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48 Bio.Movie For Ad. นักเรียนได้ฝึกการท าข้อสอบชีววทิยาเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า

มหาวทิยาลัยโดยการศึกษาผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบการดูวดีีโอ หนังส้ัน

 ที่เกีย่วกับชีววทิยา

30 ม.4-5 มิสยุพวรรณ

49 CardFight เพื่อส่งเสริมการเล่นการ์ดเกมส์ภายในโรงเรียน และฝึกความสามารถในการ

คิดวเิคราะห์  รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีภายในหมู่ผู้เล่น

30 ม.4-5 มิสเบญจมาศ, มิสวสิาขา

50 Chem Test &Designs ให้นักเรียนได้เรียนรู้ สาระเคมี ด้วยการท าการทดลองและออกแบบวสัดุ

ส่ิงของ ผ่านความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเคมี เป็นการน าเอาความรู้ด้านการ

ค านวณมาใช้ในการเรียนรู้  การแก้ปัญหา และน าเอาการทดสอบมาเป็น

การกระตุ้น  ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนมากยิง่ขึน้ และ

สุดท้ายให้นักเรียนเข้าใจในความรู้ที่ได้รับจนสามารถออกแบบส่ิงประดิษฐ์ได้

30 ม.4-5 มิสชุลีพร

51 Crochet projects เน้นจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือถักโคเชต์ของใช้ส่วนตัวที่ตนเองสนใจได้

ด้วยตัวเอง  เช่น กระเป๋าใส่เหรียญ กิบ๊ติดผม ที่คาดผม ที่รองแก้ว  เป็นต้น

10 ม.4-5 มิสปาริชาต

52 Food stylist creative cooking กิจกรรมทักษะการประกอบอาหารที่หลากหลาย เช่น อาหารนานาชาติ  

อาหารไทย  ขนมเบเกอร่ี  ขนมไทย เคร่ืองด่ืมค๊อกเทล เป็นต้นรู้จักเทคนิค

การประกอบอาหารที่สามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต ด้วยการเรียนการ

สอนที่ได้ลงมือปฏบิัติจริงในห้องเรียนที่ทันสมัย

30 ม.4-5 มิสอมรพรรณ

กิจกรรมชมรมภาคฤดูร้อน (Summer 2013)  ระดับมัธยมศึกษา
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53 Growth to the Future เสริมทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่ (Future Skills) สร้างการลงทุนรูปแบบ

ใหม่ที่มั่นคง (Future Investment) วางแผนชีวติให้เติบโตและก้าวไปสู่โลก

แห่งอนาคตอย่างยัง่ยืน (Future Life)

30 ม.4-5 ม.ศุภวชิญ์ , ม.นิธกิร

54 Physics Experiment นักเรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทางฟิสิกส์ใช้เคร่ืองมือในการ

ทดลองเป็นและสามารถท าการทดลองได้ถูกต้องและเขียนรายงานการ

ทดลองได้ถูกต้อง

30 ม.5 ม.เฉลิมพล (เพชร)

55 Small Talk ฝึกการใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ และฝึกความสามารถในการ

เป็นพิธกีรกล้าพูด ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยความมั่นใจ

30 ม.4-5 มิสจุฑามาศ, ม.วเิชียร

56 Street dance Fighter เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มาท ากิจกรรม สร้างความผ่อนคลายผ่านการเต้น 

รวมไปถึงแสดงทักษะการเต้น ผ่านการแรนด้อมเพลง ที่จะมาเป็นโจทย์ใน

แต่ละสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ความกล้าแสดงออก และ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

30 ม.4-5 ม.อนุรักษ์

57 T-shirt and Graffiti Design ส่งเสริมจินตนาการ  ด้านการออกแบบ ผ่านลวดลายบนเส้ือผ้า  ตามสไตล์ 

ของนักเรียน  และเรียนรู้ เร่ือง Graffiti  ศิลปะแนวใหม่โดนใจวยัรุ่น 

20 ม.4-5 ม.สาโรจน์ (วร)

58 Young Youtuber นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการต้ังแต่พื้นฐานของการท า YouTube  การ

ตัดต่อ ด้วยมือถือหรือ iPad การใส่เอฟเฟค การท าปกคลิป ด้วยโปรแกรม 

Canva ตลอดจนการวเิคราะ์ performance ของช่องและแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข จนสามารถสร้างรายได้

30 ม.4-5 ม.ทวศัีกด์ิ , มิสวกิันดา, มิสนิศา
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59 การพัฒนาทักษะการคิดผ่านบอร์ดเกมส์ พัฒนาการทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ แสดงออก

ผลของการคิดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมบอร์ดเกม 

กิจกรรมต้ังวงคุย กิจกรรมแลกเปล่ียนวธิคิีด

30 ม.4-5 ม.ชนนท์สิทธิ

60 คนท าเพลง นักเรียนจะได้เรียนรู้วธิกีารเขียนเพลง ท านอง และการอัดเพลงเบื้องต้นโดย

ใช้ โทรศัพท์ หรือ iPad ทักษะการอัดเพลงโดยใช้อุปกรณ์ที่มีโดยไม่

ส้ินเปลืองงบประมาณ และยังสามารถแชร์ อัพโหลด ลงในโซเชียลมีเดีย

ต่างๆได้ด้วยตัวเอง

30 ม.4-5 ม.อภวิฒัน์ (ขัว้)

61 ภาษาญี่ปุ่นแบบโนบิตะ ซิซุกะ นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกีย่วกับภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น

วฒันธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติ

30 ม.4-5 ม.ธตัพงษ์

62 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สอนปูพื้นฐาน เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมสอนแนวข้อสอบเข้า

มหาวทิยาลัย

30 ม.5 มิสศศิธร แสงใส

63 Creative Art By M.Sarawut สนุกกับการสร้างงานศิลปะที่หลากหลาย เพื่อปูทางไปสู่งานศิลปะที่ชอบ 

พื้นฐาน Drawing ฝึกแสงและเงา เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ ฝึกเรียนสร้าง

งานออกแบบPerspective ท าโมเดลการตกแต่งภายในรูปแบบ 2-3มิติ ฝึก

ท างานศิลปะประดิษฐ์จากวสัดุใกล้ตัว  มีผลงานกับบ้านทุกคร้ังที่เรียน

30 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.ศราวธุ
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64 A-Math Club เป็นเกมต่อเลขค านวณ ทักษะของการเล่นนั้นคือการต่อตัวเลขตามหลักการ

ค านวณคณิตศาสตร์ ไม่วา่จะเป็นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้

เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ คะแนน

จะเกิดจากค่าประจ าตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละคร้ังรวมกับช่อง

ตารางต่างๆ ที่มีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือ

จับคู่เป็นทีมแข่งกันก็ได้

30 ป.6-ม.2,ม.4-5 มิสสุดปิติ, ม.จตุรพัฒน,์ ม.พงษ์พิทักษ์

65 Science and Art นักเรียนจะได้เรียนรู้วทิยาศาสตร์ผ่านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัย

ภาพวาด ภาพถ่าย งานปั้นและงานฝีมือ มาช่วยเป็นส่ือท าให้เข้าใจหลักการ

ทางวทิยาศาสตร์มากยิง่ขึน้

30 ป.6-ม.2 มิสธฤตชญา

66 เคร่ืองสายสากล หลักสูตรการเรียนเคร่ืองสาย (Violin)  มีการเรียนการสอนต้ังแต่

ระดับพื้นฐานขึน้ไป เน้นให้ผู้เรียนจับ และเล่นเคร่ืองดนตรีสากลได้อย่าง

ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต การฟัง การนับจังหวะ บันไดเสียง และการ

อ่านโน้ตดนตรีสากล เพื่มทักษะทางการปฏบิัติเคร่ืองสายสากลให้มี

ประสิทธภิาพมากขึน้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้บทเพลงในรูปแบบที่

หลากหลายจนสามารถบรรเลงร่วมกันเป็นวงได้

30 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.ประพจน์

67 ดนตรีไทย(พื้นบ้าน) หลักสูตรการบรรเลงเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านเบื้องต้น ฝึกทักษะด้านจังหวะ 

และการอ่านโน้ตไทย

30 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.เลอศักด์ิ , มิสอภวิฒัน์ (อัน)

68 ดนตรีไทย(ระนาด) พื้นฐานของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสริฟ 

กฎ กติกา การแข่งขันประเภทชายเด่ียว

15 ป.6-ม.2 ม.ธร์ีธวชั
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69 แต่งหน้ามืออาชีพ เพื่อเสริมทักษะ การแต่งหน้า แบบมืออาชีพ เร่ิมจากการฝึกทักษะเบื้องต้น 

การเลือกใช้เคร่ืองส าอาง การเตรียมผิวหน้า เพื่อต่อยอดทักษะการแต่งหน้า 

เพื่อสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการแสดง กระทั่งเรียนจบสามารถแต่งหน้า

ตนเองและผู้อื่นไม่วา่จะเป็นงานแต่งหน้างานรับปริญญา  หรืองานส าคัญ

ต่างๆได้

40 ม.2,ม.4-5 มิสปิยะรัตน์ , มิสณฐยา, มิสจงฐิติ

70 เทเบิลเทนนิส พื้นฐานของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสริฟ 

กฎ กติกา การแข่งขันประเภทชายเด่ียว และชายคู่

40 ป.6-ม.2,ม.4-5 มิสนงเยาว์, ม.เอกสิทธิ์

71 ฟุตบอล พื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลการเล้ียงฟุตบอล การรับ-ส่งฟุตบอล การ

โหม่งฟุตบอล การยิงฟุตบอล และกติกาการเล่นฟุตบอล

75 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.มานพ, ม.วฒันา,ม.รัตนพัฒน์, ม.ธน

ภทัร,ม.วศิรุต

72 วฒันธรรมญี่ปุ่นหรรษาเพลินใจเพลินจิต

ชิตลมสถานีต่อไป สยาม

นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกีย่วกับวฒันธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้ง

ฝึกปฏบิัติ และเกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตน กิจกรรมที่นักเรียนได้

ท า เช่น หน้ากากคิตสึเนะ ท าซูโม่กระดาษ วา่วญี่ปุ่น ธงปลาคาร์ฟ การ์ด

อวยพร และดอกซากุระ เป็นต้น

30 ม.2-3 ม.ธตัพงษ์

73 วา่ยน้ า สอนวา่ยน้ าพื้นฐาน 4ท่า และการเอาชีวติรอดจากอุบัติเหตุทางน้ า เน้น 

การวา่ยน้ า 4 ท่า ประกอบด้วย ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ และผีเส้ือ รวมถึง

การช่วยเหลือตัวเองจากอุบัติเหตุทางน้ า

80 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.สุพัฒน์ , ม.สาโรจน,์ มิสธดิารัตน์, 

ม.ธนกฤต, ม.สรยุทธ,์ ม.นฤดล

74 หมากรุกสากล สอนการเดินหมากรุกไทยและสากล ให้นักเรียนจับคู่เล่นกัน ครูผู้สอนเดิน

ชี้แนะการเดินหมากและเล่นกับครูผู้สอนรายบุคคคล

45 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.วชิรวทิย(์ไตร)
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75 Arduino coding สอนการเขียนโค้ดโปรแกรม ภาษาซี สร้างโปรเจค basic engineering 45 ม.1 ม.กมล, Ms. Milanie

76 Board Game บอร์ดเกมเคร่ืองมือชั้นดีในการฝึกสมอง กระตุ้นความคิด ความจ า ซ่ึง

น าไปสู่การพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ผู้เรียนจะ

ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านบอร์ดเกม มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์

สัมพันธ ์ ก่อให้เกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์ สร้างความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี

30 ป.6-ม.2,ม.4-5 มิสจรรยา, ม.ธนานันต์

77 E-Sport (ระดับมัธยม) พื้นฐานการเป็นนักกีฬา E-Sports สู่การเป็นนักกีฬา E-Sports มืออาชีพ

การเตรียมความพร้อมตนเอง, ความมีระเบียบวนิัย, ทัศนคติการเป็น

นักกีฬาที่ดี

45 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.อธพิันธ,์ ม.รัตนวทัน์, Ms.Marites

78 Getting Creative with Fruits and 

Vegetables (การสร้างสรรค์ด้วยผัก

และผลไม้)

กิจกรรมการสร้างสรรค์จากผักและผลไม้ที่น่าสนใจ การแกะสลักและ

ระบายสีไปจนถึงการตัด หั่น และขูด การจัดจานศิลปะรูปสัตวน์่ารักหรือ

ผลไม้แยกชิ้น ซ่ึงอาจต้องใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตกแต่งจานอาหาร การ

ประดิษฐ์ภาชนะ การตกแต่งเคร่ืองด่ืม

20 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.สันติ

79 Python Programming for Beginner การเขียนโปรแกรม python ปัจจุบันเป็นที่นิยม และสามรถน าไปต่อยอด

กับองค์ ความรู้อื่นๆ ได้ง่าย เช่น Data Science , Machine,AI

45 ม.2 ม.ดลพงษ์, มิสปิยะธดิา
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80 Summer  ตะลอนทัวร์ นักเรียนได้ศึกษา และเรียนรู้เกีย่วกับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ทางด้าน

ประวติัศาสตร์ ลักษณะ ภมูิประเทศ และสภาพแวดล้อมที่ส าคัญของจังหวดั

สมุทรปราการ และจังหวดัโดยรอบ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ในอนาคต  และน าความรู้เกีย่วกับการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ได้เรียนรู้และ

ฝึกฝนในห้องเรียนไปใช้ในสถานการณ์ จริงภายนอกห้องเรียน  ตลอดจน

สามารถมาน าเสนอข้อมูลจากการไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ต่อสาธารณะชน

ได้

80 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.ชัชวนิ , ม.ณัฐวฒัน์ (ภคั), มิสลัดดาวลัย์

, มิสปาณิศา, มิสกรรณิกา (ญาน)

81 วงโยธวาทิต หลักสูตร  พื้นฐานการเล่นเคร่ืองเป่าและเคร่ืองตี

- การไล่ระดับเสียง Scale  Bb, Eb, Chromatic Scale

- Ear Training

- Tecnique Exercises

- การรวมวง, บทเพลงในพิธี, บทเพลงสากล

45 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.วลิาศ, ม.สุภชัย, ม.กฤตพัฒน์, ม.ทศพล

82 โขน หลักสูตรการเรียนร าพื้นฐานการฝึกหัดโขนเบื้องต้นและกระบวนท่าร าตัว

พระ ยักษ์ ลิง เน้นด้านการพัฒนาตนเอง และฝึกการกล้าแสดงออก ให้

เหมาะสมกับผู้เรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวนั  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น

มรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิน่และภมูิปัญญาไทย

20 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.ณัฐพงษ์
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83 Thai Dance +Contemporary หลักสูตร  การเรียน พื้นเมือง เบ็ดเตล็ด ความสนุกสนาน กับจังหวะเพลง 

กล้าแสดงออก และการแสดงสากลประยุกต์ ไห้เหมาะกับผูเรียน และ คง

วฒันธรรมไทย สืบต่อไป

15 ป.6-ม.2,ม.4-5 มิสเบญจวรรณ (บุญ)

84 สตริงคอมโบ เรียนเคร่ืองดนตรีสากลในวงสตริงคอมโบเช่น กีต้า กีต้าเบส เปียโน กลอง

ชุด ร้องเพลง และสามารถเล่นรวมกลุ่มหรือเล่นเป็นวงได้

45 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.สุพัฒน(์ทัพ), ครูพิเศษ

85 ACSP MINI 4WD เรียนรู้เกีย่วกับเร่ืองการประกอบรถ mini4wd หลักการท างานของมอเตอร์

และระบบขับเคล่ือนเบื้องต้น  ผู้เรียนจะได้ท าการปรับแต่งรถของนักเรียน

เพื่อเข้าแข่งขันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน

60 ป.6-ม.2,ม.4-5 ม.เฉลิมพล (ว)ิ, ม.กฤตกร

86 บาสเกตบอล ฝึกทักษะ พื้นฐานการเล่นบาสเกตบอลอย่างมีระบบและถูกวธิี 45 ป.6-ม.2,ม.4-5 มิสมาลี , ม.ดนุพล


