)ปbง 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนได"ฝVกทักษะภาษาอังกฤษผOาน การร"องเพลงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยผOาน application ร"องเพลงคาราโอเกะ

ออนไลน) 

2. เพื่อให"นักเรียนได"มีเจตคติที่ดีตOอการร"องเพลง ทั้งเพลงสากล และ เพลง ไทย 

3. เพื่อให"นักเรียนได"รับประสบการณ)ใหมOๆในการร"องเพลง 

กิจกรรมบังคับ 

ร"องเพลงตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยูOกับกิจจกรรมแตOละสัปดาห)  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)ที่มีการโหลด application Smule 

รหัสชุมนุม 048 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม Soduku 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล 

วัตถุประสงค2 

ฝVกกระบวนการคิดอยOางเปpนระบบบ 

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียนไมOน"อยกวOาร"อยละ 80 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ปากกา 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 049 สถานที่ ห"อง 5408 

ชุมนุม Spelling Bee 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายโกศล มูลพรม 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท)ภาษาอังกฤษได"ถูกต"อง 

2. เพื่อให"นักเรียนมีคลังศัพท)ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

3. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถสะกดคำคำศัพท)ภาษาอังกฤษได"ถูกต"อ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1. Smart phone 

รหัสชุมนุม 050 สถานที่ บริเวณใต"อาคาร 3 

ชุมนุม SUDOKU 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางอังคณารัตน) หวังดี 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อฝVกรูปแบบกระบวนการคิดอยOางเปpนระบบ และมีเหตุผล 

2. เพื่อฝVกทักษะการสังเกต และการวิเคราะห) 

3. เพื่อฝVกความคิดเรื่องการจัดลำดับและ sense of space รวมถึงการฝVกสมาธิ และพัฒนาความจำระยะสั้น 

กิจกรรมบังคับ 

ฝVกทำตาราง sudoku ในรูปแบบตOาง ๆ จำนวน 10 ตารางขึ้นไป 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ, ยางลบ 

รหัสชุมนุม 051 สถานที่ ห"องเรียน ที่มีโปรเจกเตอร) 

ชุมนุม The Eyes  

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางพนิดา โฉมศร ี

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนฝVกสมอง  ทบทวนความจำ  ในการระลึกถึงภาพดวงตาของบุคคลสาธารณะหรือ บุคคลสำคัญได" 

กิจกรรมบังคับ 

เข"ารOวมกิจกรรมการเรียนรู"มากกวOา 80% 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)มือถือที่ตOอ อินเตอร)เน็ต 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 052 สถานที่ ห"องเรียน 3204 

ชุมนุม The Idol คนบันดาลใจ 2 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายจักรพันธ) หวังวิวัฒนา 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการใช"ชีวิตจากผู"ที่ประสบความสำเร็จในด"านตOางๆ 

2. เพื่อประยุกต)หลักการจากบุคคลตัวอยOางมาใช"ในชีวิตจริง 

กิจกรรมบังคับ 

รับชมวีดิทัศน)ประวัติชีวิตบุคคลตัวอยOางและสรุปแนวคิด หลักการ สาระที่ได"ในรูปแผนผังมโนทัศน) 

วัสด-ุอุปกรณ2ทีน่ักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ปากกา ดินสอ 

รหัสชุมนุม 053 สถานที่ ห"อง 4102 

ชุมนุม The magic show 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางณัฐธยา วิเศษวงษา 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อฝVกให"นักเรียนความคิดสร"างสรรค) 

2. เพื่อให"นักเรียนมีความกล"าแสดงออกในเรื่องที่สนใจ 

3. เพื่อให"นักเรียนได"ใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

กิจกรรมบังคับ 

1. สามารถแสดงมายากลได"อยOางน"อย 1 การแสดง 

2. สอนมายากลให"สมาชิกได"อยOางน"อย 1 การแสดง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครัง้ 

- 

รหัสชุมนุม 054 สถานที่ อาคารศูนย)กีฬาสรีรวิโรฒชั้นบน 

ชุมนุม VOLLEY BALL HI 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายนิพน แจOมแจ"ง 

วัตถุประสงค2 

1.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย)บอลได" 

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการเลOนขณะเปpนฝ¤ายรุกและฝ¤ายรับได" 

3.นักเรียนสามารถเลOนทีมได" 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนเข"ารOวมการฝVกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย)บอล 80 เปอร)เซนต)ของเวลาเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เสื้อยืด 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 055 สถานที่ 2301 

ชุมนุม กฎหมายนOารู" 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายศุภโชค สังขศร ี

วัตถุประสงค2 

- เพื่อให"ผู"เรียนเกิดความรู"ความเข"าใจในกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

- เพื่อให"ผู"เรียนเกิดควาามตระหนักในความสำคัญของกฎหมาย 

กิจกรรมบังคับ 

กิจกรรมขOาวกฎหมาย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 056 สถานที่ 7405 

ชุมนุม กระปกุออมสินจากเเผOนเฟรม 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวทิพย)สราวัลย) หวังปรุงกลาง 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อให"นักเรียนเห็นคุณคOาของการประหยัด 

2.ฝVกให"มีความคิดสร"างสรรค) 

3.เปpนการฝVกสมาธิ เพราะในการปฏิบัติงานต"องใช"ความปราณีต 

4.เพื่อให"นักเรียนรู"จักการออม 

กิจกรรมบังคับ 

กระปุกออมสินจากเเผOนเฟรม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1.แผOนเฟรม 2.กรรไกร 3. ไหมพรม 4.เข็ม 

รหัสชุมนุม 057 สถานที่ ลานกิจกรรมลูกเสือ 

ชุมนุม กองร"อยพิเศษ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายกิตติรัชต) วรัญญานนท) 

วัตถุประสงค2 

รู"ระเบียบ มีวินัย ใสOใจจิตสาธารณะ 

กิจกรรมบังคับ 

เข"ารับการฝVกระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติการชOวยเหลือผู"อื่นด"วยจิตสาธารณะอยOางไมOหวังผลตอบแทน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ไม"ง"าม เชือก  



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 058 สถานที่ 2307 

ชุมนุม การ)ดแวนการ)ด (Card Vanguard) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายสุจินดา ปรากฏวงศ) 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห)ขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

2. เพื่อให"นักเรียนมีสมาธิ มีมนุษยสัมพันธ)เข"ากับผู"อื่นได" 

กิจกรรมบังคับ 

สมาชิกทุกคนต"องมีทักษะในการปฏิบัติการเลOนการ)ดยูกิ แวนการ)ด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

การ)ดแวนการ)ด 

รหัสชุมนุม 059 สถานที่ ใต"อาคาร3 

ชุมนุม การถOายรูปและตกแตOงภาพด"วยมือถือ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อให"ผู"เรียนได"ปฎิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความต"องการของตนเอง 

2.เพื่อให"ผู"เรียนได"พัฒนาทักษะและความรู"ในการถOายรูป 

3.เพื่อสOงเสริมให"ผู"เรียนใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

กิจกรรมบังคับ 

1.ให"นักเรียนไปศึกษาค"นคว"าวิธีการถOายรูปบุคคลและรูปวิวแล"วมาสรุปอภิปรายกัน 

2.ให"นักเรียนไปถOายรูปบุคคลและรูปวิวมาสOง 

3.ให"นักเรียนศึกษาโปรแกรมการตกแตOงภาพแล"ว.         นำรูปที่ถOายมาตกแตOงแล"วสOง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)มือถือ 

รหัสชุมนุม 060 สถานที่ 2202 

ชุมนุม การประดิษฐ)ดอกไม"จากผ"าใยบัว 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวพิมพ)ปรินทร) มณีสวาท 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกไม"ประดิษฐ) 

2.เพื่อเปpนแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได"เพิ่ม 

3.เพื่อให"นักเรียนได"เกิดทักษะการคิดอยOางหลากหลาย เชOน คิดสร"างสรรค) , คิดประยุกต) และคิดบูรณาการ 

กิจกรรมบังคับ 

ประดิษฐ)ดอกไม"ประกอบชOอ 1 ชOอ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ผ"าใยบัว กรรไกร ลวด ผ"าเทปพันก"าน 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 061 สถานที่ 2202 

ชุมนุม การประดิษฐ)ดอกไม"จากผ"าใยบัว 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุกัญญา รอดระกำ 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกไม"ประดิษฐ) 

2.เพื่อเปpนแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได"เพิ่ม 

3.เพื่อให"นักเรียนได"เกิดทักษะการคิดอยOางหลากหลาย เชOน คิดสร"างสรรค) , คิดประยุกต) และคิดบูรณาการ 

กิจกรรมบังคับ 

ประดิษฐ)ดอกไม"ประกอบชOอ 1 ชOอ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ผ"าใยบัว กรรไกร ลวด ผ"าเทปพันก"าน 

รหัสชุมนุม 062 สถานที่ ห"อง 4210 

ชุมนุม การเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีน-ตะวันตก 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายรชต ทองสมบูรณ) 

วัตถุประสงค2 

1. ศึกษา เรียนรู" เข"าใจบริบทวัฒนธรรมจีนและตะวันตก 

2. เปรียบเทียบความเหมือน ข"อแตกตOาง และความคล"ายคลึงกันระหวOางวัฒนธรรมจีนและตะวันตก 

กิจกรรมบังคับ 

1. เข"าเรียนตามเวลาที่กำหนดไมOต่ำกวOาร"อยละ 80 

2. สืบค"นข"อมูล คิด วิเคราะห) ข"อมูลที่ได"พร"อมนำเสนอ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณ)เครื่องเขียน โทรศัพท)เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมตOออินเตอร)เน็ตได" 

รหัสชุมนุม 063 สถานที่ ห"อง 4310 

ชุมนุม การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางจรินพรรณ กลิ่นหอม 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"ผู"เข"ารOวมชุมนุมเกิดทักษะการพูดในที่ชุมชน 

2. เพื่อให"ผู"เข"ารOวมชุมนุมรู"มารยาทในการพูดและการฟbงในที่ชุมชน 

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียนร"อยละ 80 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 064 สถานที่ ห"องคอมพิวเตอร) 7304 

ชุมนุม การสร"าง Animation ด"วยโปรแกรม Scratch 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายพิชญเมธี แสงด ี

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อใช"เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตOอสื่อสารผOานเครือขOายสังคมออนไลน) 

2. เพื่อใช"เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสร"างสื่อ Animation 

3. สามารถนำเสนองานเปpนรูปแบบวีดีโอได" 

กิจกรรมบังคับ 

1. สามารถใช" E-mail ของโรงเรียนได" 

2. เรียนรู"การใช"โปรแกรม Scratch ได" 

3. เผยแพรOผลงาน Animation ลง Youtube จำนวน 2 เรื่อง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

Smart phone 

รหัสชุมนุม 065 สถานที่ พิพิธภัณฑ)เจ"าพระยาบดินทรเดชา (สิงห)  สิงหเสนี) 

ชุมนุม การแสดงพื้นเมืองอีสาน (Folk dance) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายคมเดช พรมนาค 

วัตถุประสงค2 

1.  ให"ความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท"องถิ่นอืีสาน 

2.  สOงเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมท"องถิ่นที่ดีงาม 

3.  สOงเสริมความสามารถของนักเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

ฟ°อน เต"น  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 066 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(1) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวกฤษณา ยืนบุร ี

วัตถุประสงค2 

1.   เพื่อให"นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห) และจินตนาการ 

2.   เพื่อให"นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให"นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

กิจกรรมบังคับ 

สร"างสรรค)ชิ้นงานคณิตศาสตร) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 067 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางวรารัตน) เชษฐานนท) 

วัตถุประสงค2 

1.   เพื่อให"นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห) และจินตนาการ 

2.   เพื่อให"นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให"นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

กิจกรรมบังคับ 

สร"างสรรค)ชิ้นงานคณิตศาสตร) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 068 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(3) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวมธุรดา ศรีสุข 

วัตถุประสงค2 

1.   เพื่อให"นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห) และจินตนาการ 

2.   เพื่อให"นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให"นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

กิจกรรมบังคับ 

สร"างสรรค)ชิ้นงานคณิตศาสตร) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 069 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(4) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายคเณศ สัมพุทธานนท) 

วัตถุประสงค2 

1.   เพื่อให"นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห) และจินตนาการ 

2.   เพื่อให"นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให"นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

กิจกรรมบังคับ 

สร"างสรรค)ชิ้นงานคณิตศาสตร) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรยีนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 070 สถานที่ ห"องเรียน 7108 

ชุมนุม กิจกรรมชุมนุมบำเพ็ญประโยชน) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางเตือนใจ มลแก"ว 

วัตถุประสงค2 
1. เพื่อสร"างความตระหนักให"นักเรียนเห็นคุณคOาของการเปpนผู"ให" 

2. เพื่อฝVกให"นักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นคุณคOาของตนเอง คุณคOาของผู"อื่นและคุณคOาของสิ่งแวดล"อม 

3. เพื่อให"นักเรียนได"พัฒนาตนเองและสร"างพฤติกรรมที่ดีในการชOวยเหลือสังคม 

4. เพื่อให"นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 รOวมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ ชุมชน และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ)ทOานเจ"าพระยา เดือนละ 1 ครั้ง 

5. นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 รOวมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมบังคับ 

1. นักเรียนสมัครเข"าเรียนชุมนุมบำเพ็ญประโยชน) 

2. นักเรียนเข"าเรียนทุกวันพฤหัสบดี คาบ 1 

3. นักเรียนรับงานจากครูผู"สอนวิชาชุมนุมบำเพ็ญประโยชน)จากหนังสือภายนอกเปpนบางครั้ง 

4. ครูพานักเรียนไปทำจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. ประเมินผลจากรูปเลOมรายงานนักเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 071 สถานที่ โซนหน"าห"องสะเต็ม 

ชุมนุม เกมฝVกสมอง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวชนิดา ลาอOอน 

วัตถุประสงค2 

เพื่อฝVกสมองให"เกิดการพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร"างสรรค) สามารถวางแผนและสร"างความสามัคคีกันในกลุOม 

กิจกรรมบังคับ 

คิดค"นเกมที่ใช"ฝVกสมองคนละ 1 เกม พร"อมนำเสนอ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 072 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม คณิตคิดลัด : เวทคณิต 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุนิสา เถาจำปา 

วัตถุประสงค2 

เพื่อฝVกฝนเทคนิคคิดเลขเร็ว เปpนเทคนิคจากอินเดีย โดยจะชOวยให"นักเรียนสามารถคำนวณได"รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให"การแก"ปbญหาทาง

คณิตศาสตร)รวดเร็วคลOองแคลOวและถูกต"อง ซึ่งประกอบด"วย 16 สูตร ในแตOละสูตรจะทำให"การทำงานของสมองมีระเบียบมากขึ้นอีก

ด"วย 

กิจกรรมบังคับ 

ทำใบงานคิดเลขเร็วด"วยเทคนิคเวทคณิต  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ ยางลบ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 073 สถานที่ ห"องนิเทศ-วิจัย อาคาร 5 

ชุมนุม คณิตเพื่อสอบหมอ (กสพท) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายอภิชา นิลวัฒน) 

วัตถุประสงค2 

(ผู"สมัครควรเปpนนักเรียนชั้น ม.6) สมาชิกได"รับความรู"และทักษะในการทำข"อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร) 1 เพื่อใช"ในการสอบคัดเลือก

เข"าศึกษาตOอคณะแพทยศาสตร) คณะทันตแพทยศาสตร) คณะสัตวแพทยศาสตร) และคณะเภสัชศาสตร) ของกลุOมสถาบันแพทยศาสตร)

แหOงประเทศไทย 

กิจกรรมบังคับ 

1. สมาชิกทุกคนได"ฝVกทำข"อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร) 1 ย"อนหลัง พ.ศ.2555-2561 

2. สมาชิกทุกคนได"แลกเปลี่ยนเรียนรู"เทคนิควิธีการทำข"อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร) 1 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ ยางลบ 

รหัสชุมนุม 074 สถานที่ ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม คณิตศิลป± 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวเสาวลักษณ) จันศรี 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"เรียนรู"คณิตศาสตร)เชิงศิลป± 

กิจกรรมบังคับ 

สOงชิ้นงาน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 075 สถานที่ 4202 

ชุมนุม ค"นคว"าสาระวิทย) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายธนกานต) ภูOพงศ)ชนางกูร 

วัตถุประสงค2 

1. ฝVกทักษะการสังเกต และประเด็นค"นคว"าที่เกี่ยวข"องกับวิทยาศาสตร) 

2. การนำเสนอข"อมูลในที่สาธารณะ 

3. การอภิปรายและลงข"อสรุปในประเด็นทางวิทยาศาสตร)ที่กำหนด 

กิจกรรมบังคับ 

ค"นคว"าข"อมูลเพื่อนำมาแก"ปbญหาทางวิทยาศาสตร)ที่กำหนดได"อยOางมีประสิทธิภาพ หรือนำไปสูOการแก"ปbญหาได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

Smartphone และนักเรียนควรมีแพ็คเกจอินเตอร)เน็ต หรือสามารถตOอ Wifi ของโรงเรียนได" 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 076 สถานที่ ห"องพยาบาล 

ชุมนุม คลินิกสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายวัชรพงศ) หอมนาน 

วัตถุประสงค2 

1. ให"คำปรึกษาด"านสุขภาพแกOเพื่อนนักเรียน ครูและบุคลากรได" 

2. ปฏิบัติงานด"านการปฐมพยาบาลเบื้องต"นได" 

3. นักเรียนสามารถนำความรู"และผลงานจากการปฏิบัติหน"าที่ไปตOอยอดเพื่อใช"สอบเข"ามหาวิทยาลัยได" 

กิจกรรมบังคับ 

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต"น ณ ห"องพยาบาลโรงเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 077 สถานที่ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 3 และอาคาร 5 

ชุมนุม คลินิกให"คำปรึกษา (Counseling Clinic) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนภาพร หริมเจริญ 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนรับรู"และเข"าใจในตนเองและบุคคลอื่น 

2. เพื่อให"นักเรียนรับรู"และเข"าใจสภาพปbญหาตOาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัยรุOน 

3. เพื่อเสริมสร"างให"นักเรียนมีความเข"มแข็งทางจิตใจ และแก"ปbญหาสถานการณ)ตOาง ๆ อยOางมีสต ิ

กิจกรรมบังคับ 

1. วิเคราะห)สภาพปbญหาตOาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัยรุOน พร"อมบอกแนวทางชOวยเหลือ 

2. ฝVกปฏิบัติการให"คำปรึกษา 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 078 สถานที่ ห"องคอมพิวเตอร) 7301 

ชุมนุม คอมตูน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาววาสนา ผาสุขหัส 

วัตถุประสงค2 

เพื่อฝVกทักษะด"านการวาดการ)ตูน การลงสี และประยุกต)ใช"โปรแกรมคอมพิวเตอร)เพื่อพัฒนาความสามารถในด"านศิลปะแกOสมาชิก

ชุมนุม 

กิจกรรมบังคับ 

วาดการ)ตูนโดยใช"โปรแกรมคอมพิวเตอร)ที่กําหนด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 079 สถานที่ ห"อง 1305 

ชุมนุม คำคม 1 (เกมตOอศัพท)ภาษาไทย) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวชลกร แสงแก"ว 

วัตถุประสงค2 

ภาษาไทยเปpนภาษาประจำชาติ คนในชาติควรจะเรียนรู"การใช"ภาษาให"ถูกต"องเพื่อนำไปใช"ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู"คำศัพท)

ภาษาไทย นับวOาเปpนการเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ผู"เรียนทุกคนจะต"องรู" การใช"คำศัพท)ที่ถูกต"องสะท"อนให"เห็นถึงระดับความรู"

ความสามารถของผู"ใช"ภาษา เกมคำคม (ตOอศัพท)ภาษาไทย) เปpนการฝVกการใช"คำศัพท)ภาษาไทยที่ถูกต"องแกOผู"เรียน อีกทั้งเปpนการเรียนรู"

ผOานเกมที่ชOวยดึงดูดความสนใจของผู"เรียน ทำให"หันมาสนใจกับการเรียนคำศัพท)มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช"ในชีวิตประจำวันได"

ถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

ผู"เรียนสามารถเลOนเกมคำคม (ตOอศัพท)ภาษาไทย) ได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 080 สถานที่ ห"อง 1305 

ชุมนุม คำคม2 (เกมตOอศัพท)ภาษาไทย) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายอาลี สาและ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนรู"จักคำศัพท)ภาษาไทยเพิ่มขึ้นอันจะเปpนประโดยชน)ตOอการเรียนในรายวิชาตOาง ๆ และฝVกซ"อมนักเรียนเลOนเกมคำคมเพื่อ

สOงเข"าแขOงขันในรายการตOาง ๆ  

กิจกรรมบังคับ 

1. ฝVกฝนการเลOนเกมคำคม 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู"เกี่ยวกับการเลOนเกมคำคม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 081 สถานที่ หน"าห"องพักครูกลุOมสาระการเรียนรู"สุขศึกษาเเละพลศึกษา 

ชุมนุม คุยเฟ²iองเรื่องสุขภาพ (Chill Chill) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายวัลลภ นันตา 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใกล"ตัวได"นำประโยชน)จากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู"นำไปใช"ให"เกิดประโยชน)ทางด"าน

สุขภาพของตนเอง เเละผู"อื่น(ครอบครัว)ได"อยOางถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

เข"ารOวมกิจกรรมทุกสัปดาห)  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

บทความสุขภาพ คนละ 1 เรื่อง 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 082 สถานที่ ใต"อาคาร3 

ชุมนุม เคมีในบ"าน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนรู"จักและเลือกใช"สารเคมีในชีวิตประจำวันได"อยOางเหมาะสม 

กิจกรรมบังคับ 

การนำเสนอการเลือกใช"สารเคมีได"อยOางถูกต"องเหมาะสม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 083 สถานที่ ห"องสะเต็มศึกษา 

ชุมนุม โครงงานสะเต็มศึกษา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม 

วัตถุประสงค2 

1. นักเรียนได"ฝVกทักษะกระบวนการคิด อยOางเปpนระบบ 

2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนในการทำโครงงานสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมบังคับ 

1.นักเรียนในแตOละระดับต"องจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษาและนำเสนอชิ้นงาน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณ)ที่ต"องเตรียมมาทำโครงงานสะเต็มศึกษา 

รหัสชุมนุม 084 สถานที่ อาคาร 7 ห"อง 7101 

ชุมนุม งานกระดาษสร"างสรรค) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางนภัสนันท) สิงห)เพียง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อสOงเสริมและสนับสนุนความคิดของนักเรียนในการทำงานประดิษฐ)ตOางๆ สามารถนำงานประดิษฐ)ไปใช"ให"เกิดประโยชน) ฝVกทักษะ

กระบวนการทำงานกลุOม และรู"จักรOวมมือกันในการแก"ปbญหาการทำงานอยOางเปpนระบบ 

กิจกรรมบังคับ 

งานประดิษฐ)ของใช" ของตกแตOงจากกระดาษ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

กระดาษส,ีกรรไกร,กาว,ของตกแตOงชิ้นงาน,ไม"บรรทัด 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 085 สถานที่ 4303 

ชุมนุม จิตอาสา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางเสาวลักษณ) ยงวานิชจิต 

วัตถุประสงค2 

พัฒนาจิตอาสา ตามคOานิยม12ประการ 

กิจกรรมบังคับ 

- 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 086 สถานที่ ห"องมัลติมีเดีย ห"องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห) สิงหเสนี) 

ชุมนุม ชนยุคดิจิทัล (Digital literacy)  

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวเกศศิณี ผิวอOอน 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อปลูกฝbงให"ผู"เรียน เปpนผู"ใฝ¤รู"ใฝ¤เรียน รู"จักค"นคว"าด"วยตนเอง 

2.เพื่อให"ผู"เรียนมีทักษะการรู"เทOาทันสื่อและสารสนเทศ 

3.เพื่อให"ผู"เรียนมีทักษะการวิเคราะห) ประเมิน และสร"างสรรค)สารสนเทศ 

กิจกรรมบังคับ 

1.ให"ผู"เรียนสืบค"นสารสนเทศเรื่องที่สนใจ พร"อมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

2.ให"ผู"เรียนวิเคราะห) ประเมินสื่อและสารสนเทศ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 087 สถานที่ อาคารศูนย)กีฬาชั้นลOาง 

ชุมนุม ชักกะเยOอสากล(TUG OF WAR) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายดนันท) แย"มชื่น 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อนักเรียนรู"จักการเลOนชักกะเยOอสากลได"อยOางถูกต"อง 

2.เพื่อให"เกิดความสามัคค ี

3.เพื่อให"นักเรียนใช"เวลาวOางให"เปpนประโยชน) 

กิจกรรมบังคับ 

เปpนนักกีฬาชักกะเยOอของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห) สิงหเสนี) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ชุดกีฬา 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 088 สถานที่ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1-2 ชั้น 4 

ชุมนุม ชุมนุมการ)ตูน (วาดภาพ) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนที่สนใจการวาดภาพการ)ตูนได"ทำกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ 

2.เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนทำกิจกรรมวาดภาพการ)ตูนในเชิงบูรณาการที่เปpนประโยชน)ตOอตนเองและสาธารณะ 

กิจกรรมบังคับ 

วาดภาพการ)ตูน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ กระดาษ โทรศัพท)มือถือ 

รหัสชุมนุม 089 สถานที่ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 - 2 ชั้น 3 

ชุมนุม ชุมนุมการ)ตูน (สร"างสรรค)เรื่องสั้นและนิยายจากการ)ตูน) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวมะลิสา ศรีนอก 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"ฝVกการทำกิจกรรมตOางๆเกี่ยวกับการสร"างสรรค)เรื่องสั้นและนิยายจากการ)ตูน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได"ใช"เวลาวOางให"

เปpนประโยชน)แล"ว นักเรียนยังจะได"พัฒนาฝ´มือด"านตOางๆตามที่ตนเองถนัด และยังได"ฝVกความกล"าแสดงออกให"กับนักเรียน และ

นักเรียนสามารถแนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น"องๆ เกี่ยวกับการสร"างสรรค)เรื่องสั้นและนิยายจากการ)ตูน 

กิจกรรมบังคับ 

สร"างสรรค)เรื่องสั้น หรือนิยายจากการ)ตูน อยOางน"อย 1 เรื่อง เพื่อเผยแพรO 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 090 สถานที่ บริเวณทางเชือ่มอาคาร 1 - 2 ชั้น 3 

ชุมนุม ชุมนุมการ)ตูน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"ฝVกการทำกิจกรรมตOางๆเกี่ยวกับการถOายภาพและการคอสเพลย) ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได"ใช"เวลาวOางให"เปpนประโยชน)

แล"ว นักเรียนยังจะได"พัฒนาฝ´มือด"านตOางๆตามที่ตนเองถนัด และยังได"ฝVกความกล"าแสดงออกให"กับนักเรียน และนักเรียนสามารถ

แนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น"องๆ เกี่ยวกับการคอสเพลย)และการถOายภาพในรูปแบบตOางๆ 

กิจกรรมบังคับ 

คอสเพลย)และถOายภาพอยOางน"อย 1 กิจกรรม (งานนอก) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 091 สถานที่ เรือนไทย(พิพิธภัณฑ)เจ"าพระยาบดินทนเดชา) 

ชุมนุม ชุมนุมนาฏศิลป±พื้นบ"าน 2 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวอุษา เกตุหาร 

วัตถุประสงค2 

สOงเสริม อนุรักษ)ศิลปวัฒนธรรมทางด"านนาฏศิลป±พื้นบ"าน 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนที่มีความสนใจ มีใจรักในศิลปวัฒนธรรมทางด"านนาฏศิลป±พื้นบ"าน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 092 สถานที่ ห"องศูนย)ภาษาไทยรักอักษรา 2401 

ชุมนุม ชุมนุมปbกผ"าด"ายหลากส ี

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวอรวรรณ รุOงเพ็ง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อต"องการให"นักเรียนสามารถเรียนรู"การปbกผ"าโดยการใช"สะดึงและนำด"ายสีตOางๆมาปbกเปpนรูปแบบตOางๆเชOนการปbกชื่อ นามสกุล ปbก

เปpนรูปดอกไม"และรูปสัตว)ตOางๆ 

กิจกรรมบังคับ 

15 คน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สะดึง ด"าย เข็มและเศษผ"าที่ยังใช"ประโยชน)ได" 

รหัสชุมนุม 093 สถานที่ ห"องศูนย)ภาษาไทยรักษ)อักษรา  (ห"อง 2401) 

ชุมนุม ชุมนุมปbกผ"าด"ายหลากส ี

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวปวีณา ยอดยศ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนสามารถเรียนรู"การปbกผ"าด"วยด"ายหลากสี  สามารถปbกเปpนรูปตOางๆ ได" เชOน ชื่อ -นามสกุล  ดอกไม"ตOางๆ และรูปสัตว)

ตOางๆ  

กิจกรรมบังคับ 

ปbกชื่อ - นามสกุล  ดอกไม"ตOางๆ  (สมาชิกรับจำนวน  15  คน) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สะดึง  ด"ายสีตOางๆ (ตามสั่ง)  เศษผ"าที่ยังใช"ประโยชน)ได" 
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รหัสชุมนุม 094 สถานที่ โตµะหินด"านหลังห"องปกครอง 

ชุมนุม ชุมนุมโฟล)คซอง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ) 

วัตถุประสงค2 

1.นักเรียนสามารถเลOนกีต"าร)ขั้นพื้นฐานได" 

2.นักเรียนสามารถทำงานเปpนกลุOมได" 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนรวมกลุOมเลOนเพลงได"อยOางน"อย3เพลง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

กีต"าร)โปรOง คาฮอง  

รหัสชุมนุม 095 สถานที่ อาคารบดินทรพิพัฒน) ชั้น1 

ชุมนุม ชุมนุมเลโก" 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวอัสมาร) โตµะเอียด 

วัตถุประสงค2 

-เพื่อฝVกการทำงานอยOางเปpนระบบ เปpนขั้นตอน  

-เพื่อเสริมสร"างจินตนาการและความคิดสร"างสรรคฺ) 

กิจกรรมบังคับ 

ต"องมีชิ้นงานสOงอยOางน"อย2ชิ้น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 096 สถานที่ บริเวณข"างสระน้ำใต"อาคาร 3 

ชุมนุม ใช"สมองคิดอยOางมีเหตุผล 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวขวัญเมือง ชาติชำน ิ

วัตถุประสงค2 

เพื่อฝVกบริหารสมอง ฝVกกระบวนการคิดอยOางมีเหตุผล โดยใช"กิจกรรมทางคณิตศาสตร) เปpนการป°องกันโรคสมองเสื่อม และนำ

ประโยชน)จากทักษะที่ได"ไปชOวยในการแก"ปbญหาในการเรียน ปbญหาในชีวิตจริง 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนจะได"ฝVกการคิด การใช"สมองโดยใช"กิจกรรมการแก"ปbญหาทางคณิตศาสตร) โดยใช"การแก"ปbญหาตารางซูโดกุ SUDOKU 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ, ยางลบ, สติ, สมอง 
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รหัสชุมนุม 097 สถานที่ ห"องดนตรีไทย 

ชุมนุม ดนตรีไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายเข็ม กลั่นใสสุก 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะความรู"ด"านดนตรีไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. เพื่อให"นักเรียนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรมบังคับ 

การปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เครื่องดนตรีไทย 

รหัสชุมนุม 098 สถานที่ ห"องดนตรีไทย (4107) 

ชุมนุม ดนตรีไทย1 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางบุษราคัม จรรย)นาฎย) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจในเรื่องดนตรีไทย สามารถฝVกปฏิบตัิทักษะทาฃดนตรีไทย บรรเลงเพลงที่กำหนดให"ด"วยความชื่นชม 

ตระหนักและเห็นคุณคOาของดนตรีไทยที่เปpนมรดกสำคัญของชาติและ ชOวยสืบสานอนุรักษ) ให"อยูOคูOประเทศชาต ิ

กิจกรรมบังคับ 

1.สามารถบรรเลงดนตรีไทยในเพลงที่กำหนดให"ด"วยความชื่นชม 

2.สามารถบูรณาการเชื่อมโยงดนตรีไทยกบัศิลปะแขนงอื่น 

3.นำดนตรีไทยไปประยุกต)ใช"ในกิจกรรมสำคัญๆด"วยความคิดริเริ่มสร"างสรรค) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เครื่องดนตรีไทยสOวนตัวที่สามารถพกพามาได" 

รหัสชุมนุม 099 สถานที่ 4304 

ชุมนุม ดาราศาสตร)และเทคโนโลยีอวกาศ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฐนันท) บุญไชย 

วัตถุประสงค2 

1.สOงเสริมศักยภาพทางดาราศาสตร)ของนักเรียน 

2.ปฏิบัติการดาราศาสตร) 

3.ศึกษาทางเทคโนโลยีอวกาศ 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนอOานแผนที่ดาว 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สมุด 
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รหัสชุมนุม 100 สถานที่ สนามเทนนิส 

ชุมนุม เดินเพื่อสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางมนวิภา อOอนศรี 

วัตถุประสงค2 

เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนมีสุขภาพรOางกายที่แข็งแรง 

กิจกรรมบังคับ 

เดินอยOางน"อยคนละ 1 กิโลเมตร 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

รองเท"าผ"าใบ 

รหัสชุมนุม 101 สถานที่ พลับพลานิสุบล สนามกีฬาฟุตบอล 

ชุมนุม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฐพงศ) มนต)อOอน 

วัตถุประสงค2 

1. มีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการเดินและการวิ่งเพื่อสุขภาพ 

2. มีทักษะการเดินและการวิ่งเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมบังคับ 

เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 102 สถานที่ สนามเทนนิส 

ชุมนุม โดรน 2 (Drone II) 

ครทูี่ปรึกษาชุมนุม นางจิตฐิพร ณ ศรีโต 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนรู"จักการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

2. เพื่อฝVกความคิดสร"างสรรค) 

กิจกรรมบังคับ 

มีการออกแบบเชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับโดรน  อยOางน"อย 1 ชิ้น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ตามสิ่งที่นักเรียนออกแบบ 
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รหัสชุมนุม 103 สถานที่ 1306 

ชุมนุม ตะลุยโจทย)เคมีและปฏิบัติการเคมียOอสOวน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อเตรียมพร"อมนักเรียนสำหรับการสอบแขOงขันวิชาเคม ี

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียนและทำโจทย)ไมOต่ำกวOา 80% 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เครื่องเขียน 

รหัสชุมนุม 104 สถานที่ หน"าห"องพยาบาล 

ชุมนุม ตามรอยประวัติศาสตร) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุนิภรณ) รุจิลาวัณย) 

วัตถุประสงค2 

เปpนการศึกษาเรื่องราวในอดีตอยOางมีระบบโดยอาศัยหลักฐานตOางๆมาประกอบการสร"างองค)ความรู"ด"วยวิธีการทางประวัติศาสตร) เปpน

กระบวนการค"นคว"าที่มีระบบและมีความนOาเชื่อถือ การศึกษาและวิเคราะห)ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร)ไทย แนวคิดความเปpนมา

ของชนชาติไทย นักเรียนเข"าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร)ไทยวOามีอะไรเกิดขึ้น เพราะเหตุใด และมีผลอยOางไร 

กิจกรรมบังคับ 

สOงเรื่องตามรอยประวัติศาสตร)บุคคลสำคัญที่นักเรียนต"องการศึกษา 1 เรื่อง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 105 สถานที่ 4201 

ชุมนุม ถักผ"าพันคอด"วยบล็อคไม" 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ ์

วัตถุประสงค2 

ฝVกออกแบบและทำชิ้นงานผ"าพันคอ ซึ่งสามารถนำไปสร"างอาชีพได" และเปpนการใช"เวลาวOางให"เปpนประโยชน) 

กิจกรรมบังคับ 

ชิ้นงานผ"าพันคออยOางน"อยคนละ 1 ผืน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

บล็อคไม"  ไหมพรม  เข็มเขี่ยไหม 
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รหัสชุมนุม 106 สถานที่ บริเวณหน"าห"อง 3101 

ชุมนุม ทOองเที่ยวทั่วไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาววรานิตย) เกณิกานนท) 

วัตถุประสงค2 

มีความประสงค)ให"นักเรียน รู"จัก เเละเล็งเห็นความสำคัญของสถานที่ทOองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งเเหลOง 

ทOองเที่ยวตามธรรมชาติ ทOองเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน เเละประวัติศาสตร) 

กิจกรรมบังคับ 

ใบงานทOองเที่ยวทั่วไทย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 107 สถานที่ ใต"อาคาร 2 

ชุมนุม ทOองเที่ยวไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายจิรัชญ)กฤศ มีวรรณภาค 

วัตถุประสงค2 

สOงเสริมนักเรียนที่มีความสนใจในการทOองเที่ยวในประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู"ประสบการณ)และแหลOงทOองเที่ยวใหมOๆระหวOางกัน 

กิจกรรมบังคับ 

นำเสนอแหลOงทOองเที่ยว ในประเทศไทยที่สนใจ หรือประทับใจ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 108 สถานที่ หน"าตึก3 

ชุมนุม ทOองโลกกว"าง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวทิพย)วิมล เจริญสุข 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อพัฒนาเสริมสร"างทักษะให"แกOนักเรียน 

2. เพื่อให"นักเรียนได"ใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

3. เพื่อให"นักเรียนได"สัมผัสโลกกว"างในหลายมุมมอง 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนสืบค"นความรู"ในเรื่องที่นักเรียนสนใจโดยทำเปpนสมุด popup 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 109 สถานที่ 2307 

ชุมนุม ทำนองเสนาะเพราะพริ้ง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางมลิวรรณ) มูลพรม 

วัตถุประสงค2 

เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนมีทักษะการอOานออกเสียงทำนองเสนาะ 

กิจกรรมบังคับ 

อOานทำนองเสนาะได"ถูกต"องตามฉันทลักษณ)และไพเราะ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 110 สถานที่ 2307 

ชุมนุม ทำนองเสนาะเพราะพริ้ง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนวลละออ ต"นเคน 

วัตถุประสงค2 

เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนมีทักษะการอOานออกเสียงทำนองเสนาะ 

กิจกรรมบังคับ 

อOานทำนองเสนาะได"ถูกต"องตามฉันทลักษณ)และไพเราะ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 111 สถานที่ สนามเทนนิส 

ชุมนุม เทนนิสเพื่อสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายชยุตม) พรายน้ำ 

วัตถุประสงค2 

1) เพื่อพัฒนารOางกายให"สมบูรณ)และแข็งแรง 

2) เพื่อใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

กิจกรรมบังคับ 

เลOนและแขOงขันเทนนิส 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ไม"เทสนิส 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 112 สถานที่ อาคารศูนย)กีฬา 

ชุมนุม เทเบิลเทนนิส 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายมณเฑียร สุขสวัสดิ ์

วัตถุประสงค2 

เรียนรู"กฎกติกาวิธีการเลOนเทเบิลเทนนิสได"อยOางถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

กิจกรรมเทเบิลเทนนิส 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ไม"เทเบิลเทนนิสและลูกเทเบิลเทนนิส 

รหัสชุมนุม 113 สถานที่ อาคารศูนย)กีฬา 

ชุมนุม เทเบิลเทนนิส 

ครูที่ปรึกษาชุมนมุ นายธัชชา เทศน)ธรรม 

วัตถุประสงค2 

เรียนรู"กฎ กติกา และการเลOนกีฬาเทเบิลเทนนิสได"อยOางถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

เลOนกีฬาเทเบิลเทนนิส 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ไม"และลูกเทเบิลเทนนิส 

รหัสชุมนุม 114 สถานที่ ศูนย)กีฬาชั้น 1 

ชุมนุม เทเบิลเทนนิส 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายทินภัทร ฉลาดคิด 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"มีทักษะในการเลOนเทเบิลเทนนิสที่ด ี

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนต"องนำอุปกรณ)สำหรับการเลOนมาทุกครั้ง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทกุครั้ง 

ไม"เทเบิลเทนนิส ลูกเทเบิลเทนนิส 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 115 สถานที่ ห"องแนะแนว 

ชุมนุม นวดเพื่อสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวปLยาภรณ) ปานสีนุOน 

วัตถุประสงค2 

1. นักเรียนมีความรู"เบื้องต"นในเรื่องสุขภาพด"านรOางกาย 

2. นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน)ของการนวดเพื่อสุขภาพ 

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ บีบ นวดทOาเบื้องต"นได"ถูกต"อง แมOนยำ 

กิจกรรมบังคับ 

สอบปฏิบัติ  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

น้ำมันนวดตัว 

รหัสชุมนุม 116 สถานที่ ทางเชื่อมใต"อาคาร 5 

ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวชุติภรณ) พัดเอี่ยม 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนมคีวามรู" ความเข"าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และทักษะการให"คำปรึกษาเบื้องต"น 

กิจกรรมบังคับ 

การให"คำปรึกษาเบื้องต"น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 117 สถานที่ ทางเชื่อมใต"อาคาร 5 

ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวเมษา แสงตรง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนมีความรู" ความเข"าใจเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และทักษะการให"คำปรึกษาเบื้องต"น 

กิจกรรมบังคับ 

การให"คำปรึกษาเบื้องต"น 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 118 สถานที่ 2203 

ชุมนุม นักสะสม 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาววชิรา มาศิริ 

วัตถุประสงค2 

ของสะสมของแตOละบุคคลสะท"อนถึงบุคลิกของผู"สะสม 

กิจกรรมบังคับ 

นำเสนอของสะสมที่ตนเองชื่นชอบ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 119 สถานที่ บริเวณเวทีหน"าอาคาร 1 ลานสโรชนิลุบล 

ชุมนุม นักสำรวจรุOนเป´¹ยก 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนพรัตน) พิมพ)แสง 

วัตถุประสงค2 

สOงเสริมทักษะทางวิชาการด"านภูมิศาสตร)กับการสังเกตลักษณะทางกายภาพรอบตัว 

กิจกรรมบังคับ 

รOวมกิจกรรมของชุมนุม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 120 สถานที่ ห"อง7303 

ชุมนุม นักออกแบบกราฟLก 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวพรรณี สิมอุด 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนสามารถออกแบบงานกราฟLกที่ใช"ในชีวิตประจำวันได" 

กิจกรรมบังคับ 

ชิ้นงานออกแบบด"วยโปรแกรมคอมพิวเตอร) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 121 สถานที่ ห"องปฏิบัติการนาฏศิลป± (4110) 

ชุมนุม นาฏยศิลป±บดินทรเดชา (1) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนัจกร ผู"ทรงธรรม 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อฝVกทักษะทางด"านการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป±ไทยให"กับนักเรียน*2. เพื่ออนุรักษ)และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรมบังคับ 

1. สามารถปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป±ไทยได" 

2. สามารถฝVกซ"อมการแสดงนาฏศิลป±ในชOวงเวลาหลังเลิกเรียนได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ผ"าแดง 

รหัสชุมนุม 122 สถานที่ ห"องปฏิบัติการนาฏศิลป±(4110) 

ชุมนุม นาฏยศิลป±บดินทรเดชา (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวภัทรี ชุมชOวย 

วัตถุประสงค2 

เพื่อพัฒนาทักษะด"านนาฏศิลป±และสOงเสริมความสามารถนักเรียนด"านการแสดง 

กิจกรรมบังคับ 

เข"ารOวมกิจกรรมงานแสดงตOางๆของโรงเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ผ"าแดง 

รหัสชุมนุม 123 สถานที่ ห"องปฏิบัติการนาฏศิลป±(4110) 

ชุมนุม นาฏยศิลป±บดินทรเดชา (3) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวเบญจวรรณ แก"วบุตรดี 

วัตถุประสงค2 

เพื่อเปpนการฝVกทักษะในด"านการแสดงนาฏศิลป±ตOางๆและสามารถออกแสดงงานตOางๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได" 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนเข"ารOวมกิจกรรมการแสดงตOางๆของโรงเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรยีนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ผ"าแดง 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 124 สถานที่ ห"องภูมิศาสตร)โอลิมปLก 

ชุมนุม นิติบดินทร 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสิรินทร)ทิพย) คชรินทร) 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำใช"ชีวิตประจำวัน 

2.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำความรู"ไปแขOงขันในระดับโรงเรียนและประเทศ 

3.เพื่อให"นักเรียนมีความรู"ทางด"านกฎหมายเพื่อใช"ในการศึกษาตOอ 

กิจกรรมบังคับ 

1.เข"าชุมนุมเพื่อเช็ครายชื่อการเข"ารวมกิจกรรมชุมนุม 

2.แบOงกลุOมแขOงขันเปLดประมวลกฎหมาย 

3.ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ่

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือประมวลกฎหมาย 

รหัสชุมนุม 125 สถานที่ 3307 

ชุมนุม บอร)ดเกม ภาษาไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายฐิติพงศ) จันทสีร) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนเกิดความคิดสร"างสรรค)ในการคิดบอร)ดเกม โดยบูรณาการด"วยวิชาภาษาไทย 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนทุกคนต"องมีผลงานบอร)ดเกมภาษาไทยที่สามารถนำไปใช"ได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 126 สถานที่ ลานสโรชนิลุบล 

ชุมนุม บาสเกตบอลเฮฮา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายเกรียงไกร เทียมแสน 

วัตถุประสงค2 

เพื่อสOงเสริมทักษะการออกกำลังกายอยOางเปpนระบบ ถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

เข"ารOวมแขOงขันบาสเกตบอล 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ลูกบาส 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 127 สถานที่ 4203 

ชุมนุม บูรณาการแบบวิทย) สร"างกระบวนการคิดแบบสะเต็ม 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายพิทยา ทองเงิน 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อให"นักเรียนสามารถนำความรู"วิทยาศาสตร)ที่มีอยูOไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ได" 

2. เพื่อให"นักเรียนสามารถนำความรู"ที่มีอยูOมาใช"แก"ไขปbญหาตามสถานการณ)หรือเงื่อนไขที่กำหนดให"ได"  

3. เพื่อให"นักเรียนสามารถนำความรู"ไปประยุกต)ใช"ในชีวิตประจำวันได"จริง 

กิจกรรมบังคับ 

แก"ไขปbญหาตามสถานการณ)หรือเงื่อนไขที่กำหนดให"ได"  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สมุด 1 เลOม และอุปกรณ)เครื่องเขียน 

รหัสชุมนุม 128 สถานที่ อาคาร 7 ห"อง 7019 

ชุมนุม ประดิษฐ)ประดอย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายทัชชกร พวงพันธ) 

วัตถุประสงค2 

ประดิษฐ)จากวัสดุเหลือใช"ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมบังคับ 

ประดิษฐ)จากเศษวัสดุเหลือใช"ตามที่ได"รับมอบหมาย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 129 สถานที่ ห"องพักครู 7104 

ชุมนุม ประดิษฐ)สวยด"วยมือเรา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางเพ็ญศรี เกิดด"วยทอง 

วัตถุประสงค2 

1. มีทักษะและรู"เทคนิคในการทำดอกไม"ได"อยOางคลOองแคลOว 

2. ประดิษฐ)ดอกไม"จากเศษวัสดุพลาสติกได"ถูกต"องตามขั้นตอนและสวยงาม 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถประดิษฐ)ดอกไม"ได"ด"วยตนเอง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

วัสดุอุปกรณ)ตOางๆ ที่เหมาะสมกับชิ้นงาน 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 130 สถานที่ 5317 

ชุมนุม ปริศนาอักษรไขว" (1) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวปbณณิดา ประสานสอน 

วัตถุประสงค2 

1.พัฒนาฝVกไหวพริบ และเชาวน)ปbญญา 

2.สร"างความสนุกสนานเพลิดเพลินแกOผู"เรียน ลดความเครียดจากการเรียน 

3.เสริมสร"างความรู"ด"านภาษาไทย ชOวยอนุรักษ)และเผยแพรOศิลปะการประพันธ)ของไทย 

กิจกรรมบังคับ 

แก"โจทย)ปbญหาปริศนาอักษรไขว"ในแตOละสัปดาห) เรียงตามระดับความยาก-งOาย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ และปากกา  

รหัสชุมนุม 131 สถานที่ 5317 

ชุมนุม ปริศนาอักษรไขว" (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวเอกอนงค) แก"วดี 

วัตถุประสงค2 

1.พัฒนาฝVกไหวพริบ และเชาวน)ปbญญา*2.สร"างความสนุกสนานเพลิดเพลินแกOผู"เรียน ลดความเครียดจากการเรียน*3.เสริมสร"างความรู"

ด"านภาษาไทย ชOวยอนุรักษ)และเผยแพรOศิลปะการประพันธ)ของไทย* 

กิจกรรมบังคับ 

แก"โจทย)ปbญหาปริศนาอักษรไขว"ในแตOละสัปดาห) (เรียงตามระดับความยาก-งOาย) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรยีมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ และปากกา  

รหัสชุมนุม 132 สถานที่ สนามเปตองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห) สิงหเสนี) 

ชุมนุม เปตองเพื่อสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อเผยแพรOความรู"เกี่ยวกับกฎ กติกา การเลOนกีฬาเปตอง 

2. เพื่อให"นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งรOางกายและจิตใจ 

3. เพื่อสOงเสริมการทำกิจกรรมรOวมกันเปpนทีม 

4. เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนได"ออกกำลังกาย 

กิจกรรมบังคับ 

เข"าเรียน และรOวมเลOนกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชมุนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 133 สถานที่ ห"องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห) สิงหเสนี) 

ชุมนุม เปLดความรู"  สูOโลกดิจิทัล 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อปลูกฝbงให"นักเรียนเปpนผู"ใฝ¤รู"ใฝ¤เรียน รู"จักค"นคว"าด"วยตนเอง 

2. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะในการสืบค"นข"อมูลสารสนเทศได"อยOางมีวิจารณาญาณ 

3. เพื่อให"นักเรียนมีทักษะด"านการสื่อสารสารสนเทศ เเละรู"เทOาทันสื่อ เพื่อนำไปใช"ในการดำรงชีวิตในสังคมปbจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยOาง

รวดเร็ว 

กิจกรรมบังคับ 

ศึกษาค"นคว"าความรู"สารสนเทศผOานเครือขOายอินเทอร)เน็ตและความรู"จากสิ่งพิมพ) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 134 สถานที่ ห"องประชาสัมพันธ) 

ชุมนุม ผูกโบ โชว)ฝ´มือ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวอภิญญา บุญแก"ว 

วัตถุประสงค2 

1.นักเรียนสามารถผูกโบกับของขวัญ  ของที่ระลึก ประเภทตOางๆ ตามที่กำหนดได" 

2.นักเรียนมีความตั้งใจ สอดคล"องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค)ของผู"เรียน ในการฝVกปฏิบัติจริง 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถผูกโบของที่ระลึกตามที่กำหนดให"อยOางน"อย 5 แบบ 5 ชนิด ได"ตามระยะเวลาที่กำหนด 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1.เชือกเส"นเล็กสำหรับผูกของขวัญ 2.ริบบิ้นสีนำ"เงิน  ทอง  ชมพู   3.กรรไกร   4.ดิ้นเงินดิ้นทอง 5.กาว 

รหัสชุมนุม 135 สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 1 

ชุมนุม ฝVกคิดอยOางนักคณิตศาสตร) ภาค 2 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายพรสิทธิ์ เลิศเสรีพัฒนกุล 

วัตถุประสงค2 

เพื่อฝVกนักเรียนใช"ความรู" ทักษะเเละกระบวนการทางคณิตศาสตร) ในการแก"ปbญหาสถานการณ)ที่กำหนด 

กิจกรรมบังคับ 

ฝVกการแก"สถานการณ)ปbญหา 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1.เครื่องเขียน 2.สมาร)ทโฟน 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 136 สถานที่ 3308 

ชุมนุม ฝVกสมาธิด"วยการระบายสี (Meditative Coloring) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวภาวิดา สุหรOายเพชร) 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อฝVกฝนทักษะสายตา กล"ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะด"านศิลปะ  

2.เพื่อเปpนการผOอนคลายและฝVกสมาธิ  

3.เพื่อให"นักเรียนสามารถใช"ความคิดสร"างสรรค 

4.เพื่อป°องกันอาการอัลไซเมอร)เพราะได"ฝVกใช"สมอง 

กิจกรรมบังคับ 

ระบายสีภาพที่กำหนดให"ตามความคิดสร"างสรรค)และความชื่นชอบของนักเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สี (ตามความชื่นชอบของนักเรียน เชOน สีไม" สีน้ำ สีชอล)ค สีเมจิก) 

รหัสชุมนุม 137 สถานที่ ห"องสวนพฤกษศาสตร)โรงเรียน หมายเลขห"อง 4204 

ชุมนุม พฤกษหรรษา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวหฤทย) อันไธสง 

วัตถุประสงค2 

1. ให"นักเรียนศึกษาข"อมูลพรรณไม"อยOางใกล"ชิด นำไปสูOการสร"างจิตสำนึกของการอนุรักษ)พันธุกรรมพืช 

2. ครูนำสวนพฤกษศาสตร)โรงเรียนไปใช"เปpนแหลOงเรียนรู"ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู"แบบบูรณาการ 

กิจกรรมบังคับ 

ศึกษาและลงมือทำกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร)โรงเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 138 สถานที่ ใต"อาคาร2 

ชุมนุม พัฒนาศักยภาพตนเอง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางกัญญ)วรา ฤทธิศศิธร 

วัตถุประสงค2 

เรียนรู"จักเข"าใจตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ทั้งด"านรOางกาย อารมณ) สังคม และสติปbญญา 

กิจกรรมบังคับ 

การเข"ากลุOมทำกิจกรรมพัฒนาตนเอง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สมุดบันทึก 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 139 สถานที่ 4102 

ชุมนุม ฟLสิกส)จากเกมส) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสิริวิมล วังวงษ) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับฟLสิกส)จากเกมส)ที่นักเรียนให"ความสนใจ 

เพื่อปลูกฝbiงจิตวิทยาทางด"านฟLสิกส)ให"กับนักเรียน 

เพื่อสOงเสริมเจตคติที่ดีตOอวิชาฟLสิกส)แกOนักเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

ศึกษาฟLสิกส)ที่ปรากฎอยูOในเกมส)ที่นักเรียนให"ความสนใจ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 140 สถานที่ ห"อง 4106 

ชุมนุม แฟชั่นโชว) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวกนกพิชญ) วันนำ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนฝVกทักษะในการทำงานรOวมกันและสามารถสร"างสรรค)งานแฟชั่นตามความชอบและความถนัด 

กิจกรรมบังคับ 

1. ออกแบบแฟชั่น 

2. ออกแบบเวที 

3. ดำเนินกิจกรรมแฟชั่นโชว) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 141 สถานที่ ห"อง 4401 

ชุมนุม ภาษาใต" 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุดารัตน) พุมนวล 

วัตถุประสงค2 

เพื่อศึกษาคำในภาษาใต"และความหมาย และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นๆ 

กิจกรรมบังคับ 

เรียนคำศัพท) แปลความหมาย และฝVกพูดภาษาใต" โดยเรียนรู"ผOานเกม บทเพลง ฯลฯ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

สมุด-ปากกา 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  
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รหัสชุมนุม 142 สถานที่ 3402 

ชุมนุม ภาษาฝรั่งเศส 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายนัทธพงศ) นาคเกษม 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"ผู"เรียนมีความรู" ความสามารถในการพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต"น 

กิจกรรมบังคับ 

พูด-อOานภาษาฝรั่งเศส 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 143 สถานที่ 2402 

ชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 1 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวลลิตา ทิพย)ประชาบาล 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 

2. เพื่อฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ)และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 

กิจกรรมบังคับ 

1. ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย เหนือ อีสาน และใต" 

2. ฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นเหนือ อีสาน และใต" 

3. สนทนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท"องถิ่น เหนือ อีสาน และใต" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 144 สถานที่ 2402 

ชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 2 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาววิลาวัลย) วงศ)ทิพย) 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อศึกษาภาษาและวฒันธรรมท"องถิ่นไทย 

2. เพื่อฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ)และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 

กิจกรรมบังคับ 

1. ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย เหนือ อีสาน และใต" 

2. ฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นเหนือ อีสาน และใต" 

3. สนทนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท"องถิ่น เหนือ อีสาน และใต" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 145 สถานที่ 2402 

ชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 3 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวจริญญา แก"ววงษา 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 

2. เพื่อฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ)และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย 

กิจกรรมบังคับ 

1. ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท"องถิ่นไทย เหนือ อีสาน และใต" 

2. ฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นเหนือ อีสาน และใต" 

3. สนทนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท"องถิ่น เหนือ อีสาน และใต" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 146 สถานที่ ใต"อาคาร3 

ชุมนุม มารยาททางสังคม 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวบงกช เหล็กผา 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"เรียนรู"แนวทางปฏิบัติตนในการใช"ชีวิตอยูOรOวมกับสOวนรวมได"อยOางสงบสุข 

กิจกรรมบังคับ 

เขียนบรรยายในการพัฒนาตนเองในด"านมารยาทที่ดีตOอสังคมมา 1 หน"ากระดาษรายงาน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 147 สถานที่ ใต"อาคาร 3 (ข"างห"องคณิตฯริมน้ำ) 

ชุมนุม มารยาทในการเข"าสังคม 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนันทิภาคย) ผางาม 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนเรียนรู"มารยาทพื้นฐานในการเข"าสังคมในสถานการณ)ตOางๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมบังคับ 

แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการเข"าสังคม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)มือถือเพื่อใช"สืบค"นข"อมูล 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 148 สถานที่ 4401 

ชุมนุม ยอดนักอOาน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวชลธิชา คำกองแก"ว 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนมีนิสัยรักการอOาน 

2. เพื่อสOงเสริมทักษะด"านการอOานของนักเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

1. อOานและสรุปหนังสือที่นักเรียนสนใจทุกสัปดาห) (รวมทั้งหมดอยOางน"อย 10 เลOม) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือภาษาไทยและภาษาตOางประเทศที่สนใจ 

รหัสชุมนุม 149 สถานที่ 3405 

ชุมนุม เยอรมันนOารู" 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวสุทธินีย) สุดประเสริฐ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"รู"จักภาษาเยอรมัน และได"รับความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีทั้งด"านสังคม วัฒนธรรม 

การทOองเที่ยว การศึกษาตOอและชีวิตความเปpนอยูO 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนต"องเข"ารOวมกิจกรรมไมOต่ำกวOาร"อยละ 80 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 150 สถานที่ ห"อง4112 

ชุมนุม ร"องรำฮัมเพลง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายอิสระภาพ แป°นรักษา 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"ผู"รOวมกิจกรรมทำกิจกรรมร"องเพลง-เต"นรำได"และนำไปใช"ในการทำกิจกรรมอื่นๆ 

กิจกรรมบังคับ 

ร"องเพลงได"หรือเต"นประกอบเพลงได"อยOางน"อย4บทเพลง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 151 สถานที่ ห"อง ICT 4113 

ชุมนุม รักษ)ปลากัด 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายนันทวัฒน) ทรัพย)เจริญ 

วัตถุประสงค2 

รู"จักประวัติความเปpนมาของปลากัด สามารถแบOงประเภทสายพันธุ)ปลากัดได" และรู"ขั้นตอนการเพาะพันธุ) 

กิจกรรมบังคับ 

ทำรายงานเกี่ยวกับปลากัดของตนเอง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ปลากัด และโหลปลากัด 

รหัสชุมนุม 152 สถานที่ ห"อง 4205 

ชมุนุม รักษ)สิ่งแวดล"อม 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสุภาพร ขาวพิมพ) 

วัตถุประสงค2 

1.  เพื่อให"นักเรียนรู"คุณคOาของสิ่งแวดล"อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล"อม 

2.  เพื่อให"นักเรียนเข"ารOวมและมีสOวนรOวมในกิจกรรมอนุรักษ)และพัฒนาสิ่งแวดล"อม 

3.  เพือ่ให"นักเรียนได"สำรวจพันธุ)ไม"และจัดทำป°ายรายละเอียดของพันธุ)ไม"แตOละชนิด 

กิจกรรมบังคับ 

ทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝbงจิตสำนึกแหOงการอนุรักษ)และพัฒนาสิ่งแวดล"อม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ดินสอ และปากกา  

รหัสชุมนุม 153 สถานที่ สนามฟุตบอล 

ชุมนุม รักษาดินแดน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม วOาที่ร"อยตรีณัฐธรเดชน) พิมพ)แสง 

วัตถุประสงค2 

การเสริมสร"างวินัยและสมรรถภาพรOางกาย ปลูกฝbงความรักชาติ และมีจติสาธารธณะ 

กิจกรรมบังคับ 

รOวมกิจกรรมชุมนุม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เสื้อยืดสีดำ 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 154 สถานที่ บริเวณใต"อาคาร / 

ชุมนุม รู"ทันขOาว 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวพัณนริตาภา สมมณี 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"รู"ขOาวสารในทุกด"านทั่วโลกเปpนปbจจุบัน และนำไปเปpนข"อมูลประยุคใช"เปpนประโยชน)ในชีวิตประจำวันได"อยOางมีคุณภาพ รู"เทOาทัน

ในสถานการณ)ตOางๆและปรับตัวให"เข"ากับยุคสมัย 

กิจกรรมบังคับ 

สืบค"นข"อมูลขOาวสารด"านตOางๆที่ตนเองสนใจและเห็นวOาเปpนประโยชน) ด"วยโทรศัพยท)มือถือแล"วรายงานขOาวให"กัสมาชิกฟbง ทุกครัง้ที่เข"า

กิจกรรม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

โทรศัพท)มือถือ 

รหัสชุมนุม 155 สถานที่ ห"องเรียนรู"ประชาธิปไตย (321) 

ชุมนุม เรียนรู"วัฒนธรรมอีสาน ภาค 2 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวรุจิรา เวียงทับ 

วัตถุประสงค2 

ศึกษาเรียนรู"เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ในด"านตOางๆ  เชOน  การแตOงกาย  การพูด  การประกอบอาหาร 

ได" 

กิจกรรมบังคับ 

แตOงกายชุดพื้นเมืองอีสาน เข"ารOวมกิจกรรมชุมนุม และประกอบอาหารประจำภาคอีสานได" อยOางน"อย 1 อยOาง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 156 สถานที่ ห"องเรียน 2303 

ชุมนุม เรียนรู"สูOวัฒนธรรมไทย (2) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา 

วัตถุประสงค2 

1.  เพื่อให"นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 

2.  เพื่อให"นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของวัฒนธรรมไทยได"ถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

สามารถนำความรู"มาประยุกต)ใช"ในชีวิตประจำวันได"อยOางถูกต"องเหมาะสม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครัง้ 

- 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 157 สถานที่ ห"องเรียน 2303 

ชุมนุม เรียนรู"สูOวัฒนธรรมไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวกรรณิการ) พรมวงษ) 

วัตถุประสงค2 

1.  เพื่อให"นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 

2.  เพื่อให"นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของวัฒนธรรมไทยได"ถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

สามารถนำความรู"มาประยุกต)ใช"ในชีวิตประจำวันได"อยOางถูกต"องเหมาะสม 

วัสด-ุอุปกรณ2ทีน่ักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 158 สถานที่ ห"องจริยธรรม 3406 

ชุมนุม เรื่องเลOาจากภาพถOาย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายพีรพันธ) นิ่มลบ 

วัตถุประสงค2 

1.นักเรียนมองเห็นคุณคOาของภาพถOาย 

2.นักเรียนสามารถสื่อสารผOานภาพถOาย 

3.นักเรียนบันทึกภาพถOายที่มีคุณภาพ 

กิจกรรมบังคับ 

1.จดจำเหตุการณ)จากภาพถOาย 

2.เลOาเรื่องจากภาพถOาย 

3.บันทึกภาพกิจกรรมตOางๆ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

เฉพาะนักเรียนหญิง ม.ปลาย มีโทรศัพท)มือถือ 

รหัสชุมนุม 159 สถานที่ ใต"อาคาร 2 

ชุมนุม ลูกคิดญี่ปุ¤น 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางทองกร ศรีบุญเรือง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อพัํฒนาทักษะในการใช"ลูกคิดญี่ปุ¤น 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนสามารถ บวก ลบ จากลูกคิดญี่ปุ¤นได"อยOางถูกต"อง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ลูกคิดญี่ปุ¤น 



   
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห2 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
 

 

รหัสชุมนุม 160 สถานที่ ห"องวงโยธวาทิต 

ชุมนุม วงโยธวาทิต 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายศรีธัญญา ตันสกุล 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนมีความรู"และพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต 

กิจกรรมบังคับ 

1. ฝVกซ"อมวงโยธวาทิตตามเครื่องดนตรีที่กำหนด วันอังคาร - ศุกร) เวลา 15.30-18.00 น. 

2. ฝVกซ"อมวงโยธวาทิตรวมวง ในวันอังคาร เวลา 06.30-07.30 น. และวันพฤหัสบดี  เวลา 06.30-09.00 น. 

3. บรรเลงดนตรีวงโยธวาทิตในกิจกรรมตOางๆ ของโรงเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรยีมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 161 สถานที่ ห"องวงโยธวาทิตและห"องดนตรีสากล (4108 และ 4109) 

ชุมนุม วงโยธวาทิต 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายสุพจน) เจนณะสมบัต ิ

วัตถุประสงค2 

1. นักเรียนได"ฝVกทักษะทางด"านดนตรี 

2. นักเรียนได"ฝVกการทำงานรOวมกันในรูปแบบการบรรเลงดนตรี 

3. นักเรียนได"ทำจิตอาสาในเรื่องการบริการชุมชน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

1. ฝVกซ"อมเครื่องดนตรีทั้งประเภทเครื่องเป¤าลมไม" เครื่องเป¤าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ และ การแสดงประกอบ 

2. ฝVกระเบียบแถว การเดินบรรเลงในรูปแแบดนตรีสนาม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 162 สถานที่ ริมสระอโนดาต บริเวณใต"อาคาร3 

ชุมนุม วรรณศิลป± 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายชาคริต แจOมศร ี

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อศึกษาคำประพันธ)จากวรรณกรรม และงานเขียนตOาง ๆ 

2. เพื่อฝVกการแตOงคำประพันธ)เบื้องต"น 

กิจกรรมบังคับ 

1. ศึกษาคำประพันธ) 

2. แตOงคำประพันธ) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

1. ดินสอ 2. ยางลบ 
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รหัสชุมนุม 163 สถานที่ โรงยิมส)อเนกประสงค) ตึก 4 ชั้น 3 

ชุมนุม วอลเลย)บอล HA 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม วOาที่ร"อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ) 

วัตถุประสงค2 

-สOงเสริมให"นักเรียนออกกำลังกายโดยใช"กีฬาวอลเลย)บอลเปpนสื่อ 

กิจกรรมบังคับ 

นักกีฬาวอลเลย)บอลของโรงเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 164 สถานที่ ห"องประชาธิปไตย (3201) 

ชุมนุม วัฒนธรรมอีสาน ภาค ๒ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาววิลาวัลย) วิโค 

วัตถุประสงค2 

๑. เพื่อให"ผู"เรียนมีความรู"ความเข"าใจ ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน 

๒. เพื่อให"ผู"เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอีสานได" 

กิจกรรมบังคับ 

- การทำอาหารอีสาน 

- การแตOงกายแบบชาวอีสาน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- ผ"าขาวม"า/ผ"าโสรOง/ผ"าซิ่น(ผ"าถุง) , เสื้อพื้นเมืองอีสาน 

รหัสชุมนุม 165 สถานที่ ห"อง 4102 

ชุมนุม วิเคราะห)และวิจารณ)การแขOงขัน e-stort   

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายมงคล คมไสย 

วัตถุประสงค2 

ศึกษาการเปpนไปได"ของการแขOงขัน e-stort ตOอสังคมในปbจจุบัน ทั้งในประเทศไทยและอริยะประเทศ 

กิจกรรมบังคับ 

1.วิเคาระห)และวิจารณ)การแขOงขัน e-stort  

2.แขOงขัน e-stort  

3.สร"างนวัตกรรม e-stort 

4.ทำงานและวางแผนเปpนทีม การแขOงขัน e-stort 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

มือถือ ,สมุดจด 
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รหัสชุมนุม 166 สถานที่ ห"อง 4401 

ชุมนุม วิทยาศาสตร)กับสุขภาพ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายภัคพล อนุรักษ)เลขา 

วัตถุประสงค2 

เพื่อนำหลักการและความรู"ทางวิทยาศาสตร)มาใช"ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและผู"อื่น 

กิจกรรมบังคับ 

1) กิจกรรมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

2) วิทยาศาสตร)กับสุขภาพของตนเองและผู"อื่น 

วัสด-ุอปุกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 167 สถานที่ ห"องคอมพิวเตอร) 

ชุมนุม เว็บดีไซน)ภาษาคอมฯ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวประภาพรรณ แก"วเหมือน 

วัตถุประสงค2 

1.นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจเรื่องภาษาคอมพิวเตอร) 

2.นักเรียนสามารถออกแบบเว็บไซน)ด"วยภาษาคอมพิวเตอร)ได" 

3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตOอการใช"เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

กิจกรรมบังคับ 

เขียนเว็บไซต)ด"วยภาษาคอมพิวเตอร) คนละ 1 เว็บไซต) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 168 สถานที่ 1302 

ชุมนุม ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ (Drama) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายศุภชัย พุทธกุล 

วัตถุประสงค2 

นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจและเห็นคุณคOาในด"านศิลปะการละครภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมบังคับ 

นักเรียนได"แสดงศักยภาพด"านภาษาอังกฤษโดยผOานศิลปะการละคร 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 169 สถานที่ ห"อง 2207 

ชุมนุม เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวษมาภรณ) ศรีใสคำ 

วัตถุประสงค2 

เพื่อน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต)ใช"ในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมบังคับ 

เผยแพรOหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตOางๆ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 170 สถานที่ ห"องสมุดโรงเรียน 

ชุมนุม สOงเสริมการอOาน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางศรีสมบูรณ) อางนานนท) 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนอOานหนังสือและเปLดโลกทัศน)ด"วยการอOาน 

2. เพื่อปลูกฝbงนิสัยรักการอOาน 

กิจกรรมบังคับ 

1. เลือกอOานหนังสือที่สนใจให"จบเลOม อยOางน"อย 2 เลOม 

2. เขียนแนะนำหนังสือเลOมโปรด 1 เลOม 

3. อOานหนังสือที่ได"รับรางวัล 1 เลOม และพูดแนะนำหนังสือที่อOาน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 171 สถานที่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห"องเรียนธุรกิจ 7404 

ชุมนุม สนุกกับการนำเสนอด"วย Microsoft Power Point 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายณฐาภพ ฟ°ากระจOาง 

วัตถุประสงค2 

(1)  ผู"เรียนรู"หลักการสร"างเอกสารนำเสนอจาก Microsoft Power Point และใช"โปรแกรมสร"างเอกสารนำเสนอได"ถูกต"อง 

(2)  ผู"เรียนสามารถนำความรู"ที่ได"ศึกษาไปใช"ให"เกิดประโยชน)ในชีวิตประจำวันได"อยOางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมบังคับ 

เวลาเรียน ไมOน"อยกวOาร"อยละ 80 ฝVกปฏิบัติ และสOงงานที่ได"รับมอบหมายทาง Google Classroom 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

อุปกรณ)สำหรับจัดเก็บข"อมูล เชOน Handy Drive, Thumb Drive หรือ External Hard disk 
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รหัสชุมนุม 172 สถานที่ อาคาร 4 

ชุมนุม สนุกกับฟLสิกส) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายอดุล ดือราแม 

วัตถุประสงค2 

นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจหลักการทางฟLสิกส) เพื่อการดำรงอยูOในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมบังคับ 

มีชิ้นงาน 1 ชิ้น ในกิจกรรม 1 ภาคเรียน 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 173 สถานที่ ห"อง7102 

ชุมนุม สมุนไพร 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อศึกษาสมุนไพรให"รู"จักต"นจริงและสรรพคุณ 

2.เพื่อฝVกการนำสมุนไพรมาใช"ประโยชน)ในรูปแบบตOางๆ 

กิจกรรมบังคับ 

1.ศึกษาสมุนไพรให"รู"จักรOวมกันอยOางน"อย10ชนิด 

2.ฝVกการนำสมุนไพรมาใช"ประโยชน)ในรูปแบบตOางๆ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 174 สถานที่ ศูนย)กีฬา 

ชุมนุม สยามยุทธ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายดนัย นาเมือง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อพัฒนาการออกกำลังกายโดยการใช"สื่อมวยและยุทธวิธีการตOอสู" 

กิจกรรมบังคับ 

ต"องปฏิบัติทักษะตOางๆของการตOอสู"และกีฬามวย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ชุดการออกกำลังกาย 
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รหัสชุมนุม 175 สถานที่ ห"องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)ชั้น 3 

ชุมนุม สร"างสรรค)งานศิลป±ด"วยคอมพิวเตอร)กราฟฟLก 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายพิสุทธิ์ แซOอึ้ง 

วัตถุประสงค2 

1 เพื่อให"นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจในการใช"โปรแกรมคอมพิวเตอร)กราฟฟLก และนำไปประยุกต)ใช"ในการสร"างสรรค)ผลงาน 

2 เพื่อให"น"ักเรียนสามารถออกแบบภาพกราฟฟLกได"อยOางสวยงาม และเพิ่มขีดความสามารถ ศักภาพในด"านการออกแบบให"มากขึ้น 

กิจกรรมบังคับ 

1 นักเรียนจะต"องมีความเข"าใจในการใช"งานพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร)กราฟฟLก 

2 นักเรียนจะต"องสามารถนำความรู"ด"านโปรแกรมกราฟฟLก ไปประยุกต)ใช"ในการสร"างสรรค)ผลงานได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 176 สถานที่ ห"อง 2301 

ชุมนุม สวดมนต)แปลอังกฤษ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ 

วัตถุประสงค2 

1.เพื่อเสริมสร"างคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับชาวพุทธ 

2.เพื่อเตรียมความพร"อมสำหรับนักเรียนในการแขOงขันทักษะทางวิชาการ สวดมนต)แปลอังกฤษ 

กิจกรรมบังคับ 

1.สวดมนต)ภาษาบาลี 

2.สวดมนต)ภาษาอังกฤษ 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 177 สถานที่ ห"อง 5410 

ชุมนุม สะกดคำพาเพลิน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางประภา ปbกษี 

วัตถุประสงค2 

1. เพOือให"นักเรียนอOานและเขียนสะกดคำได"ถูกต"อง 

2. เพื่อให"นักเรียนนำไปปรับใช"ในชีวิตประจำวันได"ถูกต"อง 

กิจกรรมบังคับ 

- นักเรียนต"องอOานและเขียนสะกดคำตOางๆ ทุกครั้งที่รOวมกิจกรรม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 178 สถานที่ ใต"อาคารเรียน2 

ชุมนุม สิ่งประดิษฐ)คิดสร"างสรรค) 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ) 

วัตถุประสงค2 

การประดิษฐ)สิ่งของจากวัสดุเหลือใช"เปpนการสร"างสรรค)ผลงานและเปpนการพัฒนาความคิดสร"างสรรค)ของนักเรียน 

กิจกรรมบังคับ 

สิ่งประดิษฐ)ที่นักเรียนคิดสร"างสรรค)  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

วัสดุเหลือใช"ตOางๆ 

รหัสชุมนุม 179 สถานที่ ห"องเรียน 4404 

ชุมนุม สิ่งประดิษฐ)จากวัสดุเหลือใช" 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายนิพนธ) แก"วดารา 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"ประดิษฐ)สิ่งของเครื่องใช"ตOาง ๆ จากเศษวัสดุเหลือใช"  

กิจกรรมบังคับ 

1. เข"าเรียนตามเวลาเรียน 

2. ประดิษฐ)สิ่งประดิษฐ)จากวัสดุเหลือใช"อยOางงOาย ไมOน"อยกวOา 3 ชิ้น 

3. นำเสนอผลงานให"แกOสมาชิกในชุมนุม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

วัสดุตามที่นักเรียนสนใจ 

รหัสชุมนุม 180 สถานที่ 4207 

ชุมนุม หนอนหนังสือ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนราวดี จ"อยรุOง 

วัตถุประสงค2 

เพื่อเพิ่มพูนความรู"ในด"านที่สนใจ และฝVกสมาธิให"จดจOออยูOกับการอOานหนังสือ  

กิจกรรมบังคับ 

อOานหนังสือในแนวที่ตนเองสนใจ  

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

หนังสือ 
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รหัสชุมนุม 181 สถานที่ ห"องการเงิน ประตู 2 

ชุมนุม หนูน"อยนักธุรกิจ 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ 

วัตถุประสงค2 
1.เพื่อฝVกกิจกรรมการวางแผนการทำธุรกิจ 

2. เพื่อฝVกทำบัญชีเบื้องต"น 

กิจกรรมบังคับ 

1. ฝVกวางแผนการทำธุรกิจขนาดเล็ก 

2. ฝVกทำบัญชีรายรับ-รายจOาย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 182 สถานที่ 2403 

ชุมนุม หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวพนารัตน) แซOโล"ว 

วัตถุประสงค2 

๑.  เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูOหัว รัชกาลที่ ๙  เรื่องการใช"ภาษาไทยให"ถูกต"อง 

๒.  เพือเสริมสร"างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอOานออกเสียงให"ถูกต"อง 

๓.  เพื่อแก"ปbญหาและพัฒนการอOานออกเสียงให"ถูกต"องตามอักขรวิธ ี

๔.  เพื่ออนุรักษ)และเชิดชคูุณคOาของภาษาไทย 

กิจกรรมบังคับ 
๑.  นักเรียนสามารถอOานหนังสือได"คลOอง 

๒.  นักเรียนสามารถอOานออกเสียงได"ถูกอักขรวิธ ี

๓.  นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได"ถูกต"อง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 183 สถานที่ 2403 

ชุมนุม หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวโรสณีย) วงศ)หมัดทอง 

วัตถุประสงค2 
๑ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูOหัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช"ภาษาไทยให"ถูกต"อง 

๒. เพื่อเสริมสร"างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญของการอOานออกเสียงให"ถูกต"อง 

๓.  เพื่อแก"ปbญหาและพัฒนาการอOานออกเสียงให"ถูกต"องตามอักขรวิธ ี

๔.  เพื่ออนุรักษ)และเชิดชคูุณคOาของภาษาไทย 

กิจกรรมบังคับ 

๑  นักเรียนสามารถอOานหนังสือได"คลOอง 

๒. นักเรียนสามารถอOานออกเสียงได"ถูกอักขรวิธ ี

๓. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได"ถูกต"อง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 184 สถานที่ ลานหน"าห"อง 3101 ใต"อาคาร 3 

ชุมนุม หมากรุกไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายบพิตร อิสระ 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อฝVกการวางแผน การคิดวิเคราะห)และการแก"ปbญหา       

2. เพื่อให"ผู"เรียนได"ใช"เวลาวOางให"เปpนประโยชน)         

3. เพื่อสOงเสริมให"ผู"เรียนได"เรียนได"เรียนตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมบังคับ 

แขOงขันหมากรุกไทยภายในกลุOมสามาชิกของชุมนุม 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรยีนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ตัวหมากรุกไทยพร"อมกระดานหมากรุก 

รหัสชุมนุม 185 สถานที่ ใต"อาคาร 3 หน"ากลุOมสาระการเรียนรู"คณิตศาสตร) 

ชุมนุม หมากรุกไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวนิสา บุญสงOา 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อฝVกการวางแผน การคิดวิเคราะห)และการแก"ปbญหา       

2. เพื่อให"ผู"เรียนได"ใช"เวลาวOางให"เปpนประโยชน)         

3. เพื่อสOงเสริมให"ผู"เรียนได"เรียนได"เรียนตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมบังคับ 

ผู"เรียนสามารถเลOนหมากรุกไทยกับผู"อื่นได" 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ตัวหมากรุกไทยและกระดานในการเลOน 

รหัสชุมนุม 186 สถานที่ ใต"อาคาร  3 

ชุมนุม หมากฮอสไทย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายโกรบ มุทาพร 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนมีทักษะในการเลOนหมากฮอสไทย และวางแผนการเลOนได"อยOางแยบยล 

กิจกรรมบังคับ 

สามารถเลOนหมากฮอสไทยได"  (รับสมาชิกจำนวน  20  คน) 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

ตารางหมากฮอส   เบี้ยหมากฮอส 
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รหัสชุมนุม 187 สถานที่ ห"องเรียนสีเขียว (1201) 

ชุมนุม ห"องเรียนสีเขียว 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสุทิศา ทินกร  รุOงเรือง 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ°าและการคำนวณปริมาณการปลOอยแกµสคาร)บอนไดออกไซด) 

2. เพื่อเปรียบเทียบและเลือกใช"เครื่องใช"ไฟฟ°าให"เหมาะสม 

3. เพื่อตระหนักและเห็นคุณคOาของการใช"และการอนุรักษ)พลังงานไฟฟ°า 

4. เพื่อสร"างเครือขOายการมีสOวนรOวมการใช"พลังงานไฟฟ°า 

กิจกรรมบังคับ 

1. ศึกษาและเรียนรู"อุปกรณ) เครื่องมือตOาง ๆ ภายในห"องเรียนสีเขียว 

2. คำนวณการใช"พลังงานไฟฟ°าและเปรียบเทียบปริมาณการปลOอยแกµสคาร)บอนไดออกไซด) 

3. เปรียบเทียบและเลือกใช"เครื่องใช"ไฟฟ°าให"เหมาะสมภายในครอบครัว 

4. รOวมจัดกิจกรรมรณรงค)ลดการปลOอยแกµสคาร)บอนไดออกไซด) 

5. สร"างเครือขOายและรOวมกิจกรรมกับเครือขOายห"องเรียนสีเขียว 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 188 สถานที่ ห"องปฏิบัติการหุOนยนต) (7305) 

ชุมนุม หุOนยนต)บดินทรเดชา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายลัทธพล ดOานสกุล 

วัตถุประสงค2 

1. เพื่อนำเทคโนโลยีรูปแบบใหมO ๆ มาใช"ในการจัดการเรียนรู" 

2. เพื่อสOงเสริมให"นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุOนยนต) 

3. สOงเสริมให"นักเรียนได"พัฒนาตนเองและแขOงขันกับภายนอกได" 

กิจกรรมบังคับ 

- 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 189 สถานที่ ห"องปฎิบัติการอาชีพเสริมสวย 

ชุมนุม อาชีพเสริมสวย 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางดรุณี ประกิจเพชร) 

วัตถุประสงค2 

เพื่อให"นักเรียนได"มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย 

กิจกรรมบังคับ 

ฝVกพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 
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รหัสชุมนุม 190 สถานที่ ห"องงานชOาง (7205) 

ชุมนุม อาสาพัฒนาชุมชน 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายชาญยุทธ นาวงษ) 

วัตถุประสงค2 

๑.  เพื่อให"ผู"ที่เข"ารOวมโครงการใช"เวลาวOางให"เกิดประโยชน) 

๒.  เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู"เข"ารOวมโครงการในการชOวยเหลือสังคม 

๓.  เพื่อสร"างความสามัคคีให"เกิดขึ้นในหมูOคณะ 

๔.  เพื่อให"ผู"เข"ารOวมโครงการได"เสริมสร"างความรู" คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได"อยOางเหมาะสม 

๕.  เพื่อปลูกฝbงและสร"างจิตสำนึกที่ดีให"กับผู"ที่เข"ารOวมโครงการจิตอาสา 

กิจกรรมบังคับ 

- 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

- 

รหัสชุมนุม 191 สถานที่ ห"อง 3201 

ชุมนุม อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟปุญญOา 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นางสาวปุญญพัฒน) บุญเกิด 

วัตถุประสงค2 

เพื่อศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมด"สนอาหารไทย 4  ภาค 

กิจกรรมบังคับ 

ต"องสาธิตการทำอาหารภาคใดภาคหนึ่ง 

วัสด-ุอุปกรณ2ที่นักเรียนตOองเตรียมมาในการเขOาชุมนุมทุกครั้ง 

วัตถุดิบ  อุปกรณ)ครัว 

 


