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รายชื่ อชุมนุมของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรีประจาปี การศึกษา 2562 เปิ ดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 10 พ.ค. 62
ที่
ชื่ อครูประจำชุ มนุม
1 นำงโชติกำ ปุณยธรวณิ ช
2 นำงบุษวรรณ เกตุแก้ว

ห้องสมุด

3 นำงสำวเกวลิน ทวีสุข

ห้องสมุด

4 นำงขนิษฐำ สุ วรรณศิลป์

ห้องสมุด

แนะแนว

5 นำงสิ ริกญั ญำ วำริ นศิริรักษ์

วิทยำศำสตร์

6 นำงรุ่ งนภำ เอียงอุบล

วิทยำศำสตร์

7 นำงวิจิตร ภิญโย
นำยธวัชชัย สุ วรรณวงศ์,
8
นำงสำวศลิดดำ จุติเวช
นำยพิภชั สุ ขประเสริ ฐ,
9
นำงสำวภำรดี ภักดีโยธิน
นำยนันทพัทธ์ ทองเสนำ,
10
นำยนิ เวศน์ แสงหิ รัญ
นำงสำวศิริพิมล หงษ์เหม,
11
นำยวุฒิชยั พรมจิต

วิทยำศำสตร์

ชุมนุม
คำอธิ บำย
ระดับชั้น
จิตอาสา งานแนะแนว ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานแนะแนว จิตอาสา การบริ การแนะแนว ม.3 ม.ปลาย
D.I.Y BY PAPER
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการประดิษฐ์ชิ้นงาน ม.2 ม.5 ม.6
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริ มการ ฝึ กทักษะในการจัดหมวดหมู่หนังสื อ ให้บริ การยืมคืน เป็ นผูช้ ่วย
ทุกชั้น
อ่าน
ครู บรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ เข้าใจการทา
หนังสื อเล่มเล็ก
ทุกชั้น
และผลิตหนังสื อเล่มเล็ก
ชี ววิทยาน่าสนุก
ศึกษาอธิบายและปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและสัตว์
ทุกชั้น
เพิ่มพูนศักยภาพด้านวิทย์
เพิ่มเติมเนื้ อหาด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น
ม.ต้น
ม.ต้น
รอบรู้เรื่ องวิทย์
รอบรู้เรื่ องวิทย์
ม.ปลาย

ห้องเรี ยน
114
ห้องสมุด

จำนวน
25
25

ห้องสมุด

25

ห้องสมุด

25

521

30

514

25

126

25

วิทยำศำสตร์

ดาราศาสตร์

สอบ สอวน. ดาราศาสตร์

ทุกชั้น

536

15

วิทยำศำสตร์

ฟิ สิ กส์ เคมี ล่วงหน้า

ศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติได้ตามหลักฟิ สิ กส์ เคมี

ม.ต้น

531

40

วิทยำศำสตร์

นิทานดาว

ศึกษาเรี ยนรู ้ นิ ทานต่างๆ ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

ทุกชั้น

525

30

วิทยำศำสตร์

เส้นทางสู่ กสพท.

ม.ปลาย

524

30

12 นำงอัญชลี ชุ่มกมล

วิทยำศำสตร์

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

ทุกชั้น

523

25

13 นำยสหัสนัยน์ อึ๊งภำกรณ์
นำงมัณฑนำ มองมัน่
14
นำงสำวภัทรพร เพ็งจันทร์

วิทยำศำสตร์

วิทยากล

เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนที่สนใจศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
แนะนาข้อมูลข่าวสาร
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในชี วิตประจาวัน
ฝึ กการเล่นมายากล

ทุกชั้น

533

25

วิทยำศำสตร์

วิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม

ม.ต้น

534

35

15 นำงสำวสุ ริสำ ศรี สุวรรณ์

วิทยำศำสตร์

Science Camp on Tour จิต
อาสาห้องเรี ยนรู้

เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละต่อส่ วนรวม ต้องออกค่ายกับชุมนุมได้

ม.ปลาย

535

25
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รายชื่ อชุมนุมของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรีประจาปี การศึกษา 2562 เปิ ดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 10 พ.ค. 62
ที่

16 นำยศักดำ จันทร์กลัน่
นำงสำวปำริ ชำติ กำทอง,
17
นำงสำวณรำภรณ์ ชำตรี
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

คำอธิ บำย

ระดับชั้น

ห้องเรี ยน

จำนวน

ฝึ กคิดวิเคราะห์และทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคมี

ม.ปลาย

222

30

วิทยำศำสตร์

การแสดงวิทยาศาสตร์
(Science Show)

ฝึ กการจัดแสดงเพื่ออธิ บายหลักการทางวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ห้อง
8,9,10 ม.ปลาย
ห้อง 1-5

513

25

วิทยำศำสตร์

อนุรักษ์พลังงาน
(ห้องเรี ยนสี เขียว)

ปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษา
สิ่ งแวดล้อม

ทุกชั้น

516

40

วิทยำศำสตร์

วิทย์ยามว่าง

การแกะลายกระจก การทาเทียนเจล และกิจกรรมอื่นๆ

ทุกชั้น

1243

35

วิทยำศำสตร์

เรี ยนรู้ชีวิตผ่านภาพยนตร์
Physic Battle

ม.5-6
4/1,5/1,6/1

832
1244

30
25

ม.ปลาย

ห้องสมุด

30

ม.ปลาย
ทุกชั้น

724
115

25
30

ทุกชั้น

734

30

ม.6
ทุกชั้น

835
733

30
30

ม.ปลาย

735

25

ชื่ อครูประจำชุ มนุม

นำงสำวสำวิตรี นวมนิ่ ม,
นำงสำวคณำพร เสำวคนธ์
นำงกัญจน์ณิชำ อิ่มสมบัต,ิ
นำงจิรัสยำภำ ตุม้ ทอง
นำยปณิ ธิ สำมนคร
นำยจักรกฤษ นุชอยู่
นำงสำวสุ ปรำณี สุ ขประเสริ ฐ
นำยชำญมิตร ประกอบผล
นำงสุ นนั ทำ สิ นชัย
นำงจิรภัทร คงถำวร
นำงวำสนำ รักยิม้ ,
นำงสำวสุ ภทั รำ สิ ริรุ่งเรื อง
นำงสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
นำงสำวขนิ ษฐำ สว่ำงจิตต์

วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์
คณิ ตศำสตร์
สังคมศึกษำ
คณิ ตศำสตร์
คณิ ตศำสตร์
คณิ ตศำสตร์
คณิ ตศำสตร์
คณิ ตศำสตร์

28 นำงชุติมำ พ่วงสม

คณิ ตศำสตร์

29 นำงดลยำ พงศ์พนั ธ์เผดิมชัย

คณิ ตศำสตร์

30 นำงจรรยำ ขำภู่

คณิ ตศำสตร์

ชุมนุม
Chemistry variety (เคมีวา
ไรตี้)

เรี ยนรู ้ชีวิตผ่านภาพยนตร์
ทดลองฟิ สิ กส์อย่างง่าย
สร้างจิตสานึกให้เป็ นคนดีมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม สนับสนุน
อาสายุวกาชาด
การอบรมและ เป็ นสมาชิกอาสายุวกาชาด
คณิ ตกับศิลปะ
นาความรู้ทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตมาบูรณาการกับศิลปะ
สื บสานสกุลช่าง(ลูกหว้า)
สื บสานสกุลช่างเมืองเพชร
การพับกระดาษรู ปเลขาคณิ ตสองมิติประกอบกันเป็ นรู ปทรงสาม
รู ปทรงไร้กาว
มิติโดยไม่ตอ้ งใช้กาว
O-net ม.6
เตรี ยมความพร้อมคณิ ตสู่ มหาวิทยาลัย
ซูโดกุ
ฝึ กทักษะการเล่นซูโดกุ
การร้อยเส้นด้าย ประยุกต์เส้นตรงกับจุดมาสร้างสรรค์เป็ นรู ปแบบ
คณิ ตศิลป์ ร้อยเส้นด้าย
ต่างๆ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
อุทิศ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
อุทิศ

ม.1 ทุกคน

480

ม.1 ทุกคน

480
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รายชื่ อชุมนุมของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรีประจาปี การศึกษา 2562 เปิ ดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 10 พ.ค. 62
ที่
ชื่ อครูประจำชุ มนุม
31 นำยณัฐวุฒิ เกตุแก้ว

คณิ ตศำสตร์

ชุมนุม
คณิ ตศาสตร์กา้ วหน้า 2

32 นำงนวลฉวี เผ่ำสำรำญ

คณิ ตศำสตร์

คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์

33 นำงสำวเจริ ญขวัญ บุญธรรม
34 นำงสำวปฐมพร อินเทียน
35 นำงสำวยุวดี บุญประสงค์
นำยธณัฐ ยีห่ ร่ ำ
36 นำยสิ งหำณุกูล พูลสวัสดิ์
ว่ำที่ ร.ท.สมภพ ห่วงศักดิ์ศรี

คณิ ตศำสตร์

คณิ ตศำสตร์

โครงงานคณิ ตศาสตร์
เส้นสายลายจุด
คณิ ตคิดสนุก

คำอธิ บำย
เรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ล่วงหน้า สาหรับการสอบแข่งขัน
นาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์สร้างสรรค์เป็ นผลงาน
สิ่ งของต่างๆ
ฝึ กทักษะกระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์
การผสมผสานของวิชาคณิ ตศาสตร์และศิลปะ
A math

คณิ ตศำสตร์

รักษาดินแดน

นักเรี ยนที่เรี ยนรักษาดินแดนทุกคน

นำงสำวจุฑำภรณ์ เจริ ญศรี
นำงนุสรำ อ่องสอำด

คณิ ตศำสตร์
ภำษำไทย

ประชาสัมพันธ์

เรี ยนรู้เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน

37

คณิ ตศำสตร์

38 นำงสำสิ นี อ่อนละมูล

คณิ ตศำสตร์

39 นำงสำวอุบลรัตน์ ทับทิมทอง

คณิ ตศำสตร์

40 นำงสำวกฤษฎี ศิริเรื อง
41 นำงพิมลพร พรนิ เวศน์
42 นำงณัฐพร จำปำวิจิตร
นำงพัชริ นทร์ รอดสิ น
43
นำงสำวกนกกำญจน์ ยีส่ ุ่ น
44 นำงคนึงนิ ตย์ ดีพนั ธ์

คณิ ตศำสตร์
คณิ ตศำสตร์
คณิ ตศำสตร์

ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
อุทิศ
เทคนิคการคิดเลขเร็ วแบบอินเดียมีที่มาจากคัมภีร์โบราณ ซึ่ งเป็ น
เวทคณิ ต
ส่ วนหนึ่ งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย
เกมคณิ ตศาสตร์ KEN KEN
การแก้ปัญหาผ่านเกมคณิ ตศาสตร์ KEN KEN
กลเกมคณิ ตศาสตร์
ฝึ กการแก้กลเกมทางคณิ ตศาสตร์
Agamograph
ฝึ กการนาภาพ 2 ภาพมาตัดบนกระดาษแล้วพับสลับไปมา
ลูกเจ้าฟ้า

ระดับชั้น
ม.2/9 ทุกคน

ห้องเรี ยน
725

จำนวน
40

ม.ปลาย

711

25

ทุกชั้น
ทุกชั้น
ม.ปลาย

ห้องเกียรติยศ
ช่องระหว่างตึก7และ8
ห้องคุณโฉมยง

25
25
20

ม.ปลาย ม.5-ม.6 ห้องประชุมลัดดา ชาคร 300
ทุกชั้น

ประชาสัมพันธ์

25
480

ม.1 ทุกคน
ม.ต้น

831

25

ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น

732
723
731

25
25
25

ภำษำไทย

คาคม (Kumkom)

ฝึ กทักษะเกมต่ออักษรไทยให้เป็ นคาศัพท์ภาษาไทย

ม.ต้น

624

20

ภำษำไทย

วรรณคดีไทย

ทุกชั้น

625

25

45 นำงนันทวรรณ หล้ำแหล่ง

ภำษำไทย

ลูกเจ้าฟ้า

46 นำงสำวรัชนี พร เสี ยงหวำน

ภำษำไทย

ลูกเจ้าฟ้า

ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนศึกษาวรรณคดีไทย
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
อุทิศ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
อุทิศ

ม.1 ทุกคน

480

ม.1 ทุกคน

480
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ที่
ชื่ อครูประจำชุ มนุม
47 นำงสำวสกุลกำร สังข์ทอง

ภำษำไทย

48 นำยสิ งหำณุกูล พูลสวัสดิ์

ภำษำไทย

49
50
51
52

ภำษำไทย

นำงสำวอรพรรณ ซบเอี่ยม
นำงนันท์ธิตำ วงศ์รัตนธรรม
นำงสุ เมตตำ แสงศรี จนั ทร์
นำยแสนรัก บัวทอง

ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย

53 นำงสำวฐณิ พิชญ์ บัวสด

ภำษำไทย

54 นำงสุ ภำวดี ผลภำค

ภำษำไทย

55

นำยรังสฤษดิ์ จำปำเรื อง
นำงสำวสมพร โชตน์ธนกุล

สังคมศึกษำ

56 นำงชุติมน โตสุ วรรณ

สังคมศึกษำ

57 นำงสำวประทุมทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์

สังคมศึกษำ

58 นำงสำวอำรี วรรณ พยัพพฤกษ์

สังคมศึกษำ

59 นำงสำวอัญชลีพร นิ่ มละออง

สังคมศึกษำ

60 นำงสำวนุชจรี สี เมฆ

สังคมศึกษำ

61

นำงสำวพักตร์ตรี ญำ รอดสี เสน
นำงศรี วรรณ ปำนสง่ำ

สังคมศึกษำ

ชุมนุม
นักอ่านน้อย

คำอธิ บำย
เหมาะกับนักเรี ยนที่รักการอ่านการเขียน
รับนักเรี ยนจิตอาสาทาหน้าที่จราจรในสถานศึกษา.บริ เวณประตู
RSC มีจิตอาสา
เข้าออก ร.ร. เรี ยนห้อง
วรรณคดีเพื่อชีวิต
วรรณคดีเพื่อชีวิต
ต่อคาศัพท์ภาษาไทย
ฝึ กเล่นเกมคาคม ต่ออักษรภาษาไทย
รู้รักษ์ภาษาไทย
ศึกษาหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนภาษาไทย
สวดโอ้เอ้วิหารราย
ฝึ กการสวดโอ้เอ้วิหารราย ศิลปะการอ่านออกเสี ยง
ผุเ้ รี ยนได้ทราบถึงความหมายและศิลปะของการอ่านทานองเสนาะ
การอ่านทานองเสนาะ
อยุซ่ ้อมเวลาเย็นได้
อธิบายลักษณะการสร้างคา การพูด การแสดงความคิดเห็นเชิง
ภาษาศิลป์
สร้างสรรค์
ชุมนุมที่เปิ ดเสรี ให้ผเู ้ รี ยนได้สืบค้นข้อมูลที่ตนเองสนใจ เป็ นการ
ตามใจผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ที่ไม่มีในบทเรี ยน เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูล
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
อุทิศ
ทักษะสังคม
ศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะสังคม
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
อุทิศ
Hollywood Game Day
แข่งขันเกมในรู ปแบบใหม่ๆ ที่สนุกสนานทั้งแบบเดียวและกลุ่ม
BMP
โดยใช้รูปแบบรายการ Hollywood Game Night Thailand
(เกมซ่ าท้าประลอง)
มารยาทไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ควบคู่
มารยาทไทย
กับสังคมไทยตลอดมา
นักเรี ยนที่สนใจในการสวดมนต์ฯแบบทานองสรภัญญะ
สวดมนต์ทานองสรภัญญะ
ต้องมีการนาสวดมนต์ทานองสรรภัญญะในทุกเช้าของวันศุกร์

ระดับชั้น
ทุกชั้น
ม.ปลาย

ห้องเรี ยน
623

จำนวน
30

โครงการอาหารกลางวัน 25

ทุกชั้น
ม.ปลาย
ทุกชั้น
ทุกชั้น

621
622
634
626

25
20
25
25

ม.ต้น

631

25

ม.ต้น

632

25

ม.ปลาย

612

30
480

ม.1 ทุกคน
ทุกชั้น

614

25
480

ม.1 ทุกคน
ม.4-ม.6

613

25

ทุกชั้น

611

30

ทุกชั้น

637

30
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ที่

ชุมนุม

ชื่ อครูประจำชุ มนุม

62 นำงสำวสกัญญำ ตลึงจิตร

สังคมศึกษำ

S.N.G ยุวชนสังคมศึกษา

นำงสำววำสนำ เกตุเทียน
นำงขวัญเรื อน เหรี ยญบุบผำ

สังคมศึกษำ

คิดดี BMP

64 นำงบุญญำพร พึ่งอวยผล

สังคมศึกษำ

สาระพันความรู้

65 นำงสำวเบญจวรรณ กำจินำ

สังคมศึกษำ

ลูกเจ้าฟ้า

66 นำงสำวสุ มำ พวงมณี

สังคมศึกษำ

เล่าสู่ กนั ฟัง

67 นำงสำวลินดำ ธนูทอง

สังคมศึกษำ

ลูกเจ้าฟ้า

63

คำอธิ บำย
เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นเมืองเพชร อนุรักษ์และสื บสานมรดก
ทางภูมิปัญญา สามารถเป็ นไกด์ทอ้ งถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนต่าง ออก
ค่ายสังคม
นักเรี ยนเน้นความสาคัญของกิจกรรมจิตอาสา ดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางานร่ วมกัน
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีนิสัยรักการอ่าน
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
อุทิศ
ฝึ กทักษะการพูดต่อหน้าที่ประชุม โดยพูดเกี่ยวข้องกับตนเอง
โรงเรี ยน ชุมชน ประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
อุทิศ
นักเรี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพยนต์ส้ นั ที่สอดแทรก
คุณธรรมจริ ยธรรมได้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่ งเข้าประกวดได้
การนาผ้ามาจับให้สวยงามเป็ นผ้าปูโต๊ะในรู ปแบบต่างๆ
ชุมนุมนี้ จดั ตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยรรู้วิชากฎหมาย
นักเรี ยนสามารถอยูซ่ ้อมเวลาเช้าและเย็นได้เมื่อครู ประจาชุมนุม
นัดหมาย

นำงสำวสุ พรรณษำ เม่งเตี๋ยน
68
นำงสำวศิริกำญจน์ บุญเกิด

สังคมศึกษำ

BEN film Production

69 นำงสำวนันทิยำ รุ่ งเรื อง

สังคมศึกษำ

จับจีบกลีบสวย

นำงสำวรัชนี คงจุติ
นำงสำววิมลทิพย์ ศรเดช

สังคมศึกษำ

Law For Life

71 นำงสำวรติมำ สิ งหโชติสุขแพทย์

สังคมศึกษำ

Histor 4.0

72 นำงสำวเสำวนี ย ์ ลี้สกุลวัฒน์

ภำษำต่ำงประเทศ

โต้วาทีภาษาอังกฤษ
(Debate)

เป็ นชุมชนที่จดั ขึ้นเพื่อสังคมการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ผา่ นแอพลิเค
ชัน
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถ
แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษสื่ อการ

นำงวิจิตรำ วรพุฒิ
นำงสำวอพันตรี เกตุงำม

ภำษำต่ำงประเทศ

ภาษาฝรั่งเศส 1

มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ภาษาฝรั่งเศสนอกจากห้องเรี ยน

70

73

ระดับชั้น

ห้องเรี ยน

จำนวน

ม.ปลาย

635

30

ม.ต้น

612

30

ทุกชั้น

614

25
480

ม.1 ทุกคน
ทุกชั้น

615

25
480

ม.1 ทุกคน
ทุกระดับชั้น

616

25

ผูห้ ญิง ม.ปลาย

636

25

ม.ปลาย

617

30

ม.ปลาย

633

30

ทุกชั้น

1223

25

ม.4-ม.6
ห้อง 6,9,10

421

25
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ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

คำอธิ บำย
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่กบั สื่ อบันเทิง ภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ 2 (MV)
การ์ตูน MV
เป็ นการศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้ถูกต้อง
I Love English
และเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆอย่างหลากหลาย
ถักกระเป๋ าโครเชต์
สอนพื้นฐานการถักกระเป๋ าโครเชต์
ฝึ กฝนทักษะทางด้านการพูดของนักเรี ยนที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ในการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
English for communication
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการสื่ อสารเป็ นสาคัญ

ระดับชั้น
ม.ต้น

ห้องเรี ยน
122

จำนวน
25

ทุกชั้น

225

25

ทุกชั้น

1222

25

ทุกชั้น

415

25

ม.4-ม.6

1232

20

ม.ต้น

1235

30

ฝึ กฝน ทบทวนคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม Crossword

ทุกชั้น

436

30

กิจกรรมนันทนการและ
การอยูค่ ่ายพักแรม

ส่ งเสริ มความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และใช้กิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรมเพื่อหลอมรวมการใช้ชีวิตร่ วมกันในสังคม

125

35

ภำษำต่ำงประเทศ

ภาษาฝรั่งเศส 2

มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ภาษาฝรั่งเศสนอกจากห้องเรี ยน

รายชื่อพี่เลี้ยง
ค่าย
ม.4-ม.6
ห้อง 6,9,10

421

25

ภำษำต่ำงประเทศ

ดูหนังฟังเพลงจีน

เรี ยนรู้ภาษาและสานวนจีนจากการดูภาพยนต์และการฟังบทเพลง
จีน

ม.ปลาย

431

25

นำงอรพิน วงษ์รอด,
นำงสำวเพชรำภำย์ คำแท้

ภำษำต่ำงประเทศ

ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ

ทุกชั้น

1233

25

85 นำงสำวทัดจันทร์ เดชะปั ญญำ

ภำษำต่ำงประเทศ

วารสารญี่ปุ่น (ม.ปลาย)

ม.ปลาย

บริ เวณห้องสมุด

15

ภำษำต่ำงประเทศ

Spelling Bee (สะกด
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ)

ทุกระดับชั้น

1234

25

ที่
ชื่ อครูประจำชุ มนุม
74 นำงสำวศิริทร งำมชม

ภำษำต่ำงประเทศ

75 นำงสำวอัมพร เกศีนิลพรรณ

ภำษำต่ำงประเทศ

76 นำงจิรำภรณ์ มำนะดี

ภำษำต่ำงประเทศ

77 นำงสุ ดำ กุญแจนำค

ภำษำต่ำงประเทศ

78 นำงสำวกิจจำ สุ วรรณโณ

ภำษำต่ำงประเทศ

79 นำงภัชรี พร แป้ นทอง
นำงสำวภัทรำพร พันธ์ชำติ
80
นำงสำวสุ ภำวดี ยอดไสว

ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำต่ำงประเทศ

Crossword

81 นำยอัคคชี พ เชยชิต

ภำษำต่ำงประเทศ

82 นำงนริ ศรำ พรมริ น
นำงสำวพิชญำ เชียงสุ ข
83 นำงสำวศิริพร ขำววงศ์
Mr. YU HAI FENG
84

86 นำงเบญจภำ พงศ์ไพศำลศรี

ศึกษาคาศัพท์ สานวนในเนื้ อหาเพลง ฝึ กฝนทักษะการร้องเพลง
ส่ งเสริ มความกล้าแสดงออก การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
นาเสนองานเขียนประเภทการ์ตูนในรู ปแบบวารสาร
ต้องวาดรู ปขั้นพื้นฐานได้ดี และมีผลงานในการสมัคเข้าชุมนุม
ส่ งเสริ มและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนผ่านการเรี ยนรู้
คาศัพท์ที่หลากหลายจากบทความ ข่าว สิ่ งต่างๆที่ปรากฎใน
ชีวิตประจาวัน
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ที่
87

ชื่ อครูประจำชุ มนุม
นำงสำวนิ ชนันท์ ชุ่มแอ่น
ครู อำสำสมัคชำวญี่ปุ่น
นำงสำวปุณยวีร์ เจริ ญกิตตินุกูล
นำงสำวนันทวรรณ ชูช่อแก้ว
นำยเลอศักดิ์ จันทร์นำค
นำยไพบูลย์ คำเกลี้ยง
นำยวัชรพงศ์ ทองแถม
นำงเพ็ญนภำ แก้วเจริ ญ
นำงสุ นนั ทำ ภูมิวชั รพล
นำงสำวโชติมำภรณ์ ทรัพย์นิล

ชุมนุม
ภำษำต่ำงประเทศ

ภาษาญี่ปุ่น ม.ต้น

ภำษำต่ำงประเทศ

English Variety

ศิลปะ

ดนตรี ไทย

ศิลปะ

ศิลปะ

ศิลปะ

นาฏศิลป์

ศิลปะ

วาดเส้น

ศิลปะ

วงโยธวาธิ ต

94 นำงสำวชุติมำ เจียมใจ

สุขศึกษำ

เปตอง

95 นำงรัตนำภรณ์ ลัธธนันท์

สุขศึกษำ

แฮนด์บอล

96 นำงวรำพันธุ์ ศรี ทองดีประพันธ์

สุขศึกษำ

ลูกเจ้าฟ้า

97 นำยณรงค์ บุญรอด
98 ว่ำที่ ร.ท.สมภพ ห่วงศักดิ์ศรี
99 นำยชัยณรงค์ สุ กยัง
100 นำยอรรณพ ขันธแก้ว
นำงสำววรรณี เตียววนำกูล
101
นำงสำวอุษณี ย ์ สี สุกไส
102 นำงสำวชมพิศุทธิ์ วงศ์ยำทิพย์

สุขศึกษำ

สุขศึกษำ

ฟุตบอลชาย
แบดมินตัน
วอลเลย์บอล
ฟุตซอล

สุขศึกษำ ส่งเสริ มฯ

อย.น้อย

สุขศึกษำ

ฟิ ตเนสพำเพลิน

88
89
90
91
92

93 นำยวัชพล วุฒิ

สุขศึกษำ
สุขศึกษำ

คำอธิ บำย
เรี ยนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเบื้อต้น
สาหรับนักเรี ยนม.ต้นที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเป็ นวิชาเพิ่มเติม
English Variety
ฝึ กซ้อมนักเรี ยนที่มีความสามารถและมีความสนใจในการเล่น
ดนตรี ไทย
เรี ยนรู้และปฏิบตั ิการออกแบบสื่ อความหมาย รู ปแบบทัศนธาตุ
ความคิดจินตนาการ การจัดองค์ประกอบศิลป์

ระดับชั้น

ห้องเรี ยน

จำนวน

ม.ต้น

1221 (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น)

20

ทุกชั้น

1246

25

ทุกชั้น

824

25

ทุกชั้น

Art 1

25

ศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลไ์ ทย ระบา รา ฟ้อน อยูซ่ ้อมเวลาเย็นได้

ทุกชั้น

821

40

Art 1

25

825

60

สนามเปตอง

25

สนามบาสเกตบอล

25

การวาดเส้นด้วยดินสอปากกา
ทุกชั้น
อยูซ่ ้อมตอนเย็นและวันหยุดตามที่นดั หมายได้ มีทกั ษะด้านดนตรี
ทุกชั้น
สากลขั้นพื้นฐาน
ศึกษาและปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมการบริ หาร การออกกาลังกายด้วย
เฉพำะผูห้ ญิง
กิจกรรมเปตอง
ออกกาลังกายด้วยกีฬาแฮนด์บอล
ทุกชั้น
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ม.1 ทุกคน
อุทิศ
ออกกาลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล
เฉพำะผูช้ ำย
ออกกาลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน
ม.ต้น ม.4
ออกกาลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอล
เฉาพะนักกีฬา
ฝึ กทักษะในกำรเรี ยนกีฬำฟุตซอล
เฉพำะผูช้ ำย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตรวจสอบอำหำร ส่ งเสริ มกำรบริ โภคอำหำรที่
ทุกชั้น
ถูกสุ ขลักษณะ
ออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพที่ดีในห้องฟิ สเนสของโรงเรี ยน
เฉพำะผูห้ ญิง

480
สนาฟุตบอล
โรงยิม
สนามวอลเลย์บอล
สนำมฟุตซอล

25
30
20
30

ห้องพยำบำล

25

ห้องฟิ สเนส

30

8/9
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ชื่ อครูประจำชุ มนุม
นำยนภดล รุ่ งจรู ญ***
นำยพำนิ ช ชุณหภัทรกุล
103
นำยภูวดล บุบผำมำลำ
นำยสุ พฒั น์ บุญอยู่

ชุมนุม

ที่

นำยนภดล รุ่ งจรู ญ,
นำยพำนิ ช ชุณหภัทรกุล***
105 นำยสุ รพล เข็มเพ็ชร์
นำงสำวพนิ ตำ เขียวพอดี,
106
นำยชำคริ ต ดิษบุตร
107 นำงสำววรกมล ประชำญสิ ทธิ์
108 นำงสำวศิริประภำ ฤกษ์งำม
104

คอมฯ

คอมฯ
กำรงำนฯ
กำรงำนฯ
คอมฯ
คอมฯ

109 นำงสำวศริ นทรำ ทองประเสริ ฐ

คอมฯ

110 นำยภูวดล บุบผำมำลำ

คอมฯ

111 นำงสำวปรี ชญำ แสงกระจ่ำง

กำรงำนฯ

112 นำงสำวนิ พำพร วอแพง

คอมฯ

113 นำงสำวมิ่งขวัญ สุ ขเสงี่ยม

คอมฯ

114 นำยเจษฎำ หลักซุม

คอมฯ

115

นำงสำวศิริพร สว่ำงพื้น,
นำงสำวสุ ชำดำ เหมือนจิตร์

กำรงำนฯ

การจัดการ E-SPORTS

คำอธิ บำย

ระดับชั้น

ศึกษารู ปแบบการจัดการแข่งขันกฎระเบียบ กติกาการแข่งขัน ทั้ง ทุกชั้น ติดต่อ
ในระดับประเทศ และระดับโลก
ครู นภดล เท่านั้น

ห้องเรี ยน

จำนวน

1242

20

เรี ยนรู ้งานซ่ อมบารุ ง และจิตอาสาช่วยงานเทคโนโลยีของโรงเรี ยน ทุกชั้น ติดต่อ
834, 1231
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งวัน
ครู นภดล เท่านั้น
จัดช่อดอกไม้
ศึกษารู ปแบบการจัดช่อดอกไม้
ทุกชั้น
อาคารวัลลภา
ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการออม ปฏิบตั ิ
รักษ์การออม
ม.2-3 และ ม.4-5 ศูนย์เบญจมทวีทรัพย์
หน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนธนาคาร
จิตอาสา หน้าห้องวิชาการ
ทาหน้าที่จิตอาสา หน้าห้องวิชาการ
ทุกชั้น
หน้าห้องวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์
ปฏิบตั ิการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิ ก
ม.ต้น
833
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
ม.1 ทุกคน
อุทิศ
ทุกชั้น ติดต่อ
1231B
Bmp short film
สร้างหนังสั้นเพื่อส่ งเสริ มการคิดสร้างสรรค์ เเละส่ งเข้าประกวด
ครู ภูวดล เท่านั้น
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
ม.1 ทุกคน
อุทิศ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีสาหรับนักเรี ยนให้รักโรงเรี ยนเบญจมเทพ
ลูกเจ้าฟ้า
ม.1 ทุกคน
อุทิศ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ศึกษาการใช้ Photoshop
ม.ปลาย
1226
เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal
1236
เรี ยนรู้การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อใช้งานในด้านต่างๆ
ทุกชั้น
Site)
ช่างซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์

โครงงานอาชี พ ม.ต้น

มุ่งให้นกั เรี ยนสามารถสร้างอาชีพ รู้จกั หารายได้ระหว่างเรี ยน

ม.ต้น

123

10
15
40
20
30
480
15
480
480
25
25
30
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ชุมนุม

คำอธิ บำย

ระดับชั้น

ห้องเรี ยน

จำนวน

กำรงำนฯส่งเสริ มฯ

โครงงานอาชี พ ม.ปลาย

มุ่งให้นกั เรี ยนสามารถสร้างอาชีพ รู้จกั หารายได้ระหว่างเรี ยน

ม.ปลาย

124

30

กำรงำนฯ

เบเกอรี่ ม.2

ม.2

ห้องเบเกอรี่

20

118 นำยธนกฤต จันทร์วิเชียร์

กำรงำนฯ

ทาเองใช้เอง

ทุกชั้น

ใต้ตึก 12

25

119 นำยสุ พฒั น์ บุญอยู่

กำรงำนฯ

Robot electric

ม.2-ม.4

1241

20

คอมฯ ส่ งเสริ มฯ

จิตอำสำ

ทุกชั้น

127

25

คอมฯ

คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

การทาขนมและอาหาร
ศึกษาค้นคว้าส่ วนประกอบของเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เช่น ยาสระ
ผม น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก จากวัสดุธรรมชาติ
การทาหุ่ นยนต์และการเขียนโปรแกรม นักเรี ยนสามารถลงแข่งขัน
และซ้อมเวลาเย็นได้
จิตอำสำ
พัฒนานักเรี ยนให้ตระหนักถึงความสาคัญของโภชนาการและ
สิ ทธิ์การบริ โภค

ทุกชั้น

ห้องอาหารครู

25

ที่

ชื่ อครูประจำชุ มนุม
นำงวชิ รำ เดชสำรำญ,
116
นำงสำวสุ ชำดำ เหมือนจิตร์
117 นำงสำวฉวี ผิวผ่อง

120 นำงฉัตรญำดำ สุ ริยบำล
121 นำงสำวดวงรัตน์ แต้เจริ ญผล

