กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนโรงเรียนเลยพิทยาคม
1. แนะแนว

ชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2565

1.1
1.2

ชุมนุม YC ครูชาติชาย เรียนที่อาคาร 6 หอง 621
ชุมนุมแนะแนว เรียนที่อาคาร 1 หองแนะแนว

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ชุมนุมหมอภาษา เรียนที่อาคาร 1 หอง 133
ชุมนุมภาษาไทย เรียนที่อาคาร 1 หอง 122
ชุมนุมภาษาไทย เรียนที่อาคาร 1 หอง 123
ชุมนุมภาษาไทย เรียนที่อาคาร 1 หอง 124
ชุมนุมภาษาไทย เรียนที่อาคาร 1 หอง 125
ชุมนุมภาษาไทย เรียนที่อาคาร 1 หอง 126

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ชุมนุมจิตอาสา เรียนที่อาคาร 2 หอง 231
ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง เรียนที่โดมหนาอาคาร 2
ชุมนุมสงเสริมทักษะสังคมศึกษา ม.ปลาย เรียนที่อาคาร 1 หอง 114
ชุมนุมยุวนิติศาสตร เรียนที่อาคาร 1 หอง 113
ชุมนุมรักษถิ่นไทยเลย ม.ตน เรียนที่อาคาร 2 หองภูมิปญญาทองถิ่น
ชุมนุมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนที่อาคารธรรมสถาน
ชุมนุมอาเซียนศึกษา เรียนที่หองอาเซียน อาคาร 25 ปเลยพิทย

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

ชุมนุมคณิตศาสตร ม.1 เรียนที่อาคาร 5 หอง 534
ชุมนุมคณิตศาสตร ม.2 เรียนที่อาคาร 5 หอง 521
ชุมนุมคณิตศาสตร ม.3 เรียนที่อาคาร 5 หอง 512
ชุมนุมคณิตศาสตร ม.4 เรียนที่อาคาร 5 หอง 532
ชุมนุมคณิตศาสตร ม.5 เรียนที่อาคาร 5 หอง 523
ชุมนุมคณิตศาสตร ม.6 เรียนที่อาคาร 5 หอง 522
ชุมนุมคณิตศาสตรกับการออม เรียนที่อาคาร 5 หอง 524
ชุมนุมคิดเลขเร็ว เรียนที่อาคาร 5 หอง 536
ชุมนุม A MATH ม.ตน เรียนที่อาคาร 5 หอง 514
ชุมนุม A MATH ม.ปลาย เรียนที่อาคาร 5 หอง 533
ชุมนุม SUDOKU เรียนที่อาคาร 5 หอง 515
ชุมนุมเวชคณิต เรียนที่อาคาร 5 หอง 535

2. กลุมสาระภาษาไทย

3. กลุมสาระสังคมศึกษา

4. กลุมสาระคณิตศาสตร

5. กลุมสาระภาษาตางประเทศ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ชุมนุม Math Game เรียนที่อาคาร 4 หอง 424
ชุมนุม Enjoy Reading เรียนที่อาคาร 4 หอง 423
ชุมนุม Yong Scientist เรียนที่อาคาร 4 หอง 422
ชุมนุม Word Power เรียนที่อาคาร 4 หอง 427
ชุมนุม English Game เรียนที่อาคาร 4 หอง 426
ชุมนุม Aerobic and Yoga เรียนที่อาคาร 4 หอง 438
6. ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เรียนที่อัฒจันทรสนามฟุตบอล รวมแถวหลังอาคาร 7
7. กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7.1 ชุมนุมฟุตบอล ชาย/หญิง เรียนที่สนามฟุตบอล
7.2 ชุมนุมวอลเลยบอล เรียนที่สนามวอลเลยบอล
7.3 ชุมนุมบาสเกตบอล เรียนที่โดมสนามบาสเกตบอล
7.4 ชุมนุมฟุตซอล เรียนที่สนามฟุตซอล
7.5 ชุมนุมเทนนิส เรียนที่สนามเทนนิส
7.6 ชุมนุมเทเบิลเทนนิส เรียนที่หองเทเบิลเทนนิส ขางเรือนพยาบาล
7.8 ชุมนุม อย.นอย เรียนที่โดมสนามบาสเกตบอล
7.9 ชุมนุมตะกรอ เรียนที่สนามตะกรอ

8. กลุมงานคอมพิวเตอร

8.1 ชุมนุมหุนยนต ครูจุลดิศ คําหวานและครูชานนท นาหัวนิน
เรียนที่อาคาร 7 หอง คอมพิวเตอร 1
8.2 ชุมนุม Web Design ครูณัฐพร สิงหมณี,ครูมัลลิกา ทุมจันดาและ
ครูจรูญวิชญ ผลสุวรรณ เรียนที่อาคาร 7 หองคอมพิวเตอร 2
8.3 ชุมนุม Photograp ครูพิทยา พรหมปญญาและครูอลิษา หาดนิล
เรียนที่อาคาร 7 หองคอมพิวเตอร 3
8.4 ชุมนุม Infographic ครูปรู ิตา จั่นทองและครูเสาวลักษณ กัลยา
เรียนที่อาคาร 7 หองคอมพิวเตอร 4
8.5 ชุมนุม เขียนโปรแกรม ครูองอาจ เกตะวันดี และครูพิเชษฐ กัลปชัย
เรียนที่อาคาร 7 หองคอมพิวเตอร 5

9. กลุมสาระศิลปะ
9.1

ชุมนุมโยธวาทิต (ครูณัฐพงษ เกรียงไกรวงษ)
ชุมนุมดนตรีสตริง
ชุมนุมรองเพลง (The Voice)
ชุมนุมบีทและการทําเพลง
เรียนที่หองเรียนโยธวาทิต อาคารลีลาวดี ขางอาคารธรรมสถาน

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

ชุมนุมศิลปะรวมสมัย ครูกิตติศักดิ์ โกสูงเนิน
เรียนที่หองศิลปะ ขางหองโยธวาทิต ติดกับโรงอาหาร
ชุมนุมนาฏศิลปไทย ครูวริศนันท อุปไมยอธิชัย
ชุมนุม To Be Number One
เรียนที่อาคาร 6 หอง 611
ชุมนุมเลยพิทย โปรดั๊กชั่น เฮาส ครูสุวัฒนชัย จันทรสวาง
เรียนที่หองปฏิบัติการศิลปะ
ชุมนุมดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลปพื้นเมือง
ครูอสาวดี วิเศษสัตย , ครูพชระมน ดวงดาวพารัมย
เรียนที่โดมโควน่ําเซ็ง ขางโรงอาหาร
ชุมนุมขับรองประสานเสียง ครูประวิตร บุญประคอง
ชุมนุมไวโอลิน ออรเคสตรา
เรียนที่อาคารดนตรีรวมใจ
ชุมนุมวิจิตรศิลป ครูสถิต วิเศษสัตย
เรียนที่หองศิลปะ

10. กลุมสาระวิทยาศาสตร

10.1 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.1 กลุม A
ครูศิริพร พิมพศรี , ครูวิทยพัฒนท สีหา
เรียนที่อาคาร 3 หอง 335
10.2 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.1 กลุม B
ครูมยุรฉัตร ยศวิลาศ , ครูสายสุพันธุ สายหลักคํา
เรียนที่อาคาร 3 หอง 331
10.3 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.2
ครูขวัญชนก บุญประคอง , ครูปรียาดา เพชรเวียง
เรียนที่อาคาร 3 หอง 324
10.4 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.3
ครูสุริยา พิมพศรี , ครูนภัสกร โสมณี
เรียนที่อาคาร 3 หอง 336
10.5 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.1 GEP
ครูจารุวรรณ โพธิ์ชัย , ครูพิชญากรณ เหลาอรรคะ
เรียนที่อาคาร 7 หอง 744 745
10.6 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.2 GEP
ครูพรวดี พรมเดช
เรียนที่อาคาร 7 หอง 746 747

10.7 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.3 GEP
ครูสุพิชา คําเครือ
เรียนที่อาคาร 7 หอง 742 743
10.8 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.4
ครูวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดี
ครูรจนา พากระจาง
เรียนที่อาคาร 2 หอง 213
10.9 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.5 - 6
ครูไชยา โคตรพัฒน
เรียนที่หองพักครู คอมพิวเตอร อาคาร 7 หอง 711
10.10 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.4 (SMTE)
ครูสุรชัย กัลปชัย
ครูสุพัตรา ไชยจันหอม
เรียนที่อาคาร 2 หอง 224
10.11 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.5 (SMTE)
ครูเจษฎา กาญจนาจินดานันต
ครูภูษิต จันทนา
เรียนที่อาคาร 2 หอง 225
10.12 ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.6 (SMTE)
ครูกรรณิกา อินพินิจ
ครูวาที่รอยตรี รพี พรมดี
เรียนที่อาคาร 2 หอง 223
11.13 ชุมนุมดนตรีไทย
ครูเบญญาภา ทุมสงคราม
สถานที่ อาคารดนตรีรวมใจ หองดนตรีไทย

