
รหัส ชื่อชุมนุม ครูผูสอนกิจกรรม สถานที่เรียน
101 ภาษาไทยสรางสรรควรรณศิลป นางสาวแววมยุรา จันทรสง หองเรียน ม.3.6
102 หมอภาษา นางสาวมณี แซทอ หองเรียน ม.3.5
103 รูรักษภาษาไทย นางจิตฐิชา ครุฑคง หองเรียน ม.3.9
104 วิถีชุมชนคนพอเพียง นางดวงเดือน กิติประสาท หองเรียน ม.3.2
105 ตอวาทะปะทะคารม นายรุจิภาส หลักฐาน หองเรียน ม.3.3
106 Pop up & movie นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง  นางสาวอรทัย คุมแสง หองเรียน ม.2.7
107 อนุรักษวรรณคดี นางวิภาวรรณ เงินเมือง หองเรียน ม.2.5
108 หองสมุด นางดวงเดือน เรงเจริญ หองสมุด
109 คิดเลขเร็ว นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม หองเรียน ม.3.4
110 เวทคณิต นางสาวพรทิพย ทาสา  นายอติพร มณีล้ํา หองเรียน ม.3.7
111 เกมคณิตคิดสนุก นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธ์ิ หองเรียน ม.1.1
112 Super Math นางสาวเพ็ญพิชชา ขําเขียว  นายพีระพัฒน แสงรุง หองเรียน ม.1.3
113 A-MATH นางสาวปรางคทราย อุดดวง  นางสาวปยนุช กอนคง หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
114 Science  Movie นายสงบ ดุษฎีธัญกุล  นายเมธาวัฒน จํากิจ หองโลก ดาราศาสตรและอวกาศ

115 TECHNO-OK นางสาวสาคร อยูนุย  นางสาวพัชราภรณ บุตรวงค  นางสาวจิราภรณ สุวรรณาลัย หองคอมพิวเตอร 2
116 วิทยสนุกรอบตัว นางเจียรนัย สืบคํา  นางสาวบังอร ชะเอมจันทร หองปฏิบัติการวิทย ม.3
117 วิทยพาเพลิน นางสาวกานดา กันฉิม  นางสาวฐิติกานต ประสารภักดิ์  นางสาวปณณ เขตจัตุรัส หองปฏิบัติการวิทย ม.2
118 นักวิทยคิดเลน นางเกตุกนก ดานสัมฤทธ์ิ  นายสุรพงศ บางทวี หองเรียน ม.3.10
119 คอมพิวเตอร นางชลธิชา วรภู หองคอมพิวเตอร 4 (ชั้น2)
120 สนุกกับคอมพิวเตอร นายธีรยุทธ อินไชย หองคอมพิวเตอร 3
121 นิทานคุณธรรม นางวลัยพร แจมนาม หองจริยธรรม
122 สังคมอุดมความรู นางสาวกนกพร ทองสมบุญ  นายพิทยา ราชา หองเรียน ม.3.1
123 จากจอหนัง สูวัฒนธรรมสากล นางสาวปทุมรัตน ราชเพียแกว  นางสาวพชรพร มั่นหาญ หองจริยธรรม
124 ศาสนาพาเพลิน นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง หองเรียน ม.2.3
125 มัคนายกนอย นายกฤษณพงศ บุญกูล  นายรุงนรินทร  ออนนาเมือง หองเรียน ม.1.9
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รหัส ชื่อชุมนุม ครูผูสอนกิจกรรม สถานที่เรียน
126 Billboard Record Breaker นายธราธร สุขะอาคม หองเรียนคุณภาพ (theater)

127 Learning by activities นางนุศรา ผิวพรรณ หองเรียน ม.2.8
128 ภาษาญี่ปุนนาสนุก นางสาวจริยา บัวหลวง หองเรียน ม.2.11
129 100+ English Idioms นางสาวจันทกานต แกวบัวดี หองเรียน ม.2.4
130 ภาษาญี่ปุนนารู นางสาวลัลนา ปลั่งศรีรัตน หองเรียน ม.1.2
131 Eclub Mr.Wilfredo B.Tan หองเรียน ม.2.6
132 ขับรอง นางสุรภา จันทรเปลง ซุมหนาหองศิลปะ
133 การเขียนภาพการตูน นางวัลยลิยา ชางทอง หองเรียน ม.2.5
134 ดนตรีสากล นายวรวิทย ไชยมิ่ง หองปฏิบัติการดนตรีสากล
135 สรางสรรคงานศิลป นางสาวเมธาวี อุทัศน หอง TOT

136 ศิลปสรางสรรค นางรัชนี พรมชู หองปฏิบัติการศิลปะ
137 เพนทหิน นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปยะปกรณ หองเรียน ม.3.8
138 วาดเสน นายไพบูลย อมรประภา ซุมหนาหองศิลปะ
139 พากเพียรเรียนงานอาชีพ นางอโณฌา บุญโสภา  นางสาวพิลาศลักษณ เสริมพงษ หองปฏิบัติการงานผา
140 จิตอาสาพัฒนาโภชนาการ นางจารุวรรณ เดชคุม  นางสวาท สิริพัฒนา หองปฏิบัติการงานประดิษฐ
141 108  ไอเดีย นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน หองปฏิบัติการ งานชาง1
142 จิปาถะ นางสาวโสภา คําสีสังข หองเรียน ม.1.4
143 บานไฟฟา นายธีระยุทธ สุวิเชียร  นายณรงค จันทุดม หองปฎิบัติการไฟฟา
144 คีตะมวยไทย นางสาวปรียนุช บัวชุม  นายวรายุส จันทะคุณ หองปฏิบัติการพละศึกษา
145 กีฬา นางอําพร สินมา  นายธนพล ผึ้งสีใส  นายธีรวิชญ ถิ่นจันทร โดมศรีพุทธาคณาพัฒน
146 จิตอาสาเยาวสตรีทําดีทุกวัน นางจุฑาทิพย ยงพาณิชย หองศูนยวัยใส
147 Graphic Design นายธีรพงษ นวลดอน  นางสาวณัฏฐนันท ตั้งศรีจันทร หองคอมพิวเตอร 1
148 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน นางนุศรา จันทรสละ หองธนาคาร
149 ดนตรีไทย นางเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย  นายสิทธิชัย เฟองอิ่ม หองปฏิบัติการดนตรีไทย
150 วงโยธวาธิต นายชัยรัตน อ่ําพูล หองปฏิบัติการวงโยธวาธิต
151 นาฏศิลป นางทวีสุข บัวทอง  นางสาวลักษณา เยาวสังข หองปฏิบัติการนาฏศิลป
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