
 
 

รายการกิจกรรม SUMMER 2561 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 



รหสั 

295 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 50 คน 

 

ลำดับท่ี 1 โขน 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ณัฐพงษ์ 

นักเรียนมีทักษะ กระบวนการพ้ืนฐาน การฝึกหัดโขน 
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อดำรงไว้ซ่ึงศิลปะประจำชาติไทย 
 



รหสั 

296 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 60 คน 

 

ลำดับท่ี 2 ว่ายน้ำ 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุพัฒน์ (วิ) 

1. นักเรียนสามารถว่ายน้ำได้ 
2. นักเรียนสามารถต่อยอดว่ายให้ครบท้ัง 4 ท่าได ้
3. นักเรียนสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน 
ประโยชน์ 
1. สามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได ้
2. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้เช่น ออกกำลังกาย 



รหสั 

297 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 50 คน 

 

ลำดับท่ี 3 เทเบิลเทนนิส 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสนงเยาว์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเบื้องต้นเก่ียวกับ การเล่นเทเบิลเทนนิส 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 
3 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 



รหสั 

298 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 120 คน 

 

ลำดับท่ี 4 

- การส่งลูกด้วยวิธีต่างๆ  - การเลี้ยงลูกด้วยวิธีต่างๆ - การเล่นลูกด้วยศีรษะ 
- การยิงประตู  - การเป็นผู้รักษาประต ู - การเล่นทีม                      
พิเศษ สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ชั้น ม.3 ที่เรียน Summer เท่าน้ัน  
ทางกลุ่มสาระฯ จัดแข่งขัน SUMMER  LEAGUE  CUP ครั้งที ่1 ทั้งหมด 90 นัด 

ฟุตบอล (ACSP LEAGUE) 

ครูท่ีปรึกษา :  ครูพลศึกษา 



รหสั 

299 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 60 คน 

 

ลำดับท่ี 5 บาสเกตบอล (SLAM DUNK) 

ครูท่ีปรึกษา :  ครูพลศึกษา 

การเลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การยิงประตู ซึ่งมีแบบฝึกท่ีหลากหลาย 
สนุกสนาน เน้นให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว แม่นยำในการยิงประตู 
โดยจะมีการแบ่งทีมการเล่นแบบ 1-1 , 2-2 , 3-3 , 5-5 ท้ายชั่วโมงการเรียน 



รหสั 

300 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 6 

เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อเลขคำนวณทักษะของการเล่นน้ัน 
คือการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ 
คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีท่ีสุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนน 
มากที่สุดเป็นผู้ชนะ นอกจากน้ีการเล่นเอแม็ท (A-MATH)   ยังเสริมสร้าง 
ความคิด ไหวพริบ มุ่งพิชิตความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 

A-MATH  
ครูท่ีปรึกษา : ม.รณฤทธิ์ 



รหสั 

140 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 7 ดนตรีพ้ืนบ้าน 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ธีร์ธวัช 

 วงป่ีพาทย์ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง กลอง 
 



รหสั 

141 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 8 ถ่ายภาพ 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ชาญชัย 

“การถ่ายภาพ” เป็นส่ิงสำคัญที่จะช่วยในการบันทึกทุกๆวินาทีที่สำคัญ 
“กล้อง”ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเช่นกัน แต่ใจต้องมาก่อน“กล้อง” 
 



รหสั 

302 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 60 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 9 THE VARIETY ART  

ครูท่ีปรึกษา :  ครูศิลปะ 

เสริมสร้างจิตนาการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในด้าน 
สุนทรียภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านสมาธิและการเรียนรู้ 



รหสั 

303 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 10 เซรามิค 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุรศักดิ์ 

เรียนรู้งานประติมากรรม  วัสดุงานปั้น เคร่ืองมือ กรรมวิธีสร้างงานเซรามิค 



รหสั 

304 
รับ ป.6 
รับ 40 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 11 EV3 ROBOT  

ครูท่ีปรึกษา :  มิสเบ็ญจมาศ 

เป็นชมรมหุ่นยนต์ท่ีใช้ประกอบกับ Sensor รูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถ 
ประยุกต์เป็นหุ่นยนต ์พาหนะ หรืออ่ืนๆ ตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
พร้อมกับเสริมทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ 
ดังกล่าว 



รหสั 

305 
รับ ม.1 
รับ 40 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 12 Arduino + Appinventop 

ครูท่ีปรึกษา :  ม.กมล 

สอนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดอิเล็คโทรนิกควบคุมอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและสร้าง Application on Smart Phone Android 
สร้างนักโปรแกรมเมอร์รุ่นจ๋ิวในยุค Thailand 4.0 
 



รหสั 

306 
รับ ม.2 
รับ 40 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 13 EXCEL  

ครูท่ีปรึกษา :  ม.ดลพงษ์ 

โปรแกรมท่ีเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดเป็นโปรแกรมประเภท 
สเปรดชีต (Spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ลงบนแผ่นตารางงาน ใช้ฟังก์ชันในการทำงาน การคำนวณ การทำบัญชี 
การสร้างกราฟ 



รหสั 

307 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 14 ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส 

ครูท่ีปรึกษา :  ม.ประพจน์ 

รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจในการเล่นดนตรีเคร่ืองสายสากล โดยท่ีนักเรียน 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพียงแต่นักเรียนจะต้องมีเคร่ืองดนตรีประจำตัว 
หรือตามขนาดของตัวเองเท่าน้ัน โดยแบ่งเป็นขนาด 1/4(เล็กท่ีสุด), 3/4(เล็ก), 
2/4(ปานกลาง), และ 4/4(ปกต)ิ 



รหสั 

308 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 15 โยธวาทิต 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุภชัย 

นักเรียนสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีตามตนเองเลือก หรือถนัด  
เช่น flute clarinet saxophone trumpet และร่วมบรรเลงกับผู้อ่ืนได้  
และฝึกความอดทน  ความรับผิดชอบ การเสียสละ มีระเบียบวินัย 
และได้แสดงออกอย่างถูกวิธี 



รหสั 

309 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 16 STRING COMBO  

ครูท่ีปรึกษา :  ม.สุพัฒน์ (ทัพ) 

คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเลือกกิจกรรมต้องสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีข้ันพื้นฐาน 
ของวงสตริงได้ เช่น กีต้า เบส กลองชุด และ คีย์บอร์ด 



รหสั 

310 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 17 SPORTS STACK 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ดนุพล 

STACK 
คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหน่ึง 
เก่ียวข้องกับการเรียงแก้วหรือถ้วย 
พลาสติกท่ีออกแบบมาพิเศษตามรูปแบบ 
ลำดับเฉพาะ โดยใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด 
หน่วยงานท่ีกำหนดกฎกติกาคือ สมาคม 
กีฬาสแต็กโลก (World Sport Stackin 
Association: WSSA) 
 
เป็นกีฬาท่ีฝึกสมาธิโดยใช้สมองท้ังสองข้าง 
และประสาทสัมผัสระหว่างมือ ตา 
เป็นกีฬาท่ีใช้สมาธิและความเร็ว 



รหสั 

312 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 1,000 บาท 

ลำดับท่ี 18 MOCKTAIL PARTY  

ครูท่ีปรึกษา :  มิสนวลพรรณ 

การจัดทำอาหารและเคร่ืองดื่มสำหรับจัดงานเลี้ยง เน้นการจัด/ตกแต่งอาหาร 
( Bakery, Dessert & Mocktail , Smoothies ) 



รหสั 

313 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 1,000 บาท 

ลำดับท่ี 19 หมากล้อม 
ครูที่ปรึกษา :  สมาคมหมากล้อม 

1.เพื่อพัฒนาสมาธิและการวางแผนอย่างมีระบบให้กับผู้เรียน 
2.เพื่อฝึกฝนและเพ่ิมทักษะให้กับผู้เรียนมีความสามารถเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 



รหสั 

155 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 50 คน 
ราคา 2,000 บาท 

ลำดับท่ี 20 
ACADEMIC & ENGLISH & CHINESE 
ครูท่ีปรึกษา :  คณะครู 

เรียนเข้มข้น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน SME 



รหสั 

156 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 30 คน 
ราคา 2,000 บาท 

ลำดับท่ี 21 ป้ันดินเบา 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสรัชดาภรณ์ 

ฝึกทักษะ สอนให้นักเรียน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำของใช้จากดินเบา 



รหสั 

314 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 20 คน 
ราคา 2,000 บาท 

ลำดับท่ี 22 บัลเลต์ แจสแดนซ์ รำไทย 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสเบญจวรรณ 

ชมรมนาฏศิลป์ จะมีบัลเลต์ แจสแดนช์ รำไทย จะสอนเก่ียวกับระบำเบ็ดเตล็ด  
เซิ้งต่างๆฝึกพื้นฐานความม่ันใจในตัวเองในการกล้าแสดงออกแล้วสามารถนำมา 
แสดงในงานต่างๆ ได้ 



รหสั 

315 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 150 คน 
ราคา 2,000 บาท 

ลำดับท่ี 23 

รถแข่งทามิย่า เป็นรถแข่งขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเล็ก  ฝึกประกอบรถด้วยตนเอง  
ฝึกสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และพื้นฐานทางด้านการสร้าง 
รถยนต์ รวมถึงการปรับแต่ง ดัดแปลงโครงสร้างระดับสูงข้ึน ปรับแต่งส่วนต่างๆ 
ของรถ  เพื่อให้รถสามารถผ่านอุปสรรคบนรางท่ีกำหนดให้ ทางชมรมมีรถ 
ประเภทต่าง ๆ ให้ฝึกฝนด้วยตนเอง และสนุกกับการแข่งรถบนรางท่ีท้าทาย 
ความสามารถในการปรับแต่งรถ 

ACSP MINI 4WD TAMIYA 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.เฉลิมพล (วิ) 



รหสั 

316 
รับ ป.6 – ม.2 
รับ 60 คน 
ราคา 2,000 บาท 

ลำดับท่ี 24 พลาสติกโมเดล 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.เธียรเฉลิม 

- นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมประกอบพลาสติกโมเดลซึ่งทำจากพลาสติก  
- สอนการตัดชิ้นส่วนพลาสติกออกมาจากแผง 
แล้วประกอบตามคู่มือตามท่ีกำหนด  

- ใช้สีตกแต่งผลงานของตัวเองให้สวยงาม 
- นักเรียนจะได้ฝึกสมาธิ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
- นักเรียนจะได้พลาสติกโมเดลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม  



 

 

 


