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1 Tiktok sci uni กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายนวัช ปานสุวรรณ fablab 25 ม.1 - ม.6 ชอบสะสม figure 3D model

2 เกมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายนัธวินทร์ คมข า นางนงลักษณ์ โกศรี ห้อง1513 40 ม.1 - ม.3
3 อาสาพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบุญช่วย ทองคุ้ม                
นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง

นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์             
นางสาวกรรณิการ์ สมคะเน

หัองพยาบาล 60 ม.1 - ม.6

4 มารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ ห้อง 1602 40 ม.1 - ม.6

5 อย.น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวอุมาวดี วุฒินาม 2202 25 ม.1 - ม.6 -

6 KJN HOMEWORK กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวิไลวรรณ กล่ันเกษร หัอง 1514 30 ม.4 - ม.6
7 KPN เกมการ์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
นายฐากูร ขานตา นางสาวนิตยา เซ่งเซ่ียง 1605 40 ม.1 - ม.3

8 ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู 3102 (อาคารช่ัวคราว) 20 ม.1 - ม.6 มีพ้ืนฐานด้านการวาดภาพ/มีประสบการณ์ในการ
แข่งขัน

9 เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : 
Youth Counselor)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) นางสาวทิชา สิงห์มี ห้องแนะแนว 20 ม.1 - ม.6

10 Barber Shop กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายณรงญ์ฤทษ์ กัลยา ลู่วิงโรงเรียน 16 ม.1 - ม.3 พร้อมและสนใจ

11 ส่ือสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอม)

นางสาวกัญภร แสงมณี ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1501

20 ม.1 - ม.6 -

12 นักศึกษาวิชาทหาร ปี  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายสงครามชัย กล่ินถือศีล  นางสาวอนงค์รัตน์ กัลยา ศูนย์โดมกิจกรรม , ใต้
อาคาร, สนาม

300 ม.4 เป็นนักเรียนท่ีเรียน รด. เท่าน้ัน

12 นักศึกษาวิชาทหาร ปี  2 ว่าท่ีร้อยตรีอรรถพล ฤทธิค ารพ ศูนย์โดมกิจกรรม , ใต้
อาคาร, สนาม

300 ม.5 เป็นนักเรียนท่ีเรียน รด. เท่าน้ัน

12 นักศึกษาวิชาทหาร ปี  3 นายเอกอุดม ทองเกษม   ศูนย์โดมกิจกรรม , ใต้
อาคาร, สนาม

301 ม.6 เป็นนักเรียนท่ีเรียน รด. เท่าน้ัน

13 นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นางอนงค์รัตน์ กัลยา นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี ห้องนาฏศิลป์ 40 ม.1 - ม.6
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14 CLUBART กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นางธมนต์ภัทรไชยสีหเสนี เรียนออนไลน์ 20 ม.1 - ม.6
15 ธนาคารโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางกมลชนก ภาคภูมิ             

นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่
นางสาวชลธิชา แพทองค า        
นางสาวปรีดาภรณ์   ไชยแสง

ห้องธนาคารโรงเรียน 80 ม.1 - ม.6 นักเรียนตัวแทนห้องเรียน ห้องละ 2 คน จะได้รับสิทธิ
เป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนและได้รับเกียรติบัตร
ของธนาคารโรงเรียน

16 บอร์ดเกมและการ์ดเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอม)

นายศรัณย์ จันทร์แดง นางสาวปรีดาภรณ์   ชยแสง         
นางสาวอรุโณทัย  ธัญญเจริญ

ลานอเนกประสงค์ 20 ม.1 - ม.6 เตรียมอุปกรณ์การเล่นมาเอง

17 ขับร้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นายธนวรรธน์ สว่างดี ห้อง3101 20 ม.1 - ม.6 มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมการขับร้อง ร้องเพลง
เด่ียวได้

18 KPN Beauty salon กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู นางจิรัสยา นาคราช ร้านkpn beauty salon 20 ม.1 - ม.6

19 โลกชีวะแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุล ห้องออนไลน์ zoom/ 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

20 ม.3-ม.5 มีความมุ่งม่ันและต่ังใจเลือกสอบโอลิมปิคชีวะ และ 
สนใจเน้ือหาชีวะ

20 ซูโดกุ  SUDOKU กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นางอารีรัตน์  ก่ิงทอง 20 ม.1- ม.6
21 ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
นางภัทรปพร ผาสุขมูล 4107 30 ม.4 - ม.6

22 เพลงคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางญาติกร มณีวงษ์ นางศิรินารถ สุขแสน 1603 20 ม.1 - ม.6 _

23 บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ นายปิติภัทร  แก้วอินัง อาคารโดม 30 ม.1 - ม.6

24 English Netflix กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น             
นางปริศนา เสลาคุณ

นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา,            
นางสาวดลนภา ใจกล้า

4204 40 ม.4 - ม.6

25 แบดมินตัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวกรรณธิมา หวานช่ืน นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ สนามแบดมินตัน 40 ม.1 - ม.6 -

26 เร่ืองเล่าจากเมืองจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นายจรินทร์ ภูกระโทก นางสาวฐิตินันท์ เชฏฐกุล ใต้ตึกภาษาต่างประเทศ 40 ม.1 - ม.6 ชอบการถ่ายภาพและอยากฝึกถ่ายภาพ
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27 ฝึกเยอรมันผ่านบอร์ดเกมส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชญ์วรัญ เลาหรุ่งพิสิฐ 4102 20 ม.4 - ม.6 ความรู้พ้ืนฐานภาษาเยอรมันหรือสนใจฝึก
ภาษาเยอรมัน

28 ก้อนดินของพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอม)

นายศุภกิตต์ิ ดนุดิษฐ์ นายขจรศักด์ิ โท้รู้ดี ลานอเนกประสงค์ 20 ม.4 - ม.6

29 kjn channel กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอม)

นายศุภกิตต์ิ ดนุดิษฐ์ นายขจรศักด์ิ โท้รู้ดี kjn channel studio 10 ม.1 - ม.6

30 ห้องเรียนสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางป่ินแก้ว กฤชแสงโชติ นางสาวภรภัทร วงศ์สามี,          
นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์

ห้อง 1305 60 ม.1 - ม.6

31 Self-love กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นายกิตติพร นันต๊ะภาพ โดมศูนย์กิจกรรม 20 ม.4 - ม.6 -

32 กีฬาเพ่ือสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง นางสาววีนัสญา สามสังข์ โดมศูนย์กิจกรรม 40 ม.1 - ม.6 -

33 กีฬาเปตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

นางสาวปัณณพัทธ์ สวัสด์ิกิจ นายธีรพงศ์ อรนันต์ สนามกีฬาเปตองด้าน
อาคาร EP

30  ม.1 - ม.6 1.เพ่ือรองรับนักกีฬาเปตองของโรงเรียน 2.ต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฬาเปตอง

34 แอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

นายธีรพงศ์ อรนันต์ ห้องฟิตเนส 20 ม.1 - ม.6

35 ลายมือส่ือภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางกมลรัตน์ ร่ืนเริงใจ ห้อง 1410 20 ม.1 - ม.3
36 TO BE NUMBER ONE กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวภควดี สิงคิ ห้อง To be number 

one
20 ม.1 - ม.6 -

37 ครอสเวิร์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ บัวงาม นางจารุพร ลิขิตท่ีรุ่งเรือง ห้อง 1210-1211 40 ม.1 - ม.3

38 วิทย์ คิด สนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางสาวกุลญา แสงทอง นางสาวสาลินี เจริญศรี 1401/1 40 ม.1 - ม.6 สนใจในวิทยาศาสตร์

39 ห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ ห้องสมุด 20 ม.1 - ม.6
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40 อาสาประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชนาฏ ราชบวร นางสาวสุภารัตน์ คงวัง,               
นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ

หน้าห้องประชาสัมพันธ์ 40 ม.4 - ม.6 มีความชอบ ความสนใจงานประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย งานพิธีกร งานให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล งานวารสารโรงเรียน

41 สารานุกรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอุมาพร วงษ์การดี นางสาวอุไรวรรณ ภูม่ัง 1603 40 ม.1 - ม.3

42 A MATH กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายอภิสิทธ์ิ บุญจูง 1508 20 ม.1 - ม.6
43 ยุวกาชาดชายกองเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา
ว่าท่ี ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ  
 นายอภิสิทธ์ิ บุญจูง

นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์ หน้าห้องฟิตเนสตลอด
แนว(ใช้พ้ืนท่ีหน้าห้อง
ฟิตเนสท้ังหมด 
เน่ืองจากมีสมาชิกเยอะ
และต้องใช้สถานท่ีใน
การฝึก)

70 ม.1 - ม.3, 
รับพ่ีเล้ียงท่ี
เป็น ม.
ปลาย 
จ านวน 
5-10 คน 
ดังน้ันยอด
รวมจึงเป็น 
70 คน

ส าหรับกองเกียรติยศต้องเป็นสมาชิกยุวกาชาดชาย 
และส่วนของพ่ีเล้ียงเป็นชายหรือหญิงท่ีมีจิตอาสาและ
เคยปฏิบัติหน้าท่ีในการเดินสวนสนาม ณ สนามศุภช
ลาศัยมาก่อน

44 ต่อค าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวณฐอร โคตรจักร์ นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์ ห้องภาษาไทย 40 ม.1 - ม.6 สนใจในค าศัพท์ภาษาไทย
45 English Puzzle กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า - ห้อง 4208 20 ม.1 - ม.3 -

46 พูดฝร่ังเศสได้ไม่ต้องไปปารีส กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธ์ิธารทอง นางสาวธิติมา ปลายเนตร ห้อง4101 30 ม.1 - ม.3, 
ม.4 - ม.6

47 สร้างสรรค์งานถัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม น.ส.พิทยา อ้ึงบุญชู ห้องสุนทรภู่ (หน้า
ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย)

20 ม.1 - ม.6 มีความรู้พ้ืนฐานด้านการถักโครเชท์

48 หุ่นกระบอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกมล การกิจเจริญ - ห้องหุ่น(ใต้หอพักชาย) 25 ม.1 - ม.6 -

49 ห้องเรียนสีขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ 4103 20 ม.1 - ม.6 -



ท่ี ช่ือชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือครูท่ีปรึกษาชุมนุม ช่ือครูท่ีปรึกษาชุมนุม (กรณีมีมากกว่า
 1 ท่าน)

4. สถานท่ีจัดกิจกรรม
ชุมนุม

จ านวน
ท่ีรับ

ระดับช้ัน ท่ี
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าชุมนุม/ความรู้พ้ืนฐาน/
เง่ือนไขอ่ืน ๆ

50 Graphic กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอม)

นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง นายรวิภาส โคมากุล 1502/2 30 ม.1 - ม.3 -

51 Youtuber 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายยุทธนา จันนา นายธนู อยู่ส าราญ ห้องอาคารสถานท่ี 
หลังโรงอาหาร

25 ม.1 - ม.6 รักในการถ่ายท าคลิบ

52 TCAS65 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายศักดา ปานรักษา นายพรชัย อินทร์กล่ า 1510 40 ม.6
53 สร้างสรรค์วันว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางแสงจันทร์ หาญกล้า นางสาวสิตา ดารา ศูนย์การเรียนรู้

ภาษาไทย (1402)
60  ม.1 - ม.6

54 วิทยาศาสตร์การกีฬา(ฟุต
ซอล)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นานสุทธิศักด์ิ จันทร์ห้างหว้า สนามฟุตซอล 40 ม.1 - ม.3

55 นานาสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวศิริพร เอกอุ นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี 1409 20 ม.1 - ม.6
56 ศัพท์ซีรีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ 1513 20 ม.1 - ม.3
57 โยธวาฑิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นายวิม คงภาคเพียร นางสาวชญาดา สมไพบูลย์ 3104 40 ม.1 - ม.6 สามารถเล่นดนตรีโยธวาฑิตได้
58 คณิตคิดเร็ว (IQ-180) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล 1601 20 ม.1 - ม.6 ชอบคิด มุ่งม่ันและมีความต้ังใจ
59 กิจกรรมสภานักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วิทย์)
นายบรรณรักษ์ บุญปก ลานอเนกประสงค์ 60 ม.1 - ม.6 มีความสนใจในการท างานร่วมกับงานสภานักเรียน

60 ธนาความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางสาวอุไรพร ปิสันเทียะ ห้อง1311 20 ม.4 - ม.6 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

61 ชุมนุม ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นายพศวัต คชเดช ห้องดนตรีไทย 40 ม.1 - ม.6 มีความรัก สนใจ อดทน ต้ังใจ ขยันม่ันเพียง ในการ
เรียนดนตรีไทย

62 CHATBOX กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

Mrs.Rachanee Rattana Ms.Aimeelyn Prado Room 4301 smart    
room e.p. building

20 ม.4 - ม.6 Must converse english all the time. Practice 
speaking english through fun learning 
activities

63 คณิตคิดสร้างสรรค์ด้วย GSP กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ 1512 10 ม.1 - ม.6 เก่งคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์



ท่ี ช่ือชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือครูท่ีปรึกษาชุมนุม ช่ือครูท่ีปรึกษาชุมนุม (กรณีมีมากกว่า
 1 ท่าน)

4. สถานท่ีจัดกิจกรรม
ชุมนุม

จ านวน
ท่ีรับ

ระดับช้ัน ท่ี
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าชุมนุม/ความรู้พ้ืนฐาน/
เง่ือนไขอ่ืน ๆ

64 Physics Chemistry กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางสุธาทิพย์ ผลไสว นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย             
  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์

ห้อง 1305 60 ม.4 - ม.6 -

65 สังคมคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว ห้อง 1602 40 ม.4 - ม.6

66 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นายวิธวินท์ ทองมังกร นางสาวถิราพรรณ ข าดวง ห้อง 1401/2 20 ม.4 - ม.6 ม.ปลายสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

67 Chinese for you กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร Miss Lu Caihong 4108 40 ม.4 - ม.6

68 English is Fun กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางชญาดา สุวรรณาลัย - 25 ม.1 - ม.3 -

69 Crochet crazy กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ 20 ม.1 - ม.6
70 talking walls กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
นางสาวลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ นางสาวทัศนีย์ ศรีเท่ียง 4302 20 ม.1 - ม.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี3

71 ภาพยนตร์วิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายอชิรวิชญ์ ถิรชัยธนวันต์ 1402 20 ม.1 - ม.6 ชอบดูภาพยนตร์ และมีใจรักส่ือวิดีทัศน์
72 ค าไหนค าน้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวนันทพร มีฤทธ์ิ นางสาวสุวณีย์ แสงน่ิม 1410 30 ม.1 - ม.3
73 ก้าวทันโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจันทิรา ผลวัฒนะ บริเวณหน้าห้องบีหาร

ท่ัวไป
25 ม.4 - ม.6

74 คณิตศิลป์สามมิติ (พับ
กระดาษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวชลธิชา บ ารุงกิจ 1511 15 ม.4 - ม.6

75 English for You กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นายถิรายุ ใหญ่เจริญย่ิง 1210 20 ม ปลาย มีความสนใจภาษาอังกฤษ

76 วิทยาศาสตร์พาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร 1304 20 ม.1 - ม.6

77 ลุกน่ังสบายกับท่ีค่ันหนังสือ
หรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น ศูนย์ภาษาไทย 20  ม.1 - ม.6

78 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางรัตติยา บุญศิริ 1409 20 ม.1 - ม.3 -
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 1 ท่าน)

4. สถานท่ีจัดกิจกรรม
ชุมนุม

จ านวน
ท่ีรับ

ระดับช้ัน ท่ี
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าชุมนุม/ความรู้พ้ืนฐาน/
เง่ือนไขอ่ืน ๆ

79 แนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) นางอ่ิมใจ ดีไสว ห้องแนะแนว 20 ม.4 - ม.6

80 เรารักษ์ป่ินฉัตร-ภัทรเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายจิรากร ส าเร็จ โรงอาหารหอพักชาย 20 ม.1 - ม.6
81 แนะแนวอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) นางอรินทรา ปริยชานิ ห้องแนะแนว 15 ม.1 - ม.6

82 คนรักษ์วิทยุส่ือสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ 2205 20 ม.1 - ม.6

83 วิทยาศาสตร์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นายวินัย บุญชูส่ง 1311 30 ม.1 - ม.3

84 จิตอาสา (ปลาดาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

นายชาญชัย ชาญฤทธ์ิ นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ 2207 40 ม.1 - ม.6

85 รู้ไว้ใช้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อรทัย เลิศวัฒนนนท์ ห้อง 2205 20 ม.1 - ม.6

86 กีต้าร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายเจตพล ยอดทองดี นางสาวทวิณา ไชยยงยศ 1503 20 ม.1 - ม.6
87 Cover dance กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (คอม)
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ หน้าห้องฟิตเนส 30 ม.1 - ม.6

88 โสตทัศนฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทย์)

นายจินตพงศ์ จรดล ห้องโสตทัศนศึกษา 15 ม.1 - ม.3


