
ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม กลุ่มสาระ ห้อง 
คณิตศาสตร ์ 
เกมคณิตคิดสนุก นางสาวสุดสายใจ อินกรัด คณิตศาสตร์ 427 
ลับสมองกับ KEN KEN, SUDUKU นางสาวปิยดา กาศบ ารุง คณิตศาสตร์ 438 
คณิตคิดเพลิน นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ คณิตศาสตร์ 437 
คณิตศาสตร์กับการละเล่นไทย นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย คณิตศาสตร์ 426 
คิดม่วนชวนมัน นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน คณิตศาสตร์ 438 
คณิตศาสตร์หรรษา นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ คลีนิกคณิตศาสตร์(บ้านดิน) 
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล(คณิตศาสตร์) นางรุจิรา อุกาศ คณิตศาสตร์ 423 
ประลองความคิดพิชิตตัวเลข นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู คณิตศาสตร์ 424 
โอริกามิกับคณิตศาสตร์ นางสาวฐานิตา บุญธรรม คณิตศาสตร์ 426 
A-Math นางสาวกชกร จีนเพชร คณิตศาสตร์ 425 
        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
พรีเซนต์สร้างสรรค์ นายสุเทพ สอนนิล การงานอาชีพและเทคโนโลยี com 2 
Internet สร้างสรรค ์ นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี com 1 
งานประดิษฐ์น่ารู้ นางจารุวรรณ ผ่องแผ้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี 323 
งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง นางสุภรัตน์ รัตนประภา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช๊อปอุตฯ 
บรรณารักษ์อาสา นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ง การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องสมุด 
อนุรักษ์สมุนไพรไทย นางเตือนใจ หงษ์ยนต์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 323 
อย.น้อย นางจิตติมา เปียมาลย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม 
น  าผลไม้และน  าสมุนไพรพาเพลิน นางสาวปาริมา ธีระกัณฑ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 322 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายเสกสรรค์ กุณณะกัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใต้อาคาร 4 

 

 

 



ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม กลุ่มสาระ ห้อง 
สังคมศึกษา  
อาเซียนน่ารู้ นางสาวภัณฑิรา รามสูต สังคมศึกษา 332 
ละครสอนคุณธรรมน าชีวิต นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์ สังคมศึกษา 334 
รอบรู้ประวัติศาสตร์ไทย นายปัฐพงษ์ สารีนาค สังคมศึกษา 331 
ประวัติศาสตร์พาเพลิน นางสาวอนัญญา มาน้อย สังคมศึกษา 424 
เพ่ือนกันปันความรู้ นายนเรศ สดชื่น สังคมศึกษา โรงอาหาร 
อาเซียนศึกษา นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์ สังคมศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เที่ยวไทยกันเถอะ นายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ สังคมศึกษา 336 
แนะแนว นางสาวสุนันทา พรมมาก สังคมศึกษา 215 
นักภูมิศาสตร์น้อย นางสาวพรพรรณ มหึมา สังคมศึกษา 336 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ นางลาวัลย์ คล้ายทอง สังคมศึกษา 335 
วิถีพุทธ นางสาวประภาสิริ ถาวร สังคมศึกษา 333 
สังคมเพ่ือการศึกษา นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ สังคมศึกษา 321 
        
วิทยาศาสตร์  
พรรณไม้อัดแห้ง นายกฤษณะ ทัศนียานนท์ วิทยาศาสตร์ 115 
อนุรักษ์.. นายสุริยัน ใจค าติ๊บ วิทยาศาสตร์ 116 
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ นางสาวกิ่งดาว กุลชา วิทยาศาสตร์ 124 
Energy, Tecnology and Environnenmental 
Management 

นางสาวล าจวน ค าบรรลือ วิทยาศาสตร์ 113 

เคมีพาเพลิน นางรัตนา ปัญญา วิทยาศาสตร์ 114 
ตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน-เขียน นางชลธิชา เต๋าทอง วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด 

 

 

 



ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม กลุ่มสาระ ห้อง 
วิทยาศาสตร์(ต่อ)  
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นายนุกูล ทองตะนุนาม วิทยาศาสตร์ 123 
วิทย์คิดสนุก นางสาวกัลยา เสือด้วง วิทยาศาสตร์ 123 
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) นายเกรียงศักดิ์ วระณะ วิทยาศาสตร์ 125 
นักสังเกต นางเรณู ศรีพรหม วิทยาศาสตร์ หน้าห้องธุรการ 
วิทย์คิดสนุก นางสาวสุรางคนา เมฆพัฒน์ วิทยาศาสตร์ 124 

อนุรักษ์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ นางปิยมาศ สิงษ์ทอง วิทยาศาสตร์ 
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

(ข้างหอประชุม) 
วิทยาศาสตร์น้อย นางสาวจีราภารณ์ วงษ์เขียด วิทยาศาสตร์ 128 
นักประดิษฐ์น้อย นางสาวนันท์ภัสถ์ อินป้อม วิทยาศาสตร์ 122 
        
ภาษาไทย  
เกมถอดรหัส นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์ ภาษาไทย 433 
ค าคม เกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ปลาย นายกฤษณะ แสงค า ภาษาไทย 434 
เกมต่อค าศัพท์ภาษาไทย(เกมค าคม)  
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายณัฐพล ปะละใจ ภาษาไทย 432 

ภาษาไทย (ชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย) นางสาวสุกัญญา ถาวร ภาษาไทย 436 
ดูเพลินเชิงสร้างสรรค์ นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว ภาษาไทย 435 

รักงานประดิษฐ์ 
นางสาวพรรณิษา เจียมทอง 

ภาษาไทย 431 
นางวชิรารัตน์ เจริญสุข 

 

 

 

 



ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม กลุ่มสาระ ห้อง 
ภาษาต่างประเทศ 
ค าศัพท์พาเพลิน นางสาวณฤดี สีทับทิม ภาษาต่างประเทศ 225 
จินตลีลาประกอบเพลง นางสาวภราดา วิเชียรด ี ภาษาต่างประเทศ ใต้อาคาร 4 
ภาษาจีนเบื องต้น นายสุปัญญา สงวนทรัพย์ ภาษาต่างประเทศ 215 
สนุกศัพท์อังกฤษระบายสี นางสาววิยะดา อินทพงษ์ ภาษาต่างประเทศ 227 
อาสาพยาบาล (First Aid Team) นางสาวกมลวรรณ สังคง ภาษาต่างประเทศ ห้องพยาบาล 
Play and Learn นางสาวสมหญิง บดีรัฐ ภาษาต่างประเทศ ใต้ต้นไทรข้างตึก 3 
เสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ ภาษาต่างประเทศ 223 
ติวภาษาอังกฤษ นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา ภาษาต่างประเทศ 224 
ครอสเวิร์ด (Crossword) นางสาววัชรีลักษณ์ ส่องแสง ภาษาต่างประเทศ LAB 2 
เกมภาษาอังกฤษ นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์ ภาษาต่างประเทศ 216 
Learn English with Words นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ภาษาต่างประเทศ 223 
Multi-talented English skill นายสิทธิพงษ์ ค าบรรลือ ภาษาต่างประเทศ 226 
Mkaraoke พาเพลิน นางจุฑารัตน์ ใจหงอก ภาษาต่างประเทศ LAB 2 
ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ นางจิตรานนท์ อินทพงษ์ ภาษาต่างประเทศ 226 
ภาษาญี่ปุ่น นายอนุชิต อินทเสน ภาษาต่างประเทศ 121 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
กีฬาบาสเกตบอล นายประทวน บดีรัฐ สุขศึกษาและพลศึกษา สนามบาสข้างหอประชุม 
กีฬาฟุตบอล นายดิเรก ค าช า สุขศึกษาและพลสึกษา สนามฟุตบอล 
โครเชย์พาเพลิน นางนงนุช ไชยโยกาศ สุขศึกษาและพลสึกษา 326 
วอลเลย์บอล นางชัญญา สุริวงศ ์ สุขศึกษาและพลศึกษา หอประชุม 
กีฬาเปตอง นางสาวธีรารัตน์ กีรติวศิน สุขศึกษาและพลศึกษา สนามเปตอง 

 

 

 



 

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม กลุ่มสาระ ห้อง 
ศิลปะ 
ลีลาศพาเพลิน นางวัฒนา วิโรจน์โยธิน ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ 
ดุริยางค์ นายสุกรีย์ อุดคนดี ศิลปะ ห้องดนตรีสากล 
ศิลปะพาเพลิน นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุข ศิลปะ 126 
ดนตรีไทย นายชูชาติ อินทพงษ์ ศิลปะ ห้องดนตรีไทย 
ศิลปะ นายชาญชัย ศรีอุทัย ศิลปะ ศิลปะ 
ดนตรีสากล2 นายรังสรรค์ ยาสอน ศิลปะ 127 
        
แนะแนว       
สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา นางวิรัต ผักใหม แนะแนว แนะแนว 
สบู่แฮนด์เมด(Handmade Sosp) นางภานุรัตน์ เดชะผล แนะแนว แนะแนว 
        
นักศึกษาวิชาทหาร       
นักศึกษาวิชาทหาร นายเทอดธานินทร์ เหมะสิชัณฑกะ     
  นายอาทร รอกลาง     
  นายสมานพันธ์ ค าชู     
  นายส าเริง รุ้งกระดี่     
  นายอนุสรณ์ อ้นชู     
  นางสาวศรีไพร ขอนทอง     
  นางสาวกมลวรรณ พยับ     
  ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์     

 


