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1 A-math เป็นเกมต่อเลขค ำนวณตำมหลักุค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ ไม่วำ่จะเป็นกำร 

(+) (-) (x) (หำร) เน้นให้นักเรียนได้ฝึกสมำธ ิและกำรคิดเลขเร็ว เพื่อให้

นักเรียนได้ควำมสนุกสนำนกับกำรเล่น A-math

40 ป.2-5 มิสศศิธร (ขัน), ม.คงฤทธิ์, มิสวภิำวรรณ

, 

ม.ชัยวฒัน์

2 Voice Kids เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมกล้ำเเสดงออกเเละกำรใช้เสียงในกำรถ่ำยทอด

อำรมณ์ให้ผู้อื่นได้สัมผัสควำมรู้สึกผ่ำนเสียงนั้นๆ จำกภำพยนตร์ กำร์ตูน

รำยกำรโทรทัศน์ โฆษณำ เป็นต้น

40 ป.3-5 มิสพัชรินทร์, มิสกชกร

3 ไข่จ๋ำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏบิัติกำรเกีย่วกับกำรท ำอำหำรคำวหวำนที่

ท ำจำกไข่และนักเรียนสำมำรถน ำไปปฏบิัติในชีวติประจ ำวนัได้

20 ป.3-5 ม.ฤทธศัิกด์ิ

4 แฟนพันธุแ์ท้ Doremon กิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรทักษะด้ำนต่ำงๆ กระตุ้น

จินตนำกำร ผ่ำน "โดรำเอมอน" ซ่ึงเป็นกำร์ตูนที่เป็นขวญัใจของเด็กๆ ท ำ

ให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเอง ทั้งศิลปะ ประดิษฐ์

หลำกหลำยรูปแบบ พร้อมกับเรียนรู้วทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 

ภำษำอังกฤษ และกำรท ำขนม (ศิลปะกับอำหำร) ในหัวข้อกำรเรียนรู้ที่

สนุกและน่ำสนใจมำกมำย

30 ป.3-5 มิสปัญญดำ

5 เรียนภำษำกับคำรำโอเกะ เพื่อให้นักเรียนฝึกกำรใช้ภำษำจำกคำรำโอเกะ เช่น กำรออกเสียงค ำ กำร

สะกดค ำ ค ำสัมผัส อีกทั้งฝึกควำมกล้ำแสดงออกและบุคลิกภำพที่ดีด้วย

30 ป.3-5 มิสนวรรณ, มิสเบญจณัฏฐ์

6 หมำกรุกสำกล สอนกำรเดินหมำกรุกไทยและสำกล ให้นักเรียนจับคู่เล่นกัน ครูผู้สอนเดิน

ชี้แนะกำรเดินหมำกและเล่นกับครูผู้สอนรำยบุคคคล

45 ป.1-5 ม.วชิรวทิย์ (ไตร)
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7 English quiz with games นักเรียนจะได้เรียนรู้เกมเพื่อกำรแข่งขัน ครอสเวร์ิด  เวร์ิด อัพ และเกมที่

ฝึกทักษะภำษำอังกฤษอื่น ๆ เช่น word search hidden picture เพื่อให้

นักเรียนได้ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีมและมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อ

พัฒนำตนเองเช้ำสู่กำรแข่งขันและสร้ำงควำมเพลิดเพลินในกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษ

30 ป.2-5 มิสกมลลักษณ์

8 Let’s relax นักเรียนจะได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษโดยกำรสอดแทรกผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่

เน้นให้นักเรียนได้ลงมือท ำ เช่น กำรเล่นเกม ร้องเพลง ดูภำพยนตร์ วำด

ภำพ เรียนภำษำอังกฤษแบบไม่เครียด สนุกสนำนและได้ควำมรู้

30 ป.3-5 มิสปัญญำพร, มิสอำรมย์

9 Maths Ranger เป็นชมรมที่ได้เรียนรู้ทักษะทำงคณิตศำสตร์ผ่ำนกำรเล่นเกมส์ต่ำงๆ 

กำรละเล่นที่สร้ำงสรรค์ รวมไปถึงกำรประกอบอำหำร เพื่อให้เด็กๆได้

เรียนรู้ ฝึกกำรคิด กำรวำงแผน กำรลงมือปฏบิัติด้วยตนเอง

40 ป.2-4 มิสเกศรำ, มิสสุกัญญำ, มิสสิริอร,มิสข

นิษฐำ

10 Chinese play and fun สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนผ่ำนกิจกรรมเกม ร้องเพลง กำร์ตูนจีน ควบคู่กับ

กำรประดิษฐ์งำนฝีมือด้ำนวฒันธรรมจีน เช่น กำรเป่ำสีด้วยพู่กันจีน วำด

หน้ำกำกจีน และโคมไฟจีนเป็นต้นงบประมำณต่อคน

30 ป.3-5 มิสชวลัลักษณ์ , ม.สถำพร, มิสสุณีย,์ ม.

วรีะยุทธ

11 English Activities นักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมที่ฝึกกำรใช้ภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง 

พูด อ่ำน เขียน) ในรูปแบบของ Learning by Doing โดยบูรณำกำรกับ

วชิำต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่

ไม่ได้มีแค่ในต ำรำ อีกทั้งยังช่วยพัฒนำ Soft Skill ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21

 เช่น กำรท ำงำนร่วมกัน กำรส่ือสำร ฯลฯ

30 ป.2-3 มิสลัดดำรัตน์ , ม.วชิรวทิย์ (โสภน)
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12 English Cinema เน้นกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ผ่ำนภำพยนตร์ โดยมุ่ง

ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนค ำศัพท์ เพื่อพัฒนำทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน 

ซ่ึงผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยควำมสนุกสนำน ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อ

ภำษำอังกฤษ

30 ป.4-5 มิสวชิธมิำ , ม.ศิวะดล

13 Science using English Movies เสริมทักษะควำมรู้ควำมเข้ำทำงวทิยำศำสตร์ด้วยภำษำอังกฤษ โดย ผ่ำน

ทำงกำรดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรทบทวน และ

เตรียมกำรเรียน ด้วยค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ

20 ป.4-5 มิสเพ็ญศรี

16 Library to Learn กิจกรรมต่ำงๆ ที่ช่วยให้สมำธแิละเกิดกำรเรียนรู้ เช่น ท ำหู่นมมือ ภำพปะ

ติด ฝึกท ำขนม ร้อยเชือก เล่นเกมละลำยพฤติกรรม เป็นต้น

50 ป.1-5 มิสฐิติพร, มิสวรำพร

17 Science Kids ชมรมวทิยำศำสตร์เน้นทักษะกระบวนกำรทดลอง สังเกต สร้ำงสรรค์ 

คิดค้น ประดิษฐ์ โดยผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และลงมือปฎบิัติ เน้น

กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร STEM and STEAM   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ควำมรู้และสนุกสนำนกับกิจกรรมวทิยำศำสตร์

60 ป.1-ป.2 มิสรสสุคนธ ์,ม.นฤมิตร, มิสจำรุศร

18 The Science of Toys ให้นักเรียนท ำส่ิงประดิษฐ์ของเล่น โดยใช้หลักกำรวทิยำศำสตร์ ถ่ำยทอด

ควำมรู้ออกมำในรูปแบบภำษำอังกฤษ

30 ป.3-5 มิสสุภำณี , มิสบุษรำ

19 Triple C (Creative Collaboration 

Club)

เสริมทักษะกำรอ่ำนเขียน คิดวเิครำะห์ ในรำยวชิำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ

 และภำษำจีน และกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะที่จะช่วยให้นักเรียนสนุกกับ

กำรเรียนรู้

90 ป.1 EP มิสจิรำพร, มิสวไิลลักษณ์, ครูต่ำงชำติ
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20 ขนมไทยไร้เทียมทำน นักเรียนจะได้เรียนรู้จักขนมไทย ส่วนประกอบ และขัน้ตอนกำรท ำขนม

ไทยแต่ละชนิด วธิกีำรท ำให้ขนมมีรสชำติ กล่ิน และสีสันน่ำรับประทำน 

จำกวทิยำกรท้องถิน่ที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญจำกจังหวดัเพชรบุรี โดย

นักเรียนจะได้ลงมือปฏบิัติจริง และสำมำรถน ำไปต่อยอดสู่อำชีพในอนำคต

ได้ และเกิดควำมภำคภมูิใจในตนเอง

30 ป.3-5 มิสนัชฎำพร , มิสณัฐนรินทร์

21 โขน ทักษะกำรร ำและฟันดำบสองมือ 15 ป.3-5 ม.ณัฐพงษ์

22 เคร่ืองสำยสำกล หลักสูตรกำรเรียนเคร่ืองสำย (Violin)  มีกำรเรียนกำรสอนต้ังแต่

ระดับพื้นฐำนขึน้ไป เน้นให้ผู้เรียนจับ และเล่นเคร่ืองดนตรีสำกลได้อย่ำง

ถูกต้อง ฝึกทักษะกำรอ่ำนโน้ต กำรฟัง กำรนับจังหวะ บันไดเสียง และกำร

อ่ำนโน้ตดนตรีสำกล เพื่มทักษะทำงกำรปฏบิัติเคร่ืองสำยสำกลให้มี

ประสิทธภิำพมำกขึน้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้บทเพลงในรูปแบบที่

หลำกหลำยจนสำมำรถบรรเลงร่วมกันเป็นวงได้

30 ป.3-5 ม.ประพจน์

23 ดนตรีไทย(พื้นบ้ำน) หลักสูตรกำรบรรเลงเคร่ืองดนตรีพื้นบ้ำนเบื้องต้น ฝึกทักษะด้ำนจังหวะ 

และกำรอ่ำนโน้ตไทย

30 ป.3-5 ม.เลอศักด์ิ , มิสอภวิฒัน์ (อัน)

24 ดนตรีไทย(ระนำด) หลักสูตรขัน้พื้นฐำนขัน้ที่ 1 เพลงไทยเดิมในอัตรำจังหวะ 2 ชั้น กำรเข้ำ

จังหวะเพลง,กำรรวมวง

15 ป.3-5 ม.ธร์ีธวชั
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25  Accessories Design งำนประดิษฐ์ กิจกรรมกำรออกแบบและประดิษฐ์เคร่ืองประดับเคร่ืองแต่งกำย โดยอยู่

บนพื้นฐำนของ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติมี 

ควำมสำมำรถในกำรออกแบบ ผลิตนักเรียนให้มีควำมรู้ ทำงศิลปะ 

สุนทรียศำสตร์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่นกำรประดิษฐ์หน้ำกำก สร้อยคอ 

มงกุฎ เพ้นรองเท้ำ

20 ป.2-5 ม.สันติ,  มิสนวลพรรณ

26 Creative Art By M.Sarawut สนุกกับกำรสร้ำงงำนศิลปะที่หลำกหลำย เพื่อปูทำงไปสู่งำนศิลปะที่ชอบ 

พื้นฐำน Drawing ฝึกแสงและเงำ เทคนิคกำรใช้สีโปสเตอร์ ฝึกเรียนสร้ำง

งำนออกแบบPerspective ท ำโมเดลกำรตกแต่งภำยในรูปแบบ 2-3มิติ 

ฝึกท ำงำนศิลปะประดิษฐ์จำกวสัดุใกล้ตัว  มีผลงำนกับบ้ำนทุกคร้ังที่เรียน

30 ป.2-5 ม.ศรำวธุ, ม.สำโรจน์

27 Early robotics with WeDo 2.0 Wedo 2.0 ชุดฝึกทักษะกำรเรียนรู้ในรูปแบบ STREAM (Science, 

Technology, Reading , Engineering, Art , Mathematics) และ  

ผู้เรียนจะได้เสริมสร้ำงทักษะกำร coding ที่สำมำรถช่วยเพิ่มพูนควำมคิด

สร้ำงสรรค์ , สอนทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน และมอบประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้แบบไดนำมิกให้กับผู้เรียนได้

45 ป.1 ม.อริญชย์, Mr. Bogdan

28 E-Sport (ประถม) พื้นฐำนกำรเป็นนักกีฬำ E-Sports สู่กำรเป็นนักกีฬำ E-Sports มืออำชีพ 

กำรเตรียมควำมพร้อมตนเอง, ควำมมีระเบียบวนิัย, ทัศนคติกำรเป็น

นักกีฬำที่ดี

45 ป.3-5 ม.อธพิันธ,์ มิสเบ็ญจมำศ ,Mr.Manuel
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29 Game Building P.3 สร้ำงเกมสำมมิติ (3D) ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้พัฒนำ

ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์  ออกแบบฉำก ภำพ 3 มิติตำมจินตนำกำร  และ

พัฒนำทักษะกำรใช้เหตุและผล กำรวำงเง่ือนไขและก ำหนดผลลัพธ ์ซ่ึงเป็น

พื้นฐำนในกำรสร้ำงเกมที่มีกำรออกแบบสถำนกำรณ์ และสำมำรถผลิตส่ือ

เกมได้

45 ป.2 มิสจรรยำ, ม.เดิมพันธุ์

30 MasterChef Junior กิจกรรมทักษะกำรปฏบิัติ Play how to cook delicious meals สอน

กำรท ำอำหำรนำนำชำติแบบง่ำยๆ อำหำรไทย ขนมไทย เบเกอร่ี เช่น พิซ

ซ่ำเบคอน คัพเค้ก คุกกี ้เค๊กป๊อบหรรษำ กิจกรรมแต่งหน้ำเค๊ก แฮมเบอ

เกอร์  สปำเก็ตต้ี  ขนมดอกจอก  ขนมบัวลอย

30 ป.2-5 มิสอมรพรรณ,  มิสสวนิต, มิสก

นกวรรณ(รอด)

31 Microsoft Word Design & Internet 

Surfing

เรียนรู้กำรใช้ค ำส่ังต่ำงๆใน Microsoft  Word เพื่อสร้ำงงำนและตกแต่ง

เอกสำรให้สวยงำมเช่น กำรท ำ Portfolio , Card ,ปฏทิิน ,รำยงำน , แผ่น

พับ และกำรใช้งำน Internet เบื้องต้นในกำรค้นหำข้อมูลสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั รวมถึงกำรฝึกพิมพ์ Typing ให้เกิดทักษะกำร

วำงมือและกำรฝึกพิมพ์ที่ถูกต้องและแม่นย ำคล่องแคล่วในกำรพิมพ์

เอกสำรและสร้ำงงำน

45 ป.4 มิสดำริน, Ms.Marites

32 Presentation by iPad 45 ป.3 มิสณภชัชำ, Ms.Geraldine

33 SPORT STACK สอนกำรเล่น STACK ต้ังแต่พื้นฐำนถึงเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ ประกอบด้วย 

ท่ำ 3-3-3, 3-6-3, Cycle ประเภทเด่ียว คู่และทีม

15 ป.1-5 ม.ภริมย(์เชิญ)
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34 Thai Dance หลักสูตร  กำรเรียน ร ำพื้นฐำนเบื้องต้น และจินตลีลำแบบผสมผสำน เน้น

ควำมสนุกสนำน กำรพัฒนำตนเอง และฝึกกำรกล้ำแสดงออก ให้

เหมำะสมกับผู้เรียน และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ ำวนั  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็น

มรดกทำงวฒันธรรม ภมูิปัญญำท้องถิน่และภมูิปัญญำไทย

20 ป.1-5 มิสนุชนำรถ, ครูพิเศษ

35 The diary...สังคมพำเพลิน ให้นักเรียนเรียนรู้และเข้ำใจเศรษฐกิจพอเพียง ภำคภมูิใจในวฒันธรรมและ

ประวติัศำสตร์ไทย

30 ป.2-5 มิสนำถคณำ, มิสพรพรรณ

36 ตัดต่อวดีิโอ Premiere Pro 45 ป.5 ม.กมล , Ms. Milanie

37 เทเบิลเทนนิส พื้นฐำนของกำรเล่นกีฬำเทเบิลเทนนิส กำรตีลูกหน้ำมือ หลังมือ กำรเสริฟ 

กฎ กติกำ กำรแข่งขันประเภทชำยเด่ียว

30 ป.3-5 มิสนงเยำว์, ม.ธงชัย

38 บำสเกตบอล สอนต้ังแต่พื้นฐำนถึงเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้  ประกอบด้วย กำรเล้ียง รับส่ง 

ยิงประตู กำรเล่นทีมและกติกำในกำรเล่นบำสเกตบอล

45 ป.1-5 มิสมำลี , ม.ปัญญำ , ม.ดนุพล

39 เปียโนประถม ส่งเสริมต่อยอด และพัฒนำกำรด้ำนดนตรี ทั้งด้ำนกำรฝึกปฏบิัติเปียโน 

และทฤษฎดีนตรีควบคู่กันไป ตำมวยั และศักยภำพของแต่ละคน

15 ป.1-5 มิสสุภำวดี

40 ฟุตบอล พื้นฐำนของกำรเล่นกีฬำฟุตบอลกำรเล้ียงฟุตบอล กำรรับ-ส่งฟุตบอล กำร

โหม่งฟุตบอล กำรยิงฟุตบอล และกติกำกำรเล่นฟุตบอล

75 ป.1-5 ม.มำนพ, ม.วฒันำ,ม.รัตนพัฒน์,ม.ธน

ภทัร,ม.วศิรุต
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41 วงโยธวำทิต หลักสูตร  พื้นฐำนกำรเล่นเคร่ืองเป่ำและเคร่ืองตี

- กำรไล่ระดับเสียง Scale  Bb, Eb, Chromatic Scale

- Ear Training

- Tecnique Exercises

- กำรรวมวง, บทเพลงในพิธี, บทเพลงสำกล

40 ป.3-5 ม.วลิำศ, ม.สุภชัย,ม.กฤตพัฒน์

42 วำ่ยน้ ำ สอนวำ่ยน้ ำพื้นฐำน 4ท่ำ และกำรเอำชีวติรอดจำกอุบัติเหตุทำงน้ ำ เน้น 

กำรวำ่ยน้ ำ 4 ท่ำ ประกอบด้วย ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ และผีเส้ือ รวมถึง

กำรช่วยเหลือตัวเองจำกอุบัติเหตุทำงน้ ำ

60 ป.1-5 ม.สุพัฒน์ (วชิุ) , ม.สำโรจน์มิสธดิำรัตน,์

 ม.ธนกฤต, ม.สรยุทธ,์ ม.นฤดล

43 สตริงคอมโบ เรียนเคร่ืองดนตรีสำกลในวงสตริงคอมโบ เช่น กีต้ำ กีต้ำเบส เปียโน กลอง

ชุด ร้องน ำ

30 ป.4-5 ม.สุพัฒน์ ครูพิเศษ

44 สนุกกับงำนปั้น เรียนรู้พื้นฐำนงำนปั้น พัฒนำกล้ำมเนื้อมือ สนุกกับงำนปั้นนูนสูง นูนต่ ำ 

งำนปั้นลอยตัว สร้ำงสรรผลงำน เช่น ที่ใส่ดินสอ ปั้นหัวดินสอ magnet 

ติดตู้เย็น เป็นต้น

30 ป.1-5 มิสรัชดำภรณ์, มิสสุนทรี

45 หมำกล้อม 1. เพื่อพัฒนำสมำธแิละกำรวำงแผนอย่ำงมีระบบให้กับผู้เรียน

2. เพื่อฝึกฝนและเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนมีควำมสำมำรถเพิ่มมำกยิง่ขึน้

30 ป.1-5 คุณสุวจิักษณ์ (สถำบันภำยนอก)

46 ACSP MINI 4WD เรียนรู้เกีย่วกับกิจจกรรมรถ mini 4 WD หลักกำรท ำงำนใช้ปรับแต่

เบื้องต้น และแข่งขันกัน

120 ป.2-5 ม.เฉลิมพล(ว)ิ, ม.กฤตกร, ม.ชญำนิน
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47 พลำสติกโมเดล นักเรียนมีควำมสนใจในกำรประกอบกิจกรรมในยำมวำ่งเป็นจ ำนวนมำก

โดยเฉพำะกำรต่อพลำสติกโมเดล ซ่ึงต้องใช้ควำมเข้ำใจในกำรท ำกิจกรรมนี้

 เนื่องจำก อุปกรณ์ค่อนข้ำงมีรำคำแพงและมีอันตรำย 

    กำรให้ค ำแนะน ำแก่นักเรียนจะสำมำรถท ำให้นักเรียนได้ท ำกิจกรรมได้

อย่ำงปลอดภยัและได้รับประโยชน์สูงสุด

100 ป.1-5 ม.เธยีรเฉลิม, ม.ธรรศ


