
 

 

1. นักเรียนเข้า www.dipangkorntawee.ac.th 

2. กด รายละเอียดลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม 

หรือ club.dipangkorntawee.ac.th 

3. ทำการสมัครตามข้ันตอนแนะนำต่อไปนี ้

          นักเรียนสามารถเลือกดูชุมนุมท่ีตนเองสนใจได้ตามกลุ่มประเภทท่ีจัดต้ังไว้ใน CLUB DP3  ท้ัง 9 ประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 เลือกชุมนุมที่สนใจตามประเภทกลุ่ม => ค้นหาช่ือชุมนุมที่สนใจ => กดเลือกสมัคร   

 ** (ตัวอย่างการเลอืกชุมนุม) 

  

 

 

 

 

 

 

  

คู่มือการเข้าสมัครกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 

http://www.dipangkorntawee.ac.th/


 

4. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมโดยกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ท้ังรหัสนักเรียน คำนำหน้า ช่ือ-สกุล ช้ัน และห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำการเลือกชุมนุมท่ีตนเองสนใจ โดย  ด้านหน้าช่ือชุมนุม 

ตรวจสอบแน่นอนแล้ว กด “ถัดไป” 



 

 

5. ข้ันตอนต่อไปนักเรียนยนืยันรับทราบเง่ือนไขในการสมัคร หลังการสมัครจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้  

หากอ่านเง่ือนไขและยอมรับแล้ว ให้  หน้า คำว่า “ยอมรับเง่ือนไข” => กด “ส่ง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. เม่ือระบบบนัทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยจะปรากฏดังภาพ ขอให้กดเข้าลิงค์ตามแจ้ง 

7. ส่งคำขอเข้าร่วมกลุ่มชุมนุม โดยเลือกหาช่ือชุมนุมท่ีสมัครอีกคร้ัง => กด “ส่งคำขอเข้าร่วมกลุ่ม” 

** ระบบจะทำการลิงค์ไปยังหน้า FACEBOOK หรือช่องทางการติดต่อกลุ่มชุมนุมท่ีนักเรียนเลือก นักเรียนสามารถ 

ขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลย ** 

 

 

  

 

 

 

 

 ** เม่ือขอเขา้ร่วมกลุ่มชุมนุมของตนเอง ถือเป็นการสมคัรทุกขั้นตอนเรียบร้อย ** 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาเง่ือนไขก่อนการสมัคร 



(ช่ือชุมนุมพร้อมรายละเอียด) 

ช่ือชุมนุมออนไลน์ รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ) 

ชุมนุมนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพ่ือสงัคม การสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการเรียนรู้เเละฝ�กหัดทางนาฏศิลป์เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมท้ัง

สร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป�นอาชีพสู่ชุมชนได้ 

ท.ป.3 ฟ�งธรรมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนได้ฟ�งธรรมจากคลิปวีดีโอ 

The Star สร้างคุณค่าด้วยคุณธรรม เพ่ือสร้างคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนนำคุณธรรมมาสร้างสรรค์เผยแพร่

ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในสังคมต่อไป 

YC เพ่ือนท่ีปรึกษา เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขป�ญหาให้กับนักเรียน  

Coding For Fun (โค้ดด้ิง ฟ ฟ�น) เพ่ือให้นักเรียนท่ีสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โค้ดด้ิงได้มีอิสระในการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้พูดคุย และลอง

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐาน โดยการเรียนรู้การเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์

ทำงานตามท่ีต้องการในรูปของบล็อกโค้ด block code  ด้วยเกมต่าง ๆ ท่ีน่าต่ืนเต้น สนุก และน่าสนใจ ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถเล่นบนสมาร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค PC ipad/tablet ของตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรม unplugged (ถอดปลั๊ก) ซึ่งเป�นกิจกรรมแบบกระดาษท่ีจะทำใหผู้้เรียนได้ฝ�กคิด 

และฝ�กเรียนรู้การทำงานอย่างเป�นระบบ 

ชุมนุมกีฬาหมากรุกไทย เพ่ือเป�นช่องทางให้กลุ่มคนท่ีชื่นชอบในกีฬาหมากรุกไทย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกันเพ่ือกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของกีฬาหมากรุกไทยเป�นการอนุรักษ์ 

และสืบสานให้หมากรุกไทยยังคงดำรงอยู่ต่อไป ลักษณะมีการสลับสีเหมือนกระดานหมากรุกสากล วางตัว

หมากไว้ตรงกลางช่องโดยแถวแรกเรียงดังน้ีเรือ,ม้า, โคน, ขุน, เม็ด, โคน, ม้า, เรือ และวางเบี้ยไว้แถวท่ี 3 

ของกระดาน  

ชุมนุมสมาธิ ท.ป.3 เพ่ือฝ�กจิตมีสมาธิ 

ชุมนุมหมากฮอสออนไลน์ dp3 ฝ�กฝนความคิด การวางแผนในการเล่นกีฬาหมากฮอส 

math and eng นักเรียนฝ�กทักษะการแก้โจทย์ป�ญหาคณิตศาสตร์ เป�นภาษาอังกฤษรูปแบบ ทำโจทย์ป�ญหาคณิตศาสตร์ ใน

ระดับชั้นต่างๆ เป�นภาษาอังกฤษ แปลคำศัพย์และวิเคราะห์โจทย์ลักษณะท่ีน่าสนใจ บูรณาการการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เป�นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความสามารถในการพัฒนาการพ้ืนฐานเรียนรู้

ทางด้านภาษาตรรกะ การวิเคราะห์ และบทเรียนคณิตศาสตร์ 

นักพัฒนาแอพพลิเคชัน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแอพพลิเคชั่น App Thunkable สามารถใช้งานได้จริง 

มือใหม่แต่งรูปด้วยLightroom 1. สมาชิกสามารถนำไปต่อยอด สร้างโอกาสใหม่ๆในด้านอาชีพ มีโอกาสในการพัฒนาฝ�มือจนเกิดทักษะ

ความชำนาญ 

2. สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของภาพน้ันได้ 

3. เพ่ิมคุณค่าของภาพน้ันๆ ทำให้ภาพน้ันสมบูรณ์แบบ เน้นความรู้สึกท่ีมีต่อภาพความทรงจำ 

4. สามารถแต่งภาพคุมโทนได้ 

5. สามารถแต่งภาพโฆษณาสินค้าได้ 

6. สามารถแต่งภาพขายของออนไลน์ได้ 

7. เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 

8. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Four stars เกมสนุกลับสมอง 

เกม24 @DP3 บวกลบคูณหารตัวเลข4ตัวจากป้ายทะเบียนรถยนต์ ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24 เพ่ือฝ�กทักษะการคิดเลข 

เพชร Talks วิเคาระห์ วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจเพ่ือการศึกษา 

สมุดเล่มเล็ก การทำนิทานสมุดเล่มเล็ก 

ครูทอลค์ นักเรียนโทร (อย่าลืมโทรน้า) ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน 



ช่ือชุมนุมออนไลน์ รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ) 

D.I.Y. กิจกรรม D.I.Y. ท่ีสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

Chill Science ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมเข้าสู่งาน

ธุรกิจ 1(5/7) 

ชุมนุมพัฒนาบุคลิกภาพ จัดข้ึนเพ่ือให้นักเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดี การวางตัว การพัฒนาตนเอง 

ชุมนุมนานาสาระ(สุขภาพ) ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว สามารถนำไปใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ลวดลายเล็บ ฝ�กอาชีพเพ้นท์สีเล็บ 

APEX DP3 กิจกรรมชุมนุมสำหรับวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และพัฒนาความสามารถของนักเรียน สำหรับเกม Apex 

Legends ของนักเรียน ทป3 

English Media พัฒนาภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่างๆ 

ม้วนฟ�ล์ม V2 เป�นชุมนุมท่ีให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องชนิดต่างๆ 

เป�นคนธรรมดา ท่ีศรัทธาในการกิน การทำอาหาร 

Happy time นันทนาการ กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด 

ชุมนุมการงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ 1. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์/สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพ่ือนำไปประยุกต์เป�นอาชีพเสริม 

3. เพ่ือเป�นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

รูปแบบการทำหน้ากากผ้า ดูวีดีโอศึกษาหาความรู้ของรูปแบบการทำหน้ากากผ้า หลายๆวิธี เพ่ือผลิตหน้ากากไว้ใช้เอง จะได้ประหยัด

ไม่ต้องซื้อ  

จีนน่ารู ้ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมภาษาจีนมากย่ิงข้ึน 

อันยองศิลปะสุขสันต์คณิตศาสตร์หรรษา การประยุกต์คณิตศาสตร์กับศิลปะเพ่ือสร้างชิ้นงานท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

ชุมนุมธนาคารโรงเรียน 1. เพ่ือให้นักเรียนเข้ามาเป�นส่วนหน่ึงของธนาคารโรงเรียน 

2. เรียนรู้ข้ันตอนรูปแบบการทำงานของธนาคาร 

3. ให้นักเรียนในชุมนุม ได้ทดลองฝ�กปฏิบัติการเป�นนักธนาคารน้อยของธนาคารโรงเรียน 

ภาษาน่ารู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างๆ ในหลายๆ มุมมองตามความสนใจของตนเอง 

พัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่

งานธุรกิจ 1(4/7) 

เตรียมความพน้อมนักเรียนออกฝ�กประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก 

จุดสุดยอดของ Songdoha 1. เพ่ือค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองก้าวสู่อาชีพในฝ�นให้เป�นจริง 

ฟุตบอลต่างประเทศ (dp3 

Nationleague) 

พูดคุยการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ ตำนาน เหตุการณ์ ท่ีสำคัญ รวมถึงคนรักเกม PES2021 Mobile มี

การจัดลีกในชุมนุมแน่นอนครับ 

Just Do It by Yourself 1.เพ่ือจัดกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน 

2.เพ่่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป�นระบบ 

3.เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  การพ่ึงตนเเอง ความพอเพียง อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน ประหยัด  

และรู้จักแบ่งป�น 

4.เพ่ือสร้างทักษะในการทำงาน  และเป�นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 

Sudoku-DP3 เกมปริศนา 9 ช่อง จัดวางตัวเลข/ตัวอักษร เพ่ือพัฒนาลำดับความคิด โดยไม่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ 

Learn English with Songs เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงสากล 

รีวิว…ท่องเท่ียวท่ัวไทย 1.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทย 

2.เพ่ือนำไปเผยแพร่และชักชวนให้คนมาท่องเท่ียว และเป�นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย 



ช่ือชุมนุมออนไลน์ รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ) 

ดิจิทัลอาร์ต(Digital arts) เพ่ือให้นักเรียนได้สร้างผลงานศลิปะ ท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป�นเครื่องมือหลักในกระบวนการสร้างสรรค์และ

นำเสนอผลงาน โดยงานศิลปะไม่จำเป�นจะต้องวาดบนกระดาษเพียงอย่างเดียว นักเรียนสามารถวาดหรือ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน application ต่างๆตามความสนใจของนักเรียน 

ท่องโลกภาษา นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

คำคมโดนใจต่อศัพท์ภาษาไทยสุดป�ง เพ่ือฝ�กฝนเรียนรู้กติกา  รูปแบบการเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาไทย 

มันคืองานศิลปะ แค่อยากเป�นศิลป�น  เพ่ือใช้เวลาว่าง ให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ โดยการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์ 

ภาษาไทยในบทเพลง ตระหนักและเห็นคุณค่าการใช้ภาษา ในการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต 

โดยการพูด อภิปราย สรุปความอย่างถูกต้อง ตามกระบวนการพูด 

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 

DT-Mobile game วัตถุประสงค์ : 

1. ให้นักเรียนฝ�กกระบวนการคิดผ่านเกมและ ได้ผ่อนคลายความเครียด 

2. ให้นักเรียนได้รู้จักเกมท่ีมีความสร้างสรรค์และฝ�กกระบวนการคิด 

3. สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเกมท่ีมีความสร้างสรรคแ์ละน่าสนใจ 

รูปแบบการเรียนการสอน :  ให้นักเรียนนำเสนอเกมท่ีมีความสร้างสรรค์และน่าสนใจ จากน้ันครผูู้สอนและ

นักเรียนในชุมนุม ร่วมกันทดลองเล่มเกมต่างๆ และสรุปผลดีและข้อควรพัฒนาของเกมแต่ละประเภท 

ลักษณะท่ีน่าสนใจ :  เป�นการทำกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน และ นักเรียนได้ทดลองเล่นเกมใหม่ รวมถึง

หัดคิดวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อด้อยของเกม 

คณิตคิดสนุก การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

ชุมนุม Tiktoker ชุมนุมท่ีสร้างตัวตนบนสื่อโซเชียลในคอนเท้นท์ต่างๆท่ีสรา้งสรรค์และเป�นประโยชน์บนแอพพลิเคชัน 

TikTok  

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักเรยีน

ธุรกิจ6/7 

ส่งเสริมการแต่งกายและกิริยามารยาททำให้ดูดีมีความมั่นใจ การควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกให้

เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 

ชุมนุมยุวเกษตรกรทป๓ เกษตรในชีวิตประจำวัน 

ชุมนุม filter better   เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค ์

เสียงดีมีคุณธรรม V.2 ชุมนุมรักการร้องเพลง ฝ�กขับร้องเพลงทุกแนว สากล สตริง ลูกทุ่ง เพ่ือให้นักเรียนท่ีสนใจมีเทคนิคการร้อง

เพลงท่ีดีข้ึน และยังอนุรักษ์เพลงไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  

ลึกลับสุดขอบโลก ค้นหาเรื่องเล่าสิ้งลี้ลับ สิง่แปลกประหลาด ท่ียังหาคำตอบไม่ได้ จากท้ัวทุกมุมโลก เพ่ือมาร่วมค้นหาคำตอบ

ไปด้วยกัน 

English With Youtube เพ่ือส่งเสริมและเป�ดกว้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ผ่านช่องทาง 

Youtube ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีภาพ เรียนรู้ สืบค้น สาระต่างๆตามความสนใจของนักเรียน 

ตามแนวคดิ "We can learn Anywhere Anytime." 

Value Investor DP3 Value Investor 

วงโยธวาทิต  เพ่ือให้นักเรียนฝ�กความสามารถพิเศษด้านดนตรี 

ชุมนุมรักสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนถ่ายภาพหรือวาดภาพสิ่งแวดล้อมท่ีนักเรียนชื่นชอบส่งในไลน์กลุ่มชุมนุม 

Dp3 luv physicalFitness เพ่ือปลูกฝ�งให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ในการออกกำลังกาย 

ญ่ีปุ่นทิปส์ แบ่งป�ญข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับภาษาญ่ีปุ่นและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น และสิ่งท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับญ่ีปุ่น

รวมถึงแหล่งทุนการศึกษาต่อท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

พละพาเพลิน ทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล 

ตณิตศาสตร์กับเกมส์ออนไลน์ 1. ศึกษากระบวนการการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นเกมออนไลน์รูปแบบต่างๆ 



ช่ือชุมนุมออนไลน์ รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ) 

พุทธศิลป ์ เพ่ือศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

ชุมนุมดนตรีไทย สำหรับนักเรียนท่ีสนใจ และต้องการฝ�กทักษะการปฏบิัติดนตรีไทย 

ชุมนุมโขน ทป.3 สืบสานและต่อยอดในศิลปะการแสดงอันเป�นศิลปะการแสดงมรดกวัฒนธรรมภูมิป�ญญาของชาติไทย 

มุมถ่ายรูป สร้างแรงบันดาลใจด้วยการถ่ายภาพ 

หมอภาษาฮาเฮ ฝ�กการอ่านออกเสียงและการเขียนภาาาไทยอย่างถูกต้องผ่านการเล่นเกมท่ีท้าทาย 

ชุมนุมนักสะสม(ท.ป.3) เพ่ือนักเรียนท่ีชอบสะสมทุกประเภท ท่ีเป�นสิ่งถูกกฏหมาย และศึกษาหาความรู้ในสิ่งท่ีสะสมน้ัน 

หมากล้อม วัตถุประสงค์ 

1.นักเรียนสามารถรู้จัก เข้าใจและบอกวิธีการเล่นหมากล้อมได้ 

2.สามารถเล่นหมากล้อมได้ 

รูปแบบ 

1.สอนวิธีการเล่นหมากล้อม 

2.จัดกิจกรรมการแข่งขันภายในกลุ่มชุมนุม 

3.เข้าร่วมอบรมการเล่นหมากล้อม 

Your song บอกรักผ่านเพลง ♡ การแนะนำ และส่งต่อความรู้สึกผ่านเพลงรัก เพลงเศร้า ท้ังเพลงไทย และสากลพร้อมกับเน้ือหาของเพลง 

การเลือกคำศัพท์ หรือเน้ือเพลงบางส่วนท่ีน่าสนใจมาแปลความหมาย หรือตีความ 

แม่บ้านยูทูบ เรียนทำอาหารจาก Youtube 

Book club ให้นร.ศึกษาหนังสือท่ีตัวเองสนใจในเวลาว่าง 

Influencer มือใหม่ 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการสร้างตัวตนในรูปแบบออนไลน์นำไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน๋ 

COVER DANCE  ชื่นชอบในการเต้น 

ชุมนุมยืนหน่ึงกับเทคโนโลยี สามารถรู้ใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

ห้องเรียนสีเขียว ทป.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เทคโนโลยีเพ่ิอชีวิต 1.ครู/และ นร  กำหนดประเด็น เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวของการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมป�จจุบัน 

2.ร่วมกันหาข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าว 

3.ร่วมกันคิดว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่าน้ัน นำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับ

การลงทุนหรือไม ่

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ดังกล่าว ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคม ต่อบุคคล หรือไม่ อย่างไร 

Witzard Junior วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือสร้างผู้สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสรา้งสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมและแวดวงทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนสื่อสังคมออนไลน์ 

รูปแบบ 

 - ทดลองลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ และเริ่มใหม ่

ลักษณะท่ีน่าสนใจ 

 - เป�นจุดเริ่มของการเป�น digital content creator ในอนาคต 

 


