
ที่ ชื่อชุมนุม ห้องสอน ชื่อ-สกุล
1 นศท. หอประชุม ครอูนุสรณ์     อ้นชู
2 ภาษาไทย 436 ครูสุกญัญา  ถาวร
3 ดูหนังฟงัเพลง 435 ครูศุภิสรา    แพรแกว้ 
4 นานาภาษาไทย 433 ครูปุณวชิญ์     อนิทพงษ์
5 ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.ปลาย 434 ครูกฤษณะ   แสงค า
6 ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น 432 ครูณัฐพล   ปะละใจ
7 ดูหนังฟงัวรรณคดี 1 431 ครูฟา้อ าพร  สิงห์ทอง
8 ดูหนังฟงัวรรณคดี 2 431 ครูอารวร์ี อดิเรก
9 ความรู้คู่สังคม 331 ครูนเรศ       สดชืน่
10 ย้อนรอยประวติัศาสตร์ 335 ครูลาวลัย์      คล้ายทอง
11 รอบรู้ส่ิงแวดล้อม 321 ครนูงลกัษณ์     ปฐมธรรมการ
12 ท่องโลกสารคดี 325 ครูสุนันทา      พรมมาก
13 สาระคดีท่องโลกลักษณะทางกายภาพฯ 316 ครูภัทรนัญ     กลัปพฤกษ์
14 ข้อคิดคติสอนใจจากละครคุณธรรม 334 ครูรัฐชดาพร    พงษ์พฒัน์
15 เกมเศรษฐี 333 ครูประภาสิริ    ถาวร
16 อาเซียนน่ารู้ 332 ครูภัณฑิรา    รามสูต
17 รอบรู้ประวติัศาสตร์ไทย โรงอาหาร ครูปัฐพงศ์    สารีนาค
18 นักกฎหมายน้อย 336 ครูอรรถสิทธิ์   ภิญโญ
19 วนิัยจราจรน่ารู้ ห้องพยาบาล ครูพรพรรณ     มหึมา  
20 วดัไทยในต่างแดน หน้าสหกรณ์ ครูอนัญญา    มาน้อย 
21 ท่องเที่ยว 77 จังหวดั โรงอาหาร ครูจันทรา แสงอะโณ
22 คาราโอเกะพาเพลิน LAB2 ครจูฑุารตัน์      ใจหงอก
23 เสริมทักษะภาษาองักฤษ 223 ครูศิริพร       มั่นเกษตรกจิ
24 ติวภาษาองักฤษ 224 ครูปิยะสรวง     กลุมาลา
25 Perfect English by kru Cindy 225 ครูณฤดี     สีทับทิม
26 ซ่อมเสริมภาษาองักฤษ หน้าสหกรณ์ ครูจิตรานนท์     อนิทพงษ์
27 เกมภาษาองักฤษ โรงอาหาร ครูวยิะดา    อนิทพงษ์
28 English Audio Movies 221 ครูอนุชิต      อนิทเสน
29 Crossword ม.ต้น 216 ครูณิชาดา    ศิริวฒัน์
30 หนีห่าวไชนีส 222 ครูปรารถนา   พชืเนาวรัตน์
31 ภาษาพาเพลิน ใต้ตึก 4 ครูสมหญิง     บดีรัฐ
32 English remember 223 ครูสาวติรี    ศิริเวนิ
33 นศท. หอประชุม ครูสุปัญญา  สงวนทรัพย์
34 English vocab pluzle ห้องพยาบาล ครูกมลวรรณ   สังคง
35 English camp songs ใต้ตึก 4 ครูภราดา   วเิชียรดี
36 Crossword ม.ปลาย 216 ครูวชัรีลักษณ์   ส่องแสง
37 English game 227 ครูณัฐชนันท์พร ทิพมนต์
38 Everyday English ห้องพยาบาล นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์
39 นศท. หอประชุม ครอูาทร  รอกลาง
40 นักสังเกต หน้าห้อง 115 ครูเรณู     ศรีพรหม
41 โลก ดาราศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 113 ครูล าจวน   ค าบรรลือ 
42 เคมีพาเลิน 114 ครูรัตนา     ปัญญา
43 นักประดิษฐ์น้อย 122 ครูนันท์นภัสถ์   อนิทร์ป้อม
44 เคร่ืองบินพลังยาง 117 ครูสมานพนัธ ์    ค าชู
45 โลก(สวนป่า) ดาราศาสตร์ 2 113 / สวนป่า ครูปิยมาศ     สิงห์ทอง
46 นศท. หอประชุม วา่ที่ ร.ต.สมฤกษ์    บัวพนัธ์
47 สนุกวทิย์ 124 ครูสุวนี      เมฆพฒัน์
48 ติวเตอร์ฟสิิกส์ 125 ครูเกรียงศักด์ิ   วระณะ
49 ฟสิิกส์ประยุกต์ 117 ครูสุริยัน   ใจค าต๊ิบ
50 วาดภาพวทิยาศาสตร์ 115 ครูชลธชิา   เต๋าทอง

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรยีนที่ 2 การศึกษา 2562



ที่ ชื่อชุมนุม ห้องสอน ชื่อ-สกุล
51 นศท. หอประชุม ครูเทอดธานนิทร์  เหมะสิขัณฑกะ
52 ฉลุโมเดล อาคาร 2 (ด้านล่าง) ครูส าเริง    รุ้งกระด่ี 
53 อนิเทอเน็ตสร้างสรรค์ ห้องคอม 1 ครูณัฐณิชา    ชังคะนาค 
54 ช่างคอมฯอาสา ห้องคอม 2 ครูสุเทพ    สอนนิล
55 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอม ห้องคอม3 ครูปรัชญา  แกง่ศิริ
56 พรรณไม้อดัแห้ง 1 หอ้ง To be NO.1 ครูกฤษณะ   ทัศนียานนท์
57 พรรณไม้อดัแห้ง 2 หอ้ง To be NO.2 ครูกิง่ดาว   กลุชา
58 ช่างคิดวทิยาศาสตร์ 1 121 ครูสุภาภรณ์  ฤมิตร
59 ช่างคิดวทิยาศาสตร์ 2 121 ครูรมิดา จิตติวฒันากร
60 นศท. หอประชุม ครูศรีไพร     ขอนทอง     
61 วทิย์คิดสนุก 123 ครูกลัยา   เสือด้วง            
62 เกม 24 426 ครฐูานิตา    บญุธรรม
63 ส่ิงประดิษฐ์รีไซเคิล คณิตศาสตร์1 423 ครูอจัจิมา    ด้วงฟู
64 ส่ิงประดิษฐ์รีไซเคิล คณิตศาสตร์2 423 ครูรุจิรา     อุน่กาศ
65 A-MATH 438 ครูกรชกร   แกน่จันทร์
66 คณิตคิดสนุก ห้องสืบค้น ครูวชิราภรณ์   วงศ์รัตน์
67 คณิตศาสตร์ 427 ครูสุดสายใจ     อนิกรัด
68 ซูโดกุ 438 ครูปิยดา   กาศบ ารุง
69 เรียนปนเล่น 428 ครูพสิษฐ์     มีศรีสวสัด์ิ
70 นักธนาคารน้อย ธนาคารโรงเรียน ครูนิยมรัตน์    คล้ายปาน
71 คณิตศาสตร์กบัการละเล่นไทย 437 ครูพชัราภรณ์  ฟุ่มเฟอืย
72 เวทคณิต 421 ครูนุชฑพร  ผลพระ
73 คณิตพาเพลิน 421 ครูโสภา  ร่มพกิลุ
74 นานาสาระ by health 326 ครนูงนุช      ไชยโยกาศ
75 กฬีาเนตบอล หน้าอาคาร 4 ครูประทวน     บดีรัฐ
76 ฟตุบอล สนามหนา้เสาธง ครูดิเรก       ค าช า
77 เซปักตะกร้อ หน้าอาคาร 4 ครูถนอมพงษ์     จันอน้
78 ฟตุซอล สนามหน้าเสาธง ครูมลฑล เทศชม
79 อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ครสูภุรตัน์       รตันประภา
80 รักษ์งานประดิษฐ์ 218 ครูศิริพร     บุญมาสอน
81 อย.น้อย ห้องคหกรรม ครูจิตติมา      เปียมาลย์
82 ยุวบรรณรักษ์ ห้องสมุด ครูนพรัตน์     สงคุ้ม 
83 เชฟมือทอง ช็อปการงาน ครูจารุวรรณ    บุตรเกตุ
84 จัดสวนถาดพาเพลิน 206 ครูเสกสรรค์     กณุณะกนั
85 งานช่าง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ครูวษิณุ  เกดิยอด
86 น  าผลไม้และสมุนไพร 322 ครูปาริมา      ธรีะกณัฑ์    
87 ปี่พาทย์ไทย ห้องดนตรีไทย ครชููชาต ิ      อินทพงษ์
88 ศิลปะ ห้องศิลปะ ครูชาญชัย      ศรีอทุัย
89 นาฏยลีลา ห้องนาฏศิลป์ ครูวฒันา     วโิรจน์โยธนิ
90 ศิลปะพาเพลิน 126 ครูกลุรัตน์      เจริญสุข       
91 ดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล ครูรังสรรค์      ยาสอน       
92 เคร่ืองสายไทย ห้องดนตรีไทย ครูธนเดช พนัธกุร
93 สบู่แฮนด์เมด 211 ครภูานุรตัน์    เดชะผล   
94 แนะแนวสร้างสรรค์ 213 ครูวรัิต     ผักใหม  
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