
รหัส ชื่อชุมนุม ครู สถานที่จัดกิจกรรม จํานวน

101 ดนตรีพื้นบาน นางสุรภา จันทรเปลง หองปฏิบัติการศิลปะ 27

102 วาดภาพระบายสี นายไพบูลย อมรประภา หอง ม.1.10 27

103 ดนตรีไทย นางเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย  นายอภิรติ เจริญธุป หองวงโยฯ 27

104 ศิลปะสรางสรรค 1 นางสาวเมธาวี อุทัศน Resource center 27

105 ดนตรีสากล นายวรวิทย ไชยมิ่ง  นายณัฏฐากร หวีวงษมา หองดนตรีสากล 27

106 ศิลปะประดิษฐ นางรัชนี พรมชู หองปฏิบัตการศิลปะ 27

107 ศิลปะสรางสรรค  2 นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์ หอง ม.3.11 27

108 เยาวชนสาธารณสุข ( ย.ส.ร.) รับเฉพาะ ม.2, ม.3 นางสาวกัลยา พีงพาณิชยกุล หองพยาบาล 27

109 Science Movie นายสงบ ดุษฎีธัญกุล  นางสาวอภิญญา แสงเพชร หองดาราศาสตร 27

110 TECNO - OK นางสาวสาคร อยูนุย  นางสาวสุภานัน สวนงาม หองคอม 3 27

111 วิทยสนุกรอบตัว นางเจียรนัย สืบคํา  นางสาวพรไพลิน สิทธิชัยวงศ หองวิทย ม.3 27

112 วิทยาศาสตรนารู นายสุทธิชัย เกตุถาวร  นางสาวศศิมณ ทองยศ  นายสุทธิพันธ ตันเชียงคํา หองวิทย ม.1 27

113 Billboard Record Breaker นายธราธร สุขะอาคม  นางสาวธันชิตา เตชะนา หองเรียนคุณภาพ(Theatre) 27

114 ชุมนุมlearning by activity นางนุศรา ผิวพรรณ หองเรียน ม.6.4 27

115 ภาษาญี่ปุน นางสาวจริยา บัวหลวง  ครูญี่ปุนใหม หอง ม.3.7 27

116 ชุมนุมภาษาจีนเพื่อความสื่อสาร นางสาวปรารถนา  หอมลา หองภาษาจีน 27

117 ภาษาอังกฤษกับคุณครูสายรุง นางสาวจันทกานต แกวบัวดี หอง ม.2.9 27

118 ชุมนุมภาษาจีน นางธนิฐตา ลิขสิทธิพันธ หัองเรียน ม.2.7 27
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รหัส ชื่อชุมนุม ครู สถานที่จัดกิจกรรม จํานวน

119 Giff Shop Flowers  Limitrd นางภารณี เสนีวงศ ณ อยุธยา หองประชาสัมพันธ 27

120 ชุมนุมภาษาจีน นางสาวสาวิตรี ขาวทรงธรรม หองภาษาจีน ชั้น 5 27

121 ชุมนุมภาษาญึ่ปุน นางสาวลัลนา ปลั่งศรีรัตน หองอาเซียน 27

122 English  to  day นางสาวสุดารัตน แสงผึ้ง  นางสาวกมลรัตน อินแกว หองTOT 27

123 ชางไฟฟาเบื้องตน นายณรงค จันทุดม หองปฏิบัติการงานชาง 27

124 108  สิ่งประดิษฐ  1 นางจารุวรรณ เดชคุม  นางสวาท สิริพัฒนา หองปฏิบัติงานประดิษฐ 35

125 108 ไอเดีย นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน หองงานชาง 27

126 จิปาถะ นางสาวโสภา คําสีสังข หอง ม.1.5 27

127 Graphic  deaign นางชลธิชา วรภู  นายธีรพงษ นวลดอน หองคอม 2 40

128 การงานสูอาชีพ นางอโณฌา บุญโสภา  นางสาวพิลาสลักษณ เสริมพงษ หองปฏิบัติงานผา 35

129 อาหาร นางสาวนาตฤดี สุขสินธารานนท  นางสมศรี แซเลา หองปฏิบัติการอาหาร 27

130 ภาษาไทยสรางสรรควรรณศิลป นางสาวแววมยุรา จันทรสง  นางสาวอารยา เหมกุล หองศูนยภาษาไทย 27

131 คําคมตอศัพท นางสาวมณี แซทอ หอง ม.3.3 27

132 สรางความคิดอิสระจินตนาการ นางจิตฐิชา ครุฑคง ซุมหนาหองบริหารทั่วไป 27

133 ชุมนุมวิถีชุมชนคนพอเพียง 1 นางดวงเดือน กิตติประสาท หอง ม.3.5 27

134 ชุมนุมรองรําทําเพลง(พื้นบาน) นายรุจิภาส หลักฐาน หอง ม.3.6 27

135 ตลุยเกมทองแดนภาพยนตร นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง หอง ม.2.4 27

136 นักเขียน นางวิภาวรรณ เงินเมือง  นางสาวมลโธ มะโพงเพ็ง หอง ม.2.3 27
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รหัส ชื่อชุมนุม ครู สถานที่จัดกิจกรรม จํานวน

137 หองสมุด นางดวงเดือน เรงเจริญ หองสมุด 27

138 พิชิต O-NET  ม.ตน นางสาวสุชาวดี พิมหานาม หอง ม.3.2 27

139 คณิตคิดเร็ว ม.ตน นางสาวพรทิพย ทาสา หอง ม.2.2 27

140 เกมคณิตคิดสนุก ม.ตน นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์  นางสุรีรัตน ขาวเอี่ยม  นางสาวอมรรัตน จันทรบานคลอง หอง ม.1.2 27

141 คณิตศาสตร นางบุษราภรณ บุญวังแร หอง ม.3.8 27

142 ลูกเสืออาสา วาที่ รต. นิทัศน คําทา  นายนิรุจ ยิ้มดี หอง ม.3.9 27

143 คณิตคิดสนุก ม.ตน นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค หอง ม.3.4 27

144 ศาสนาพาเพลิน นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง หอง ม.2.6 27

145 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ  1 นางวลัยพร แจมนาม  นางสาวพนิดา คําอาย หอง ม.1.3 27

146 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ  2 นางสาวกนกพร ทองสมบุญ  นางสาวอรวรรณ ลวนพฤกษ หอง ม.3.1 27

147 ภาพยนตรนาดูเรียนรูประวัติศาสตร นางสาวปทุมรัตน ราชเพียงแกว หอง ม.3.5 27

148 จริยธรรมนําสูจิตอาสา นางพนิตนาฏ รัตนพนิต  นางสาวขวัญชนก กุยวงตาล หองจริยธรรม 27

149 พุทธสุภาษิต ครูสังคมใหม หอง ม.3.10 27

150 เยาวสตรีทําดีเพื่อพอ (YC ) นางจุฑาทิพย ยงพาณิชย หองศูนยวัยใส 27

151 ธนาคารโรงเรียน นางนุศรา จันทรสละ  นางสาวพชรพร มั่นหาญ ธนาคารโรงเรียน 15

152 นาฏศิลป (Lock) นางสาวลักษณา เยาวสังข  นางทวีสุข บัวทอง หองนาฏศิลป 23

153 วงโยธวาทิต  (Lock) นายชัยรัตน อ่ําพูล หองวงโยฯ 23
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