5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางแสดงรายชื่อกิจกรรม “ชุมนุมวิชาการ” ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ที่

ชุมนุมวิชาการ
วันพฤหัสบดี
20 ชม./ภาค คาบ-8

ชื่อ - สกุล

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เทคนิคการใช้ภาษาไทย

ชุมนุมวิชาการ
วันพฤหัสบดี
20 ชม./ภาค คาบ-8

ชื่อ - สกุล

1
2

นางปราณี แสงชาติ

นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ TO BE NUMBER ONE

31

3
4
5
6

32
33
34
35

7
8

นางนันทกา ดลปัดชา
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน
นางสาวอารีรัตน์ คาวัน
ย.ส.ร.
นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคา
ห้องสมุดพัฒนาการเรียนรู้
นางสาวกมลชนก ขุนเมือง
หมอภาษาพัฒนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสุพจน์ โสภาพล
หมากรุกไทย 1
นางพินพร แก้วมีศรี
ซูโดกุ / A-Math 1

9
10
11
12
13
14
15
16

นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสาวอระศรี หินนาค
นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน
นางเยาวลักษณ์ โคตรมงคล
นางสุกานดา โคระรัตน์
นางสาวไพจิตร ดอกพุฒ
นางสาวอัจฉรา สมสี

17
18
19
20
21

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตร
อาสากาชาด
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
เสริมทักษะวิทย์ ม.ต้น
นางสาวฐิติมากร ทองล้วน
วิทยาศาสตร์ของเรา ม.ปลาย
นางอรุณี จันทร์หอม
นันทนาการ
นายวราชัย โคตรมงคล
ออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ 2

44
45
46
47
48

นางสุกฤตา อยู่เมีย่ ง
คลินิกผ้า ม.ต้น / ปลาย
นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม
ฟุตบอล
นางชิดกมล รัฐเสรี
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
นางนงลักษณ์ ขันธะรี
แนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
Crossword

22

นางสาวญาดา กล้าหาญ

พับใบเตย

49

นางสาววิชุดา เอกสุข

Fun with Games

23
24

นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห์
นางสาวธัญญพร ดุจดา

ห้องเรียนหรรษา
วิทยาศาสตร์

50
51

นางรุจี สีตะมัย
นายพงศ์โสภณ เศรษฐมาตย์

ดนตรีไทย 2

25
26
27
28
29

นางสาวจุมพร วงษาหล้า
นางสาวอาภาพร อินทร์ใหญ่
นางสาวภาวดี สายลาด
นายชวิศ ศรีลาเคน
นางสาวจันทา บุญภา

เบเกอรี่
ชีวะวิทยาหรรษา
ยุวชนรักษาดินแดน

52
53
54

นางเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกบรี
สิบเอกปิยะณัฐ ทันหาบุรุษ
นางสาวจิราพร ลวดทอง

ภาษาญี่ปุ่นหรรษา
เซปักตะกร้อ
ภาษาอังกฤษ

สร้างสรรค์การพับเหรียญ
คณิตศาสตร์หน้ารู้
คลินิกคณิตศาสตร์
หุ่นยนต์
ออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ 1
คิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หมากรุกไทย 2
ซูโดกุ / A-Math 2

30

นายสุรพล กิจเกียรติ์
นางกานดา ขุนเมือง

เยาวชนคนอาสา
คลินิกผ้า ม.ต้น / ปลาย 1

37

นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ์
ห้องเรียนหรรษา 1
นางสาวปาริณยี ์ ชารีแก้ว
มารยาทไทย
นายเฉลิม ศรีปรัง
สภานักเรียน 1
นางสาววรัญญา ทองมูล
สภานักเรียน 2
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา พละศึกษา
นางอัญญานี โคตถา
ส่งเสริมสุขภาพ
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
Weight Training

38

นายเอกชัย ผาสุข

36

39
40
41
42
43

รักบี้ฟุตบอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
นางอรวรรณ ศิลา
ดนตรีไทย 1
นายวิษธร แสงชาติ
ศิลปะไทย
นายดนัย กัณหรักษ์
ดนตรีสากล
นางสาวน้าฝน ชมภูพื้น
นาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ
คหกรรมน่ารู้

Dairy English

เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น/สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

รวมทั้งหมด 54 กิจกรรม
***หมายเหตุ : จากัดกิจกรรมละ 17 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นักเรียนทุกคน ต้องเลือกเรียน กิจกรรม คนละ 1 กิจกรรม ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 3 ปี
สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้ปลี ะ 1 ครั้ง และกิจกรรมที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมี สมาชิก ไม่เกิน 17 คน

