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101 คนพอเพียง นางดวงเดือน กิติประสาท หอง ม.3.9

102 ตะลุยเกม ทองแดนภาพยนตร นางสาวธรรมนัตน ราชรองเมือง หอง ม.2.2 

103 ภาษาไทยสรางสรรควรรณศิลป นางสาวแววมยุรา จันทรสง  นางสาวอารยา เหมกุล หองศูนยพัฒนาวิชาการภาษาไทย

104 ซีรีส รีวิว นายรุจิภาส หลักฐาน หอง ม.3.3

105 หองสมุด นางดวงเดือน เรงเจริญ หองสมุด

106 หมอภาษา นางสาวมณี แซทอ หอง ม.3.5

107 นักเขียน นางวิภาวรรณ เงินเมือง  นางกมลสรวง คนเฉียบ  นางสาวมลโธ มะโพงเพ็ง หอง ม.2.6

108 เสนสายลายมือ นางจิตฐิชา ครุฑคง หอง ม.3.9

109 เกมคณิตคิดสนุก นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์  นางสุรีรัตน ขาวเอี่ยม หอง ม.1.2

110 คณิตศาสตรงายนิดเดียว นางสาวพรทิพย ทาสา หอง ม.2.7

111 Super Math นางสาวเพ็ญพิชชา ขําเขียว หอง ม.3.6

112 ลูกเสือจิตอาสา วาที่ ร.ต. นิทัศน คําทา  นายนิรุจ ยิ้มดี หอง ม.1.9

113 O-net คณิตศาสตร นางสาวสุชาวดี พิมหานาม หอง ม.3.2 

114 สนุกกับคอมพิวเตอร นายธีระยุทธ อินไชย หองคอมพิวเตอร 3

115 Science Movie นายสงบ ดุษฎีธัญกุล  นางสาวภทรชนก จันทรทา หองโลก ดาราศาสตรและอวกาศ

116 เตนพาเพลิน นางเจียรนัย สืบคํา หองปฎิบัติการวิทย ม.3

117 วิทยพาเพลิน นางสาวกานดา  กันฉิม  นางเกตุกนก ดานสัมฤทธิ์ หองปฏิบัติการวิทย ม.2

118 TECHNO-OK นางสาวสาคร อยูนุย  นางสาวสุภานัน สวนงาม  นางสาวพัชราภรณ บุตรวงศ  นางสาวภัณฑิลา แยมพยุง หองคอมพิวเตอร 2

119 คอมพิวเตอร นางชลธิชา วรภู หองคอมพิงเตอร 1

120 สนุกกับวิทยาศาสตร นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร หอง ม.1.4

121 จากจอหนัง สูวัฒนธรรมโลก นางสาวปทุมรัตน ราชเพียแกว หองจริยธรรม

122 จริยศึกษา พัฒนาชีวิต นางวลัยพร แจมนาม หอง ม.1.10
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123 สังคมแหงความรู นางสาวกนกพร ทองสมบุญ หอง ม.3.1

124 ศาสนาพาเพลิน นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง หอง ม.3.6

125 ภาษาญี่ปุนนารู นางสาวจริยา บัวหลวง หอง ม.2.11

126 ภาษาญี่ปุนพาเพลิน นางสาวลัลนา ปลั่งศรีรัตน หอง ม.1.1

127 จุกจิ๊กจ.จีน นางสาวธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ หอง ม.2.7

128 Billboard Record Breaker นายธราธร สุขะอาคม หองเธียรเตอร 

129 Chill Chill English นางสาวจันทกานต แกวบัวดี หอง ม.3.4

130 Gift Shop & Flowers Ltd. นางภารณี เสนีวงศ ณ อยุธยา ชุมสัตบัน

131 Learning by activity นางนุศรา ผิวพรรณ  นางศจีลักษณ พงศสุภา หอง ม.2.8

132 ศิลปสรางสรรค นางสาวเมธาวี อุทัศน หอง Resource Center

133 ขับรอง นางสุรภา จันทรเปลง หองศิลปะ

134 ศิลปะประดิษฐ นางรัชนี พรมชู หองศิลปะ

135 วาดภาพการตูน นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์ หอง ม.3.11

136 เขียนภาพระบายสี นายไพบูลย อมรประภา หอง ม.1.5

137 ดนตรีไทย นางเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย  นายอภิรติ เจริญธูป หองดนตรี

138 ดนตรีสากล นายวรวิทย ไชยมิ่ง  นายณัฏฐากร หวีวงษมา หองดนตรีสากล

139 อักษรศิลป นางวัลยลิยา ชางทอง หอง ม.3.7

140 ชางไฟฟา นายณรงค จันทุดม โรงฝกงาน

141 จิปาถะ นางสาวโสภา คําสีสังข หอง ม.1.6

142 พากเพียรเรียนงานอาชีพ นางอโณฌา บุญโสภา  นางสาวพิลาศลักษณ เสริมพงษ หองปฏิบัติการงานผา

143 108 งานประดิษฐ นางจารุวรรณ เดชคุม  นางสวาท สิริพัฒนา หองปฏิบัติงานคหกรรม

144 108 ไอเดีย นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน หอง ม.3.8
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145 กรีฑา นายเจษฎา ประคองบุญมา สนามฟุตซอล

146 คีตะมวยไทย นางสาวปรียานุช บัวชุม หองพละ

147 บาสเกตบอล นายกานต ชวงบุญศรี สนามบาสเกตบอล

148 ผสร.(อาสาพยาบาล) รับเฉพาะ ม.2,ม.3 นางสาวกัลยา พึ่งพานิชยกุล หองพยาบาล

149 จิตอาสา Ycฯ นางจุฑาทิพย ยงพาณิชย หองศูนยวัยใส

150 ธนาคารโรงเรัยน นางนุศรา  จันทรสละ  นางสาวพชรพร มั่นหาญ หองธนาคารโรงเรียน

151 นาฏศิลป นางทวีสุข บัวทอง  นางสาวลักษณา เยาวสังข หองนาฏศิลป

152 Graphic Design นายธีรพงษ  นวลดอน หองสารสนเทศ

153 วงโยธวาทิต นายชัยรัตน อ่ําพูล สนาม,โดม
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