คู่มือการเข้าสมัครกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ประจำป�การศึกษา 2565
1. นักเรียนเข้า www.dipangkorntawee.ac.th
2. กด รายละเอียดลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม หรือ club.dipangkorntawee.ac.th
3. ทำการสมัครตามขั้นตอนแนะนำต่อไปนี้
นักเรียนสามารถเลือกดูชุมนุมที่ตนเองสนใจได้ตามกลุ่มประเภทที่จัดตั้งไว้ใน CLUB DP3 ทั้ง 9 ประเภท

3.1 เลือกชุมนุมที่สนใจตามประเภทกลุ่ม => ค้นหาชื่อชุมนุมที่สนใจ => กดเลือกสมัคร
** (ตัวอย่างการเลือกชุมนุม)

4. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมโดยกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ทั้งรหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชั้น และห้อง
ทำการเลือกชุมนุมที่ตนเองสนใจ โดย  ด้านหน้าชื่อชุมนุม

ตรวจสอบแน่นอนแล้ว กด “ถัดไป”

5. ขั้นตอนต่อไปนักเรียนยืนยันรับทราบเงือ่ นไขในการสมัคร หลังการสมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
หากอ่านเงื่อนไขและยอมรับแล้ว ให้  หน้า คำว่า “ยอมรับเงื่อนไข” => กด “ส่ง”

6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยจะปรากฏดังภาพ ขอให้กดเข้าลิงค์ตามแจ้งเพื่อตรวจสอบห้องเรียน
ประจำชุมนุมที่นักเรียนเลือกสมัคร

** เมื่อตรวจสอบห้ องเรียนประจําชุมนุมตนเองแล้ว ถือเป็ นการสมัครทุกขั้นตอนเรียบร้ อย **

ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาเงื่อนไขก่อนการสมัคร

(ชื่อชุมนุมพร้อมรายละเอียด)
ชื่อชุมนุมออนไลน์
คำคมโดนใจ ต่อศัพท์ภาษาไทยสุดป�ง
ประชาสัมพันธ์
ศาสตร์การพยากรณ์ By ครูเกด&ครูแป้ง
สมุดเล่มเล็ก

รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ)
ฝ�กฝนนักเรียนในเรื่องการต่อคำคม เพื่อต่อยอดไปสู้การประกวดการต่อคำคม
สำหรับนักเรียนที่สนใจ
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เรียนรู้ศาสตร์การพยากรณ์

223
224

เกม24@DP3
คณิตคิดสนุก

ความรู้และทักษะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Book Club
กีฬาหมากรุกไทย

คณิตศิลป์
ท.ป.3 ฟ�งธรรมออนไลน์
สิ่งประดิษฐ์ DIY
หมากฮอสdp3
DP3 แต่งคอม
E-sports กับคณิตศาสตร์
Fandom เบ็ตเตล็ด

math and eng
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นักเรียนสามารถพูดแนะนำตัวเองในที่สาธารณะได้ นักเรียนสามารถพูดบรรยาย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และถ่ายทอด
ผ่านการเขียน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ภาคภูมิใจใน การทำ
กิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนฝ�กการใช้ทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านทำนองเสนาะ
รวมถึงต้องมีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในการอ่านบทสวดที่เป�นบทกลอนให้
เป�นทำนองอันไพเราะ คล้ายกับการอ่านวรรณคดีและร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยได้เป�นอย่างดี
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือ พัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์จากอ่าน
หนังสือ ด้วยความคิดสรรค์สร้างจินตนาการ
เพื่อเป�นการอนุรักษ์สืบสานกีฬาหมากรุกไทย ฝ�กการคิดวิเคราะห์อย่างเป�นระบบ
ฝ�กสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
หาผลลัพธ์ให้ได้ 24 จากตัวเลข4ตัว ซึ่งมาจากทะเบียนรถยนต์

โอ้เอ้วิหารราย

ห้องเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้ทุกคนได้ฟ�งธรรมจากคลิปวีดีโอที่ตนเองสนใจ แล้วสรุปความรู้ที่ได้รับจาก
สิ่งที่ฟ�ง การนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
เพื่อให้นักเรียน นำสิ่งของที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรืออาจเป�นของใหม่
มาทำการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้กลายเป�นผลงานชิ้นใหม่ด้วยฝ�มือของตัวเอง
ฝ�กสมาธิ การคิดคำนวณโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ในการเล่น
เป�นแหล่งชุมนุมสำหรับนักเรียนที่สนใจฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มารวมตัว และ
แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม
การประยุกต์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับหลักการทางคณิตศาสตร์ตามความถนัด
ที่มาของชุมนุม Fandom เบ็ตเตล็ด คือ คนที่มีความรักในสิ่งที่ชอบ และเอาสิ่ง
เล็กๆ น้อยๆ หลายอย่างมารวมกัน เป�นชุมนุมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนใน
ระหว่างเรียน ให้เกิดทักษะ มีความรู้ มีความสามารถ และนำไปสร้างเป�นอาชีพ
ปรับใช้และต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำรงชีวติ ประจำวันได้
ฝ�กทักษะการแก้โจทย์ป�ญหาคณิตศาสตร์ เป�นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ ทำโจทย์
ป�ญหาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นต่างๆ เป�นภาษาอังกฤษ แปลคำศัพย์และ
วิเคราะห์โจทย์บูรณาการคณิตศาสตร์เป�นภาษาอังกฤษ พัฒนาการพื้นฐานเรียนรู้
ทางด้านภาษาตรรกะ การวิเคราะห์ และบทเรียนคณิตศาสตร์
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ห้องสมุด
131
132
133
134
112
121
113
1042
135
115

1041

ชื่อชุมนุมออนไลน์
Sudoku-DP3
กิน-เล่น-เต้น-นอน
สมาธิ ท.ป.3

รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ)
เกมปริศนา 9 ช่อง จัดวางตัวเลข/ตัวอักษร เพื่อพัฒนาลำดับความคิด โดยไม่ต้อง
ใช้ทักษะการคำนวณ
เพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากเรียนหนักและใช้สมองมาทั้งวัน
รูปแบบ : ไม่มีรูปแบบตายตัว ลักษณะที่น่าสนใจ : นักเรียนได้นอน พัก
การนำธรรมมะมาใช้กับชีวิต ฟ�งคำสอนตามหลักศาสนาพุทธและฝ�กการนั่งสมาธิ

พัฒนาแอปพลิเคชัน

เพื่อให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอนและวิธีสร้างแอปพลิเคชัน

ยืนหนึ่งกับเทคโนโลยี

อัพเดทข้อมูลด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ

รักสิ่งแวดล้อม
เรามาซิงมาแซงมาซังอะซอง

วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ทป.3
ห้องเรียนสีเขียว ทป.3
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Beauteous
DP-GAME Mobile

The series
Witzard JR 65.
ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ไทย
เป�นแค่คนธรรมดา ที่ศรัทธาในการกิน
เพชร Talks
มือใหม่แต่งรูปDP3

วิเคราะห์การเมือง
สมาธิ
เสียงดีมีคุณธรรม V3

Constitution Dp3
Happy Time

ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและร่วมสร้างแนวคิด
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านดนตรีและการขับร้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ให้นักเรียนได้นำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในแบบสร้างสรรค์ของตนเองได้
การเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
ออกกำลังเพื่อให้สุขภาพดี
เทคนิคความสวยความงามพร้อมเสกให้สวยโดดเด่นได้ในสไตล์ของตัวเอง
นักเรียนได้นำเสนอเกมมือถือที่น่าสนใจ และได้ทดลองเล่นเกมมือถือต่างๆ และ
ประเมินข้อดี ข้อควรพัฒนาของแต่ละเกม
รูปแบบ : พื้นที่แบ่งป�นไอเดีย - ให้นักเรียนหมุนเวียนจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อดี
ข้อคิดหรือเทคนิคที่ได้จากเกม
ชุมนุมสำหรับการแนะนำ รีวิว วิเคราะห์ ซีรีย์เกาหลี/จีน/และประเทศต่างๆ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ปลูกฝ�งให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศึกษาประวัติราชวงค์จักรี
สำหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องอาหาร ขนม
ถกเถียงประเด็นทางสังคมที่เป�นกระแสน่าสนใจ
สร้างโอกาสใหม่ๆในด้านอาชีพ มีโอกาสในการพัฒนาฝ�มือจนเกิดทักษะความ
ชำนาญ แก้ไขจุดบกพร่องของภาพนั้นได้เพิ่มคุณค่าของภาพนั้นๆ เน้นความรู้สึก
ที่มีต่อภาพความทรงจำ แต่งภาพโฆษณาสินค้าได้
การวิเคราห์เกมการเมือง
ฝ�กสมาธิเพื่อพัฒนาตน
ชุมนุมรักการร้องเพลง ฝ�กขับร้องเพลงทุกแนว สากล สตริง ลูกทุ่ง เพื่อให้นักเรียน
ที่สนใจมีเทคนิคการร้องเพลงที่ดีขึ้น และยังอนุรักษ์เพลงไทยให้อยู่คู่กับคนไทย
ตลอดไป
วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญในเชิงวิชาการ
กิจกรรมคลายเครียดที่หลากหลายรูปแบบตามความสนใจของนักเรียน

ห้องเรียน

114
1043
1046
1045
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1022
135

1023
1024
1045
243
245
242
244
242
241
244
1057
1044

ชื่อชุมนุมออนไลน์
ชุมนุมวิชาทหาร รักษาดินแดน
พละพาเพลิน
หมากล้อม
DP3 Luv Fitness
ดนตรีไทย
ดิจิทัลอาร์ต(Digtal Arts)65

ททท. (ท่องเที่ยวไทย ทป.3)
นาฏศิลป์จิตอาสาอุทิศตนเพื่อสังคม
วงโยธวาทิต
การงานสร้างอาชีพเสริมรายได้
ยุวเกษตร ทป.3
ชุมนุมนักสะสม
ท่องเที่ยวทั่วโลก
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ความพร้อมเข้าสู่งานธุรกิจ
(ม.4/4 , 5/7 , 6/7)
เกาหลีเกาใจ
ญี่ปุ่นทิปส์
ท่องเที่ยวจีน
ภาษาน่ารู้
หรรษาภาษาอังกฤษ
English Media
English Through Media
English With Youtube

YC เพื่อนที่ปรึกษา

รายละเอียดชุมนุม(วัตถุประสงค์/รูปแบบ/ลักษณะที่น่าสนใจ)
เพื่อเรียนรู้ กับการปฏิบัติตน และเนื้อหาในการเรียนวิชาทหาร
พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
เข้าใจและสามารถเล่นหมากล้อมได้
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ทักษะปฏิบัติดนตรีไทยและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้สร้างผลงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป�นเครื่องมือหลักใน
กระบวนการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน นักเรียนสามารถวาดหรือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะใน application ต่างๆตามความสนใจของนักเรียน
สืบสานวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยให้แก่คนรุ่นหลัง เเละนำความรู้ที่ได้นำไปเป�น
การสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการเรียนรู้เเละฝ�กหัดทางนาฏศิลป์เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ร่วมทั้งสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป�นอาชีพสู่ชุมชนได้
เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ การศึกษาเกี่ยวกบองค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีสากลในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝ�กทักษะการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ระหว่าง
เรียน
เกษตรในชีวิตประจำวัน
เพื่อนักเรียนที่ชอบสะสมสิ่งต่างๆ
ใช้เวลาว่างเพื่อท่องเที่ยวทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาท่องเที่ยวทั่วโลก
ชุมนุมพัฒนาบุคลิกภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี การวางตัว
การพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อมนักเรียนออกฝ�กประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก
ชวนคุยเรื่องเกาหลีเกาใจ k-pop อาหาร เทรนด์ต่างๆ หาทำกิจกรรมที่ดีต่อใจ
ชุมนุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงข่าวสาร
ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นขององค์กรต่างๆ
นักเรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรรม การใช้ชัวิตในประเทศจีน
นักเรียนได้ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
จากสื่อรอบตัว เช่น ภาพยนต์ เพลง สื่อออนไลน์
เพื่อเชื่อมโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาไว้ที่ปลายนิ้ว และทุกช่วงเวลาที่นักเรียนสนใจ
เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยกระดับ
สุขภาพจิตด้วยการใช้สื่อสาธารณะผ่านช่องทาง Youtube ที่มีความหลากหลาย
และมีเนื้อที่สามารถเติมเต็มความต้องการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขป�ญหาให้กับ นักเรียน โดยการสร้างเครือข่ายแกนนำ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้ปรับตัวได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ห้องเรียน
โรงอาหาร
สนามใหญ่
1056
โดมเล็ก
323
422

1031
322
321
312
311
1054
1055
ห้องเรียนประจำ
CP ALL
231
1051
1052
232
233
234
1053
235

ห้องแนะแนว

