ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

ครูผู ้สอน

คําอธิบาย

จํานวนรับ

ห ้อง

รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านัน (เรียน
ห ้อง734)

ครูสภ
ุ ท
ั รา สิรริ งุ่ เรือง ครู
วาสนา รักยิม

ชุมนุมรูปทรงไร ้กาว มีเนือหาสาระเกียวกับรูปเรขาคณิต เพือ
ส่งเสริมความคิดสร ้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีกระบวนการทํา
กิจกรรมในการสร ้างผลงานต่าง ๆ จากกระดาษรูปสีเหลียมจตุรัส
ให ้เป็ นรูปทรงทางเรขาคณิต โดยไม่ต ้องใช ้กาวในการติดกระดาษ

30

734

รับเฉพาะนั กเรียนม.ปลาย เท่านัน

ครูเจริญขวัญ บุญธรรม

25

731

30

733

25

ห ้อง
ประชาสัมพันธ์

25

735

40

725

1

ชค0001

รูปทรงไร ้กาว (เฉพาะนักเรียน
หญิง)

2

ชค0002

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

3

ชค0003

ซูโดกุ

4

ชค0004

ประชาสัมพันธ์

5

ชค0005

คณิตศิลป์ ร ้อยเส ้นด ้าย

6

ชค0006

7

ชค0007

8

ชค0008

คณิตก ้าวหน ้า ม.2/9
เตรียมความพร ้อมคณิตสู่
มหาวิทยาลัย
สนุกกับตัวเลข รับ ม.3-ม.6

9

ชค0009

อาสายุวกาชาด ม.ปลาย

10

ชค0010

สืบสานสกุลช่าง(ลูกหว ้า)

11

ชค0011

คณิตก ้าวหน ้า1/9

12

ชค0012

ประดิดประดอย

13

ชค0013

คณิตกับGSP ม.ต ้น

14

ชค0014

คณิตคิดสนุก

15

ชค0015

เก็บตกคณิตศาสตร์ ม.ต ้น

16

ชค0016

กลเกมคณิตศาสตร์ ม.ต ้น

17

ชค0017

เกมคณิตศาสตร์ KEN KEN ม.
ต ้น

สามารถมาโรงเรียนช่วงเช ้าก่อน 7.40
นาทีได ้

ครูขนิษฐา สว่างจิตต์

เพือให ้ความรู ้เกียวกับการทําโครงงานคณิตศาสตร์ สามารถ
ทํางานร่วมกับผู ้อืนได ้
ฝึ กทักษะคณิตผ่านการเล่นเกม

ครูจุฑาภรณ์ เจริญศรี ครู
นุสรา อ่องสอาด

เปิ ดโอกาสให ้นั กเรียนทีมีความสนใจในงานประชาสัมพันธ์และ
ร่วมทํากิจกรรมต่างๆอย่างรอบด ้านได ้

รับนั กเรียน ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 (เรียน
ห ้อง735)
นั กเรียน ม.2/9 ทุกคน

ครูณัฐวุฒ ิ เกตุแก ้ว

นั กเรียนสามารถนํ าความรู ้เรืองจุดและเส ้นตรงมาสร ้างสรรค์เป็ น
รูปแบบต่างๆได ้
เพือเพิมพูนทักษะด ้านคณิตศาสตร์

รับนั กเรียน ม.6

ครูสรัสวดี เข็มเพ็ชร์

เพือทบทวนเนือหาคณิตศาสตร์ให ้ น.ร.มีความพร ้อมในการสอบ

25

835

รับ ม.3-ม.6

ครูนวลฉวี เผ่าสําราญ
ครูสป
ุ ราณี สุขประเสริฐ
ครูอค
ั คชีพ เชยชิต ครูชาญ
มิตร ประกอบผล
ครูจริ ภัทร คงถาวร

เพือเพิมพูนทักษะด ้านคณิตศาสตร์ เกียวกับตัวเลข

25

ฝึ กให ้ผู ้เรียนสนใจการบําเพ็ ญประโยชน์ตอ
่ สังคม เป็ นคนดีตอ
่
สังคมต่อไป

30

ทักษะช่าง แกะสลัก งานกระดาษสา

36

711
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
115

ครูดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย

เพือเพิมพูนทักษะด ้านคณิตศาสตร์

40

126

ครูสาสินี อ่อนละมูล ครู
ทัศน์วรรณ ทิมทวีป

ฝึ กให ้เกิดความคิดสร ้างสรรค์ รู ้จักวางแผนการทํางาน สามารถ
เพิมรายได ้สร ้างอาชีพในอนาคต

25

ห ้องคุณโฉม
ยง

ครูปฐมพร อินเทียน

นั กเรียนสามารถใช ้โปรแกรมGSP ช่วยในการคิดคํานวณและ
สร ้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ได ้

25

832

ครูยวุ ดี บุญประสงค์

เป็ นเกมส์คํานวนคณิตศาสตร์

25

1243

ครูจรรยา ขําภู่

เพือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน ้นเพิมเติม ซ่อมเสริมความรู ้

25

423

ครูพม
ิ ลพร พรนิเวศน์

นั กเรียนสามารถเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช ้เกม

25

723

ครูกฤษฎี ศิรเิ รือง

เกมคณิตศาสตร์ KEN KEN เป็ นเกมทีฝึ กให ้นักเรียนคิดแก ้ปั ญหา
ในรูปแบบของตารางปริศนา โดยใช ้ทักษะการคิดคํานวณขัน
พืนฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) ซึงจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด
คํานวณ การแก ้ปั ญหา ฝึ กสมาธิ ความอดทน และความละเอียด
รอบคอบ

25

732

น.ร.มีจต
ิ อาสามีนําใจและเป็ นบุคคลที
ดีตอ
่ สังคม

นั กเรียน ม.1/9 ทุกคน

เพือส่งนักเรียนเข ้าแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน รับนั กเรียน ม.
ต ้นเท่านัน (เรียนห ้อง 832)
สอนซ่อมเสริม 1 เพิมเติมความรู ้ให ้
นั กเรียน ม.3 ทีติดสายวิทย์ คณิต ม.
ปลาย
นั กเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต ้นเท่านัน
(เรียนห ้อง 723)
นั กเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต ้นเท่านัน
(เรียนห ้อง 732)

ครูชต
ุ ม
ิ า พ่วงสม

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

ครูผู ้สอน

คําอธิบาย

จํานวนรับ

ห ้อง

ครูอบ
ุ ลรัตน์ ทับทิมทอง

เวทคณิต(Vedic Mathematics) เป็ นส่วนหนึงของคัมภีรพ
์ ระเวท
ของอินเดีย ประกอบด ้วยสูตรพืนฐาน 16 สูตร ทีเกียวกับการ
+,-,?,? เป็ นสูตรเฉพาะทีช่วยให ้คิดลัดขึนและเมือผนวกกับพืน
ความรู ้ในด ้านการคิดคํานวณจะช่วยให ้คิดเลขได ้เร็ว

25

831

18

ชค0018

เวทคณิต ม.ต ้น

นั กเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต ้นเท่านัน
(เรียนห ้อง 831)

19

ชค0019

คณิตกับศิลปะ ม.ปลาย

นั กเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เท่านัน (เรียนห ้อง 724)

ครูสน
ุ ันทา สินชัย

เป็ นชุมนุมทีบูรณาการความรู ้ด ้านคณิตศาสตร์เกียวกับรูปทรง
เรขาคณิตและศิลปะในการวาดรูประบายสีรป
ู ทรงต่างๆ

25

724

20

ชค0020

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต ้น

นั กเรียนชันม.ต ้นเท่านัน

ครูณัฐพร จํ าปาวิจต
ิ ร

เพือให ้ความรู ้เกียวกับการทําโครงงานคณิตศาสตร์ สามารถ
ทํางานร่วมกับผู ้อืนได ้

25

731

21

ชง0001

ช่างซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์

สามารถซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได ้

5

1231A

22

ชง0002

รักษ์การออม ม.2

ศึกษาให ้ความรู ้ความเข ้าใจการเห็นคุณค่าของการออม เพือ
สะสมไว ้ใช ้ประโยชน์ในอนาคต

35

ศูนย์เบญจ
มทวีทรัพย์

23

ชง0003

จิตอาสา หน ้าห ้องวิชาการ รับ
ม.1 ม.2 และ ม.4

ให ้นักเรียนรู ้จักการมีจต
ิ สาธาณะ มีนําใจ ช่วยครูทํางาน

25

ลานหน ้าห ้อง
วิชาการ

24

ชง0004

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

ครูศริ ป
ิ ระภา ฤกษ์งาม ครูศ
รินทรา ทองประเสริฐ

35

833

25

ชง0005

วัฒนธรรมสีภาค

ครูนพ
ิ าพร วอแพง

25

1245

26

ชง0006

BMP PHOTO

ต ้องมีใจรักเเละทุม
่ เท รักในการ
ถ่ายภาพเเละกิจกรรมของโรงเรียน
***ยํา ถ่ายภาพ+กิจกรรมของโรงเรียน

ครูภวู ดล บุบผามาลา

รู ้จักบันทึกความภาพผ่านอุปกรณ์ทสามารถเก็
ี
บบันทึกได ้ ให ้ดี
ยิงขึน ใช ้ให ้เป็ นเล่นให ้ถูก

10

1231B

27

ชง0007

คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

(เรียนห ้อง 1226)

ครูมงขวั
ิ
ญ สุขเสงียม

ผู ้เรียนได ้รับการพัฒนาให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับการใช ้
คอมพิวเตอร์กราฟิ กและมัลติมเี ดียในชีวต
ิ ประจํ าวัน

25

1226

28

ชง0008

Personal Site (สร ้างเว็บไซต์
ส่วนตัว)

(เรียนห ้อง 1236)

ครูเจษฎา หลักซุม

นั กเรียนสามารถสร ้างเว็บไซต์สว่ นตัวได ้

30

1236

29

ชง0009

ประดิษฐ์-ประดอย

ครูปรีชญา แสงกระจ่าง

นั กเรียนมีความคิดสร ้างสรรค์เกียวกับงานประดิษฐ์

25

หน ้าห ้องเบ
เกอรี

30

ชง0010

เสริมสวย รับ นร หญิง

ครูพันทิพย์ สวัสดิทัศน์

เรียนรู ้กระบวนการเสริมสวย

30

ห ้องเสริมสวย

25

123

นั กเรียนต ้องมีความสามารถซ่อม
ครูนภดล รุง่ จรูญ- ครูพานิช
คอมพิวเตอร์เบืองต ้นมาก่อน และ
ชุนหภัทรกุล
สามารถกลับบ ้านเย็นได ้
นั กเรียนทีอยูช
่ ม
ุ นุมต ้องปฎิบัตห
ิ น ้าที
ครูพนิตา เขียวพอดี ครู
เป็ นเจ ้าหน ้าทีของโรงเรียนธนาคาร รับ
ชาคริต ดิษบุตร
เฉพาะม.2
รับ ม.1 ม.2 และ ม.4

ิ
มีคา่ ใช ้จ่ายในการซือวัสดุสงของใน
การประดิษฐ์เอง
ไม่รับนักเรียนทีลงเรียนเสริมสวยมา
หลายครังแล ้ว

ครูวรรกมล ประชาญสิทธิ

เป็ นเอกสารดิจต
ิ อลทีมีลักษณะคล ้ายหนั งสือจริง ประกอบ
ตัวอักษร ภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสียงดนตรี สามารถเผยแพร่
อินเตอร์เน็ ตได ้
เรียนรู ้วัฒนธรรมของภาคต่างๆ

31

ชง0011

นั กประดิษฐ์คด
ิ สร ้างสรรค์จาก
แผ่นเฟรม

(เรียนห ้อง 123)

ครูศริ พ
ิ ร สว่างพืน

การประดิษฐ์แผ่นเฟรม เป็ นการสร ้างผลงานอย่างมีความคิด
สร ้างสรรค์และทํางานพร ้อมกันอย่างมีความสุข มีวน
ิ ั ยในตนเอง
และมีทักษะในการแก ้ปั ญหาในงานประดิษฐ์แผ่นเฟรมทีตนเอง
ได ้ทําขึน สามารถนํ าผลงานมาใช ้ในชีวต
ิ ประจํ าวันหรือสร ้างเป็ น
อาชีพได ้

32

ชง0012

เบเกอรี ม.2

รับ ม.2 เท่านัน (เรียนห ้อง เบเกอรี)

ครูฉวี ผิวผ่อง

เรียนการทําขนมชนิดต่างๆ

25

ห ้องเบเกอรี

33

ชง0013

หุน
่ ยนต์บังคับมือ

ครูธนกฤต จันทร์วเิ ชียร

เรียนรู ้เกียวกับการสร ้างหุน
่ ยนต์บังคับมือ

24

ใต ้อาคาร12

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

34

ชง0014

จัดดอกไม ้สากล

35

ชต0001

ภาษาอังกฤษ2 (MV)

เงือนไข
(นั กเรียนทีสนใจติดต่อครูผู ้สอน
เท่านัน)

ครูผู ้สอน

คําอธิบาย

จํานวนรับ

ห ้อง

ครูสรุ พล เข็มเพ็ชร์

เรียนรู ้เกียวกับการจัดดอกไม ้

10

โรงฝึ กงาน

ครูอม
ั พร เกศีนล
ิ พรรณ

เรียนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสือบันเทิง MV
เป็ นกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนทีมุง่ เน ้นเรือง คําศัพท์ ประโยค สํานวน
เพือนํ าไปใช ้ชีวต
ิ ประจําวันได ้
มุง่ เน ้นให ้นักเรียนได ้รับความรู ้เกียวกับภาษาฝรังเศส
นอกเหนือจากห ้องเรียนเช่น วัฒนธรรม การทําอาหาร เพลง
ภาษาฝรังเศส เป็ นต ้น ทังนีผู ้เรียนยังสามารถทํากิจกรรม เพือให ้
ผู ้เรียนได ้กล ้าแสดง
ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรัสเศส โดยใช ้คําศัพท์
และโครงสร ้างพืนฐานของภาษา

30

223

30

122

30

421

30

128

ครูภช
ั รีพร แป้ นทอง

ภาษาอังกฤษนับว่ามีบทบาทสําคัญต่อชีวต
ิ ประจํ าวันของเราใน
ยุคปั จจุบันนี จะเห็นได ้ว่าประเทศของเรามีแหล่งท่องเทียวที
สวยงามมากมายและเป็ นทีชืนชอบของชาวต่างชาติทจะ
ี
เดินทางมาท่องเทียวและพักผ่อน เราจึงมีความจํ าเป็ นต ้องเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษ เพือนํ าไปติดต่อสือสารและทําหน ้าทีเจ ้าบ ้านทีดี
เพือเป็ นแนวทางทํางานการประกอบอาชีพต่อไป

30

1235

36

ชต0002

ภาษาอังกฤษ ม.ต ้น

รับเฉพาะ นร ม.ต ้นทีไม่เคยเรียน
ชุมนุมนีมาก่อน

37

ชต0003

ภาษาฝรังเศส1

เฉพาะ ม.ปลาย (เรียนห ้อง 421)

ครูวจิ ต
ิ รา วรวุฒ ิ ครูอพันตรี
เกตุงาม

38

ชต0004

ภาษาฝรังเศส2

เฉพาะ ม.ปลาย (เรียนห ้อง 128)

ครูนริศรา หม ้อคํามูล ครู
พรรณรัตน์ สุภาพันธ์

เฉพาะนักเรียนม.1 ทีมีความสนใจใน
เรืองของภาษาและการท่องเทียว
(เรียนห ้อง 1235)

ครูศริ ท
ิ ร งามชม

39

ชต0005

English for Tourism (รับ
นั กเรียนม.1)

40

ชต0006

Four skills in English

ครูจริ าภรณ์ มานะดี

เพือให ้นักเรียนได ้เรียนรู ้การใช ้ทักษะฟั งพูด อ่าน เขียน ของ
ภาษาอังกฤษ

25

1222

41

ชต0007

ภาษาอังกฤษ 6

ครูนมัสสิยา สร ้อยระย ้ากุล

ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ

30

1234

42

ชต0008

ภาษาญีปุ่ น

่ แอ่น
ครูนช
ิ นันท์ ชุม

เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ นเบืองต ้น

20

1232

43
44

ชต0009
ชต0010

ลีลาภาษา
ครอสเวิรด
์

ครูกจิ จา สุวรรณโณ
ครูสด
ุ า กุญแจนาค

นั กเรียนสามารถใช ้ภาษาอังกฤษในการแสดงละครได ้
ให ้นักเรียนรู ้กฎกติกาการแข่งขันครอสเวิด 100%

25
25

1233
415

ชต0011

English Camp on Tour (รับม.
ปลาย)

English on Tour รับเฉพาะ ม.4 ม.5
และม.6 นั กเรียนต ้องออกจัดกิจกรรม
ให ้กับนักเรียนประถมศึกษา 1 ครัง
(เรียนห ้อง1223)

ครูสภ
ุ าวดี ยอดไสว ครูภท
ั
ราพร พันธ์ชาติ

เพือฝึ กให ้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีจต
ิ อาสา ฝึ กการใช ้
ความรู ้เพือประโยชน์แก่ผู ้อืน

22

1223

46

ชต0012

ท่องวัฒนธรรม ยําแดนมังกร
(รับม.ปลาย)

รับม.ปลาย ห ้อง 11,12 เท่านัน
นั กเรียนทีมีพนฐานความรู
ื
้ภาษาจีน
มากกว่า2ปี กรุณาแจ ้งครูผู ้สอนเพือ
เตรียมเอกสารได ้เหมาะสม (433)

ครูพช
ิ ญา เชียงสุข ครูศริ พ
ิ ร
ขาววงศ์

เรียนรู ้เกียวกับวัฒนธรรม ประวัตศ
ิ าสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์จน
ี ด ้วยคําถาม
และวีดโี อสารคดี และเยียมชมแหล่งวัฒนธรรมจีนสําคัญๆใน
ประเทศไทยตามความเหมาะสม

25

433

47

ชต0013

การ์ตน
ู ญีปุ่ น (รับม.ปลาย)

รับเฉพาะม.ปลาย ผู ้เรียนต ้องมี
ผลงานการวาดมาก่อน(พืนฐาน)
(เรียน1221)

ครูทัดจันทร์ เดชะปั ญญา

แลกเปลียนเรียนรู ้การวาดการ์ตน
ู ญีปุ่ น

25

1221

45

สําหรับนักเรียน ม.ต ้น ทีไม่ได ้เลือก
เรียนภาษาญีปุ่ นเป็ นวิชาเพิมเติม
(เรียน1232)

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

ครูผู ้สอน

48

ชต0014

Spelling Bee (รับนั กเรียนหญิง)

รับนั กเรียนหญิง ม.1,2,4,5 เท่านัน
(เรียนห ้อง 1244)

ครูเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี

49

ชต0015

ขับร ้องเพลงภาษาอังกฤษ

(เรียนห ้อง 225)

ครูอรพิน วงษ์รอด

50

ชต0016

English Variety

ครูปณ
ุ ยวีร ์ เจริญกิตตินุกล
ู

51

ชท0001

วรรณคดีไทย

ครูคนึงนิตย์ ดีพันธ์

52

ชท0002

ภาษาไทย(คัดลายมือ)

มีทักษะในการคัดลายมือหรือมีความ
สนใจในการคัดลายมือ (เรียน 622)

รักษาดินแดน ม.5 ม.6

นั กเรียนชันม.4 ต ้องสมัครชุมนุมอืนไว ้
ครูสงิ หาณุกล
ู พูลสวัสดิ ครู
ก่อน เมือทดสอบร่างกายผ่านจึงย ้าย
ว่าที.ร.ต.สมภพ ห่วง
เข ้าชุมนุมรักษาดินแดนในภาคเรียนที
ศักดิศรี ครูธนัฐ ยีหร่า
1/2560 ลงชุมนุมโดยอัตโนมัต ิ

53

ชท0003

54

ชท0004

RSC มีจต
ิ อาสา

55

ชท0005

วรรณคดีเพือชีวต
ิ

56

ชท0006 ต่อคําศัพท์ภาษาไทย(ม.ปลาย)

57

ชท0007

สวดโอ ้เอ ้วิหารราย

รับนั กเรียนจิตอาสาทําหน ้าทีจราจรใน
สถานศึกษา.บริเวณประตูเข ้าออก ร.ร.

ครูนันทวรรณ หล ้าแหล่ง
ครูรัชนีพร เสียงหวาน

ครูสงิ หาณุกล
ู พูลสวัสดิ

ครูอรพรรณ ซบเอียม

คําอธิบาย
เรียนรู ้คําศัพท์ใหม่ ในหลากหลายหัวข ้อ ฝึ กการออกเสียง ฝึ ก
การสะกดคําศัพท์ และสามารถนํ าไปใช ้ในประโยคต่าง ๆ เพือ
สือสารได ้
ฝึ กทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช ้กิจกรรม การร ้อง
เพลง ภาษาอังกฤษ

จํานวนรับ

ห ้อง

20

1244

25

225

เรียนรู ้ทักษะภาษาอังกฤษ

25

1246

25

626

เป็ นการพัฒนาทักษะการเขียน เพือฝึ กให ้นักเรียนมีสมาธิ
มัระเบียบและช่วยในการเขียนหนังสือให ้ถูกต ้อง

50

621

เพือให ้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีตอ
่ ชาติศาสนา
พระมหากษั ตริย ์

202

หอประชุม
ลัดดา

30

โครงการ
อาหาร
กลางวัน

30

625

วรรณคดีไทยคือมรดกทางภาษาทีมีคา่ และสําคัญยิง การศึกษา
และรวบรวม ตลอดจนเผยแพร่วรรณคดีไทยคือกิจกรรมส่งเสริม
ความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมทางภาษาทีควรอนุรักษ์

คุณธรรม จริยธรรม เป็ นเร่องจําเป็ นในการปฎิบัตต
ิ นในการขับขี
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ การปฎิบัตต
ิ ามกฎหมายจราจร ดังนัน
ควรปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม วินัยจราจร ให ้เยาวชนไทยดํารง
ตนในชีวต
ิ ประจํ าวันอย่างถูกต ้อง
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การฟั ง การดู การพูด การอ่าน การ
เขียน โดยใช ้เนือหาจากวรรณคดี

รับนั กเรียนม.ปลายเท่านัน(เรียนห ้อง
631)

ครูสเุ มตตา แสงศรีจันทร์
ครูนันท์ธต
ิ า วงศ์รัตนธรรม

ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้ คําศัพท์ในภาษาไทย

40

631

ต ้องกล ้าแสดงออก (ห ้องศูนย์
ภาษาไทย)

ครูแสนรัก บัวทอง

การสวดโอ ้เอ ้วิหารรายเป็ นการแสดงออกทางด ้านภาษา

25

ศูนย์
ภาษาไทย

25

634

58

ชท0008

่ ักเรียนเรียงความมืออาชีพ
สูน

(เรียนห ้อง 634)

ครูปญ
ุ ณิกา งามประดิษฐ์

การเขียนเรียงความเป็ นทักษะหนึงทีมีการแข่งขันทางทักษะ
วิชาการของกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ภาษาไทยอยูเ่ ป็ นประจํ า ดังนัน
การฝึ กให ้ผู ้เรียนมีทักษะในการเขียนเรียงความทีดีนันย่อมมี
ความจําเป็ นอย่างยิงต่อการแข่งขันระดับเขตพืนทีการศึกษา
ระดับภาคและระดับประเทศ ตามลําดับ

59

ชท0009

ภาษาศิลป์

นั กเรียน ม.ต ้น

ครูสภ
ุ าวดี ผลภาค

เสริมทักษะ การฟั ง พูด อ่านเขียน

30

624

60

ชท0010

นั กอ่านน ้อย

เหมาะกับนักเรียนทีรักการอ่านการ
เขียน (เรียนห ้อง 623)

ครูสกุลการ สังข์ทอง

การอ่านนับว่ามีความสําคัญมาก ผู ้ทีมีความสามารถในการอ่านจะ
เป็ นผู ้ทีมีความรอบรู ้เรืองต่างๆ เท่าทันการเปลียนแปลงของสังคม

25

623

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

ครูผู ้สอน

คําอธิบาย

จํานวนรับ

ห ้อง

ครูฐณิพช
ิ ญ์ บัวสด

อ่านทํานองเสนาะ

25

632

61

ชท0011

ทํานองเสนาะ ไพเราะชวนฟั ง

62

ชท0012

สนุกกับต่อคําคมภาษาไทย

นักเรียน ม.ต ้น (เรียนห ้อง 622)

ครูพัชรินทร์ รอดสิน ครู
่
กนกกาญจน์ ยีสุน

ฝึ กไหวพริบ ฝึ กปั ญญา ฝึ กภาษา สนุกสนานกับการเรียนรู ้
คําศัพท์ภาษาไทยโดยคิดคําจากตัวเบีย ฝึ กฝนและพัฒนาการ
สะกดคําและความหมายถูกต ้อง

30

622

63

ชนส0001

ผู ้ฝึ กสอนลูกเสือ/เนตรนารี ไม่
รับ ม.1

นั กเรียนทีสนใจในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สามารถมีเวลาว่างถึงช่วง
เย็นได ้ ไม่รับ ม.1

ครูกมลวรรณ เก่งกล ้า

ผู ้ช่วยครูในการฝึ กสอนลูกเสือ-เนตรนารี ไม่รับ ม.1

30

ห ้องพัฒนา
ผู ้เรียน

64

ชพ0001

เปตอง

ครูชต
ุ ม
ิ า เจียมใจ

มีความสามารถในการเล่นกีฬาเปตองมีความสนุกสนาน

25

สนามเปตอง

65

ชพ0002

แบดมินตัน

มีทักษะพืนฐานในการเล่นแบคมินตัน
มีอป
ุ กรณ์เป็ นของตนเองส่วนตัว(ไม ้
,ลูก)

ครู ว่าที ร.ท.สมภพ ห่วง
ศักดิศรี

นั กเรียนรักการออกกําลังกายด ้วยกีฬาแบคมินตัน ฝึ กปฎิบัต ิ
ทักษะการเคลือนที เคลือนไหวร่างกายตามทักษะทีถูกต ้อง โดย
เน ้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

26

โรงยิม

66

ชพ0003

ฟุตบอลชาย

รับเฉพาะนั กเรียนชาย

ครูณรงค์ บุญรอด ครู
อรรณพ ขันธแก ้ว

23

สนามฟุตบอล

67

ชพ0004

กรีฑา

สําหรับผู ้ทียังไม่เคยลงในเทอมทีผ่าน
มา

ครูเปลือง เรืองเรือ

นํ าทักษะกรีฑาไปใช ้ในการออกกําลังกายในชีวต
ิ ประจํ าวันได ้
โดยสมําเสมอ

25

โต๊ะม ้าหิน
อ่อน ข ้าง
ห ้องพละ

68

ชพ0005

ฟิ ตเนส

คนทีอยากออกกําลังกายเพือสุขภาพ
จริงๆ เช่นนํ าหนั กเกินเกณฑ์

ครูอารียน
์ ุช สวัสดิจุ ้น

เพือความแข็งแรงของร่างกายและลดนํ าหนั กกระชับสัดส่วน

25

ห ้องฟิ ตเนส

69

ชพ0006

ฟุตซอลชาย

ั ณรงค์ สุกยัง
ครูชย

20

70

ชพ0007

แฮนด์บอล

ครูรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์

20

71
72

ชว0001
ชว0002

คุ ้มครองผู ้บริโภค
รีไซเคิล

นั กเรียน ม.ต ้น

ครูดวงรัตน์ แต ้เจริญผล
ครูรงุ่ นภา เอียงอุบล

73

ชว0003

ชีววิทยาน่าสนุก

(เรียนห ้อง521)

ครูสริ ก
ิ ญ
ั ญา วารินศิรริ ักษ์

74

ชว0004

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

75

ชว0005

Science Comp on Tour จิต
อาสาห ้องเรียนรู ้

76

ชว0006

เครืองบินกระดาษพับ

77
78

ชว0007
ชว0008

ติวชีววิทยา (รับ ม.3,4,5,6)
รอบรู ้เรืองวิทย์

รับม.ปลาย เท่านัน (เรียน 535) 1.ต ้อง
เป็ นผู ้มีความเสียสละต่อส่วนรวม 2.
ต ้องออกค่ายกับชุมนุมได ้

ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 (ไม่รับม.1-2)

30
30

สนาม
บาสเกตบอล
สนาม
บาสเกตบอล
ศูนย์อาหาร
516

นั กเรียนมีความรู ้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ สามารถปฎิบัต ิ
การเกียวกับพืชและสัตว์ได ้ รวมทังมีเจตคติทดี
ี ตอ
่ วิชาชีววิทยา

30

521

่ กมล
ครูอญ
ั ชลี ชุม

เรียนรู ้เกียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทแสนสนุ
ี
ก

25

513

ครูสรุ ส
ิ า ศรีสวุ รรณ์

ออกค่ายให ้ความรู ้ ทํากิจกรรม มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
กีฬา สือการเรียนรู ้ กับนั กเรียนชันประถมศึกษาทีขาดแคลน

25

535

ครูสหัสนัยน์ อึงภากรณ์

เรียนรู ้การพับเครืองบินด ้วยกระดาษ และทักษะการแข่งขัน

30

ครูศริ พ
ิ ม
ิ ล หงษ์เหม
ครูวจิ ต
ิ ร ภิญโย

ทํากิจกรรมเกียวกับวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ พืช สัตว์
เพือให ้ผู ้เรียนได ้ค ้นคว ้าความรู ้เกียวกับวิทยาศาสตร์

30
25

เรียนรู ้การคุ ้มครองผู ้บริโภค

อาคารพชร
คลําชืน
524
624

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

ครูผู ้สอน

เฉพาะนักเรียนห ้องต่อไปนี ม.1 ถึง ม.3
ครูปาริชาติ กาทอง ครูณรา
ห ้อง8,9,10 ม.4 ถึง ม.6 ห ้อง1-5
ภรณ์ ชาตรี
(เรียน 523)

คําอธิบาย
ศึกษาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทสามารถนํ
ี
ามาใช ้ใน
ชีวต
ิ ประจําวันได ้
โดยใช ้กระบวนการทางงิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ และ
นํ าผลทีศึกษามาถ่ายทอดโดยใช ้ศิลปะทางการแสดง

จํานวนรับ

ห ้อง

40

523

79

ชว0009

Science show (นั กเรียนห ้อง
วิทย์ฯ)

80

ชว0010

ิ ส์ลว่ งหน ้า (รับ ม.2,3)
ฟิ สก

ิ ส์ ทําการ
มีความสนใจในวิชาฟิ สก
เรียนพร ้อมชุมนุมเคมีลว่ งหน ้า (531)

ครูพภ
ิ ช
ั สุขประเสริฐ

ิ ส์เพือเป็ นการเตรียม
ให ้นักเรียนชัน ม.ต ้นได ้เรียนรู ้ในวิชาฟิ สก
ความพร ้อมในการเลือกสายการเรียนในอนาคต

20

531

81

ชว0011

อนุรักษ์พลังงาน (เฉพาะห ้อง
โครงการวิทย์-คณิต)

ห ้องเรียนโครงการวิทย์-คณิต (เรียน
ห ้อง 516)

ครูสาวิตรี นวมนิม

การจัดกิจกรรมเพือปลูกฝั งทัศนคติการใช ้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด
ฝึ กให ้นักเรียนพัฒนาความคิด รวมถึงการทํางานร่วมกับผู ้อืน

25

516

82

ชว0012

เครืองบินพลังงานยาง รับม.1
และม.2

รับเฉพาะ ม.1 และ ม.2 เท่านัน

ครูนันทพัทธ์ ทองเสนา ครู
นิเวศน์ แสงหิรัญ

การประดิษฐ์เครืองบินพลังงานยาง

30

525

83

ชว0013

เคมีลว่ งหน ้า (รับ ม.2,3)

รับนั กเรียนม. 2-3 มีความสนใจด ้าน
วิทยาศาสตร์(เคมี) เรียนห ้อง 511

ครูภารดี ภักดีโยธิน

เพือมุง่ เน ้นให ้นักเรียนเรียนรู ้เคมีพนฐานในระดั
ื
บชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และใช ้ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน

20

511

84

ชว0014

เคมีวาไรตี (รับ ม.3,4,5,6)

รับเฉพาะ ม.3 ม.4 ม.5และ ม.6

ครูศักดา จันทร์กลัน

เป็ นชุมนุมเกียวข ้องกับการศึกษาสิงต่างๆทีเกียวข ้องกับเคมี

35

514

85

ชว0015

วิทย์ยามว่าง

บริเวณอาคาร5

ครูสน
ุ ส
ิ า ภูเ่ พชร

กิจกรรมเสริมความรู ้ ใช ้เวลาว่างให ้เกิดประโยชน์

25

บริเวณอาคาร5

86

ชว0016

รับเฉพาะ ม.5และ ม.6 เหมาะสําหรับ
นั กเรียนทีชอบดูหนัง

ครูปณิธ ิ สามนคร

30

1241

87

ชว0017

25

533

88

ชว0018

เรียนรู ้ชีวต
ิ ผ่านภาพยนตร์ (รับ
ม.5-6)
Physic Toy
ิ
วิทย์รักษ์สงแวดล
้อม นั กเรียน
ม.1-3

25

534

89

ชศ0001

นาฏศิลป์

40

ห ้องนาฏศิลป์

90

ชศ0002

วาดเส ้น (รับ ม.2,3)

สามารถอยูฝ
่ ึ กซ ้อมช่วงเย็นหลังเลิก
เรียน และวันหยุดราชการ,ผู ้ปกครอง
สนับสนุน
ห ้องทัศนศิลป์ รับม.2-3

91

ชศ0003

ดนตรีไทย

มีความสามารถพิเศษด ้านดนตรีไทย

ครูเลอศักดิ จันทร์นาค

92

ชศ0004

ศิลปะ

ห ้อง Art 2

93

ชศ0005

วงสตริง

94

ชศ0006

วงโยธวาธิต

ครูจักรกฤษ นุชอยู่
รับเฉพาะ ม.1 ม.2 ม.3เท่านัน

การตีความในสิงทีภาพยนตร์ต ้องการสือและการปรับใช ้ใน
ชีวต
ิ ประจําวัน
ิ ส์
ของเล่นฟิ สก

ครูมัณฑนา มองมัน
ครูเพ็ ญนภา แก ้วเจริญ ครู
สุนันทา ภูมวิ ช
ั รพล

นั กเรียนมีความรู ้ และสามารถปฏิบัตก
ิ ารแสดงนาฏศิลป์ ใน
โอกาสต่างๆได ้

ครูโชติมาภรณ์ ทรัพย์นล
ิ

การวาดเส ้นเป็ นพืนฐานของการวาดภาพ
นั กเรียนใช ้เวลาว่างให ้เกิดประโยชน์ นั กเรียนฝึ กทักษะการปฎิบัต ิ
เครืองดนตรีไทย อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย

30

Art1

25

824

ครูไพบูลย์ คําเกลียง ครูวช
ั
รพงศ์ ทองแถม

นั กเรียนสามารถวาดภาพ และระบายสีได ้

25

Art2

อยูซ
่ ้อมในช่วงเวลาทีนั ดหมาย
เพิมเติมได ้ นั กเรียนต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฏ
ระเบียบและข ้อตกลงของชุมนุม (823)

ครูนําพล พิมสาร

เพือพัฒนาทักษะด ้านการปฏิบัตเิ ครืองดนตรีและการรวมวงสตริง
ให ้นักเรียนมีความสามารถในการบรรเลงทีสูงขึนและสามารถ
บรรเลงแสดงต่อสาธารณชนได ้

25

823

อยูซ
่ ้อมตอนเย็นและวันหยุดตามทีนั ด
หมายได ้ มีทักษะด ้านดนตรีสากลขัน
พืนฐาน (825)

ครูวช
ั พล วุฒ ิ

เพือพัฒนาทักษะการปฏิบัตเิ ครืองดนตรีสากลให ้เป็ นเลิศและ
เต็มตามศักยภาพของผู ้เรียน

60

ห ้องวงโยธ
วาทิต

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

ครูผู ้สอน

คําอธิบาย

จํานวนรับ

ห ้อง

ครูรังสฤษดิ จํ าเปาเรือง ครู
นั นทิยา รุง่ เรือง ครูชม
พิสท
ุ ธิ วงศ์ยาทิพย์

รับสมัครนักเรียนทีมีใจรักในคุณธรรม กล ้าแสดงออกและเสียสละ
เวลาในการฝึ กซ ้อม การฝึ กทักษะในการคิดบทละคร การ
ออกแบบและจัดทําฉากประกอบละครการดีไซน์เสือผ ้าเครือง
แต่งกาย ฯลฯโดยเน ้นคติสอนใจและปลูกฝั งคุณธรรมให ้เยาวชน

30

636

ครูปรียาภรณ์ แก ้วน่วม

ศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ของสังคมกับค่านิยม ความ
เจริญเติบโตของท ้องถิน

25

615

ครูประทุมทิพย์ ยอดบุญฤทธิ

ติดตามเหตุการณ์ขา่ วสารและนํ าเสนอข ้อมูลสังคม

25

614

ครูชต
ุ ม
ิ น โตสุวรรณ

เพือให ้นักเรียนมีความรู ้ ความเข ้าใจในสถานการณ์ของโลกใน
ปั จจุบันมากยิงขึน รู ้เท่าทันการเปลียนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวฒ
ั น์โลกไร ้พรมแดน

25

617

ครูอนงค์นุช ม ้ายอุเทศ ครู
ขวัญเรือน คลําพงษ์

ศึกษาโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ

30

633

30

616

25

614

95

ชส0001

Drama acting team(รับ ม.4-5)

กล ้าพูดกล ้าแสดงออก อยูซ
่ ้อมเวลา
เย็นและเสาร์-อาทิตย์ (636)

96

ชส0002

ภูมป
ิ ั ญญาไทย รับเฉพาะ นร.
หญิง

รับเฉพาะนักเรียนหญิง

97

ชส0003

ทักษะสังคม

98

ชส0004

ท่องไปในโลกกว ้าง (ม.1)

99

ชส0005

ตามรอยพระยุคลบาท

100

ชส0006

ตามใจผู ้เรียน (ม.ปลาย)

101

ชส0007

สาระพันความรู ้

102

ชส0008

คุณธรรมนํ าชีวต
ิ พัฒนาจิต
ด ้วยสรภัญญะ

ทุกระดับชัน, นั กเรียน/กิจกรรมทีต ้อง
ซ ้อมและฝึ กช่วงเย็น หรือช่วงวันหยุด

ครูพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
ครูศรีวรรณ ปานสง่า

เพือพัฒนานักเรียนให ้มีสมาธิเป็ นชาวพุทธทีดี สอดคล ้องกับ
ค่านิยมของคนไทย

30

637

มารยาทไทย

นั กเรียนทีเป็ นตัวแทนของ ร.ร.ในการ
ฝึ กเพือแข่งขันกิจกรรมของทาง ร.ร.
(611)

ครูอารีวรรณ พยัพพฤกษ์
ครูนุชจรี สีเมฆ

ชุมนุมมารยาทไทย ตังขึนเพือให ้เด็กมีมารยาท รู ้จักการประพฤติ
ปฎิบัตต
ิ นทีถูกต ้องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ และเป็ นการ
ฝึ กซ ้อมเตรียมความพร ้อมในการส่งเด็กเข ้าแข่งขันในงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน

30

611

รับเฉพาะม.1,4 เท่านัน (635) ได ้ผล
การเรียนวิชาสังคมศึกษา(พระพุทธ
หน ้าที ประวัตฯิ )เกรด 4 (เทอมทีผ่าน
มา)

ครูสกัญญา ตลึงจิตร ครูศ ิ
ริกาญจน์ บุญเกิด

เพือคัดเลือกและเตรียมความพร ้อมนั กเรียนทีมีทักษะทางด ้าน
วิชาสังคมศึกษาฯ เพือเป็ นตัวแทนโรงเรียนเข ้าร่วมแข่งขันตอบ
ปั ญหาสังคมในรายการต่างๆ

25

635

30

612

25

613

25

124

25

125

รับเฉพาะม.1 (617)

ม.ปลายเท่านัน (616)

ครูสมพร โชตน์ธนากุล
ครูบญ
ุ ญาพร พึงอวยผล

103

ชส0009

104

สังคมน่ารู ้ คุณครูน่ารัก (รับ ม.1,
ชส0010
ม.4)

105

ชส0011

KIDSDEE

เรียนห ้อง 612

ครูวาสนา เกตุเทียน ครูลน
ิ
ดา ธนูทอง

106

ชส0012

ร ้องเล่นเป็ นเรือง (ม.ปลาย)

รับเฉพาะนักเรียนม.ปลาย เท่านัน
(613)

ครูอญ
ั ชลีพร นิมละออง

107

ชส0013

่ น
เล่าสูก
ั ฟั ง

เรียนห ้อง 124

ครูสม
ุ า พวงมณี

108

ชส0014

ไทยทํา ไทยใช ้ ไทยเจริญ
(ม.ปลาย)

รับเฉพาะนักเรียนม.ปลาย เท่านัน

ครูเบญจวรรณ กาจินา ครู
สุพรรณษา เม่งเตียน

เป็ นชุมนุมทีเปิ ดโอกาสให ้ผู ้เรียนทํากิจกรรมตามความสนใจและ
เกิดประโยชน์กบ
ั ตนเองสูงสุด
น.ร.สามารถสืบค ้นข ้อมูลทีตนสนใจพร ้อมทังสรุปองค์ความรู ้
จากการอ่านได ้

เป็ นกิจกรรมนํ าเสนอความคิคสร ้างสรรค์โดยนํ าเสนอในรูปแบบ
โครงงาน
เป็ นชุมนุมทีใช ้เพลงหรือเกมในการจัดกิจกรรมเรียนรู ้ มีการ
แข่งขันทังเดียวและกลุม
่ เช่น ต่อเพลง ทายเพลง แต่งเนือเพลง
เป็ นเนือหาสังคมเกมในรูปแบบต่างๆดูละครสอนคิด ซึงเป็ นการ
ใช ้เรืองง่ายใกล ้ตัวมาเพิมความรู ้
การมีความรู ้เรืองการพูดเป็ นพูดถูกวิธ ี และมีความกล ้าในการพูด
โดยใช ้กระบวนการฝึ กทักษะการพูดต่อหน ้าผู ้คน ทําให ้ผู ้เรียนมี
ความสามารถในการพูดทีดีขน
ึ
เป็ นชุมนุมทีจะฝึ กให ้นักเรียนรู ้จักภูมป
ิ ั ญญาของแต่ละภาคมา
สร ้างสรรค์เพือให ้เกิดประโยชน์ในชีวต
ิ ประจํ าวันและยังเป็ น
การสือสานภูมป
ิ ั ญญาให ้คงอยูต
่ อ
่ ไป

ข ้อมูลชุมนุม ปี การศึกษา 2561
ลําดับ รหัสชุมนุม

ชือชุมนุม

เงือนไข

เป็ นเรืองเป็ นราว

เรียนห ้อง 122

110 ชสส0001

จิตอาสา(ครูฉัตรญาดา)

เรียนห ้อง 127

111 ชสส0002

หนังสือเล่มเล็ก

112 ชสส0004

นั กเรียนผู ้นํ าสุขภาพ

109

ชส0015

113 ชสส0005
114 ชสส0006
115 ชสส0007

สิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ้
(นั กเรียนหญิง)
Guidance for life

ห ้องศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านัน
รับเฉพาะนักเรียนม.6

ตะลุมขุมทรัพย์ทางปั ญญา (ไม่ ห ้องสารานุกรม ห ้องสมุดโรงเรียน (ไม่
รับม.6)
รับม.6)

จํานวนรับ

ห ้อง

25

122

1.เพือให ้นักเรียนมีจต
ิ อาสาอยากทําความดีเพือช่วยเหลือผู ้อืน
2.นั กเรียนได ้ลงมือปฎิบัตก
ิ จิ กรรมทําความดี ช่วยเหลือผู ้อืนและ
สังคม

25

127

ครูขนิษฐา สุวรรณศิลป์

ให ้นักเรียนมีทักษะในด ้านต่างๆเพือประกอบการจัดทําหนั งสือ
เล่มเล็กเช่น 1.การวาดภาพ 2.การแต่งเรือง 3.การเขียนและการ
คัดลายมือ 4.การเข ้าเล่มหนังสือตลอดจนการคิดและจินตนาการ

24

ห ้องสมุด

ครูวรรณี เตียวนากูล- ครู
อุษณีย ์ สีสก
ุ ไส

เป็ นผู ้นํ าทางด ้านสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

25

ห ้องศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพ

นั กเรียนสามารถนํ าสิงทีเหลือใช ้ให ้เกิดประโยชน์ได ้

30

117

25

114

ครูผู ้สอน
ครูรัชนี คงจุต ิ ครูวม
ิ ลทิพย์
ศรเดช

คําอธิบาย
ให ้นักเรียนสร ้างนิทานเป็ นสมุดเล่มเล็กนํ าเสนอหน ้าชันเรียน
และแสดงบทบาทสมมุต ิ

ครูฉัตรญาดา สุรย
ิ บาล

ครูวชิรา เดชสําราญ- ครู
สุชาดา เหมือนจิตร์
ครูชล
ุ ก
ี ร แก ้วระยับ
ครูเกวลิน ทวีสข
ุ

ศึกษาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ศึกษาสารานุกรมฉบับ
ส่งเสริมการเรียนรู ้ ค ้นคว ้าเนือหาทีสนใจ ฝึ กทักษะการตังคําถาม
เพือนํ าความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในการเรียนวิชาต่างๆ

25

ห ้อง
สารานุกรม

116 ชสส0008

ยุวบรรณารักษ์ (ไม่รับ ม.6)

ไม่รับ ม.6 กล ้าแสดงออก มีจต
ิ อาสา
มีความคิดริเริมสร ้างสรรค์ รักงานบริการ

ครูบษ
ุ วรรณ เกตุแก ้ว

สําหรับนักเรียนทีมีความสนใจในงานบรรณารักษ์ ปลูกฝั งให ้
นั กเรียนรู ้จักเสียสละ ใช ้เวลาว่างให ้เกิดประโยชน์ และฝึ กการ
ทํางานบริการ,ฝึ กการทํางานร่วมกับผู ้อืน

25

ห ้องสมุด

117 ชสส0009

เพือนทีปรึกษา(YC-Youth
Counselor) ระดับม.1-2และม.
4-5

มีความสนใจในด ้านจิตวิทยาการให ้
คําปรึกษา ไม่รับ ม.6

ครูโชติกา ปุณยธรวณิช

ได ้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถด ้านจิตวิทยาให ้คําปรึกษา
เบืองต ้น

30

116

