
ล ำดบั ชื่อชมุนุม สถำนทีเ่รียน

1 เสริมทักษะภาษาไทย น.ส.เยาวดี    หงษ์ทอง ห้อง 411
2 เสริมทักษะภาษาไทย น.ส.อุไรวรรณ   สมัยวงค์ ห้อง 411
3 อ่านด้วยการร้อง นางวราพร   ปัตถา ห้อง 424
4 ประชาสัมพันธ์ น.ส.จรรยงค์    ดวงจันทร์ ห้องประชาสัมพันธ์
5 สวดมนต์หมู่สรภัญญะ น.ส.จินดา  ไชยสวัสด์ิ ห้อง 426
6 อ่านท านองเสนาะ นางนิตยา    ชูศรี ห้อง 423
7 ปริศนาอักษรไขว้ 12X12 น.ส.ภรทิพย์  ส่ิงทีรั่ก ห้อง 425
8 ภาษาไทยในบทเพลง นางวีรฎา  ทองแท่นแก้ว ห้อง 434
9 นิทานแสนสนุก น.ส.จิราพร   ราชยอด ห้อง 435
10 สารานุกรมไทย น.ส.ปองกานต์   ขุนเมือง ห้อง 422
11 เรียงร้อยถ้อยค ากลอน น.ส.รัชนีกร แก้วหวาน ห้อง 433
12 ภาษาไทยและวัฒนธรรม น.ส.ธนัชชา ศิริชัย ห้อง 432
13 ฅนเขียนการ์ตูน นายพิบูล แสงวันลอย ห้องอาเซียน

14 รีไซเคิล นางสุจิรา ด าอ่อน หน้าอาคาร 6

15 9 ตามรอยพ่อ...พอเพียง นางจันทนี พวงแก้ว ห้องสมุดสังคม

16 Interact 2 นางอภิญญา วงศ์เสรี

17 นานาสาระ นางบุญทิพย์ แสงวิจิตร หน้าอาคาร 4

นางพวงผกา บุตรรักษ์

น.ส.เรวดี จีณะวงศ์

19 บุคลิกภาพ น.ส.พัสตราภรณ์ อินทรสุวรรณ ห้อง 634

20 ทีป่รึกษาสภานักเรียน น.ส.ณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์ ห้องสภา

21 เศษผ้ามหัศจรรย์ น.ส.ณัฐกานต์ ฤกษ์ส ารวจ ห้อง 648

22 สภานักเรียน นายนิรินาม งามวาจา ห้องสภา

23 Interact 3 นางวลัยพร เทียนขาว

24 เปตอง นางอัมราภรณ์ จักราพงษ์ ลานเปตอง

25 คนรักการ์ดเกม นายพัฒนพล น าพากิจ ห้อง 635

26 ท่องโลกอาเซียน น.ส.รัชนิดา เสล่ราษฎร์ ห้อง 647

27 บาสเกตบอล นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์ สนามบาสเกตบอล

28 ลีลาศ นายไพฑูรย์ บุษยา ลานหงษ์หยก

29 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 นางสุคนธ์ ไชยะโก ห้องลิกอ 2

30 เทเบิลเทนนิส น.ส.สุขจิต สุขใส ห้องปิงปอง

31 ฟืน้คืนชีพ นางสายสุนีย์ คงแก้ว ห้องพยาบาล

รำยชื่อชุมนุมทั้งหมดของป ี2560

ชื่อครูทีป่รึกษำชมนุม

18 เร่ืองเล่าชาวสยาม smart room
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32 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 น.ส.ซูนีตา สูหลง ห้องออกก าลังกาย

33 ฟุตบอล นายมงคล แซ่ซ่ัว สนามฟุตบอล

34 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 น.ส.จันทร์จิรา พิมพิลา ห้องออกก าลังกาย

35 คณิตศาสตร์ นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ห้อง 623

36 Advance  Math นายสมชาย มาแจ่ม ห้อง 624

37 คณิตศาสตร์น่ารู้ นายสมภพ อ าพัน ห้อง 631

38 จิตอาสา นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์ ห้อง 125

39 หมากฮอส นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์ ห้อง 623

40 คณิตศาสตร์ 2 นางระเบียบ แสงวันลอย ห้อง 632
นายนันทวัฒน์ สงค์รักษ์

นายพล ไมสัณ

42 Crossword พืน้ฐาน นายไพศาล ศรีสวัสด์ิ ห้อง 642

43 คณิตศาสตร์ 3 นางจรัสศรี ทองชุมนุม ห้อง 633

44 นันทนาการคณิตศาสตร์ 1 นางปฏิญญา สมบูรณ์ ห้อง 626

45 คณิตคิดสบายๆ น.ส.สุพรรณี วิรุณสาร ห้อง 611

46 เอาใจใส่ นางเยาวภา บรรพต ห้อง 627

47 A-Math นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ห้องสมุดคณิต

48 รูบิค น.ส.อรพรรณ จันทร์แจ่ม ห้อง 634

49 แก้โจทย์ปัญหา นายภูเบศ พนานุรักษ์ ห้อง 625

50 แบดมินตัน น.ส.สายใจ จันทร์พูล สนาม

51 คณิตต๊ิดชิ่ง นายภูวนาท สามสี ห้อง 624

52 คณิตคิดสนุก 2 น.ส.ศรีสุดา หนูเซ่ง ห้อง 627

53 นันทนาการคณิตศาสตร์ 2 น.ส.ภัสราภา จันทร์เมือง ห้อง 623

54 Art in math น.ส.นูรดียานา ดาหะตอ ห้อง 625

55 ห้องเรียนสีเขียว 1 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ห้องเรียนสีเขียว

56 สอวน. เคมี 1 นางปรียาภรณ์ รัตนะ ห้อง 521

57 ลูกเสือ 1 นายสมพร จอนด้วง ห้องลูกเสือ

58 ธนาคารโรงเรียน นางสุภาภรณ์ เพชรล่อเหลียน ธนาคารโรงเรียน

59 เทคนิคการเชียร์ 5 นายวีรภัทร์ โปณะทอง ห้องทคนิคฯ

60 ใจรักยามว่าง นางโสภาพันธ์ ลีลากิจรุ่งเรือง ห้อง 525

61 คลีนิควิชาการ(ชีววิทยา) นางวราภรณ์ ไชยศรี หน้าอาคาร 5

62 รักษ์วิทยาศาสตร์ 1 นางสมใจ ไชยสุวรรณ์ ห้อง 524

41 คณิตศาสตร์  4 ห้อง 643
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63 เทคนิคการเชียร์ 2 น.ส.นิตยา จันทรโชติ ห้องเทคนิคฯ

64 รักยามว่าง น.ส.เยาวนุช ล่ิมรัช ห้อง 511

65 คลีนิควิชาการ(ฟิสิกส์) นางนิพวัลย์ ตันสกุล ห้อง 531

66 รักษ์วิทยาศาสตร์ 2 นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา ห้อง 524

67 สอวน. เคมี 2 นางชลิดา ไชยพันธ์กุล ห้อง 521

68 ห้องเรียนสีเขียว 2 น.ส.วิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์ ห้องเรียนสีเขียว

69 รักษ์โรงเรียน น.ส.อ้อย สวัสด์ิรักษา หน้าอาคาร 5

70 IG เพือ่การศึกษา นายน าโชค วงศ์ศุภชาติ ห้อง 532

71 อนุรักษ์พลังงาน 1 น.ส.รพีพัฒน์ ธรรมชูโชติ ห้องเรียนสีเขียว

72 เล่นหุน้ออนไลน์ นายอีซา หอมหวน ห้อง 514

73 สารวัตรสนาม 1 นายนพดล จันทร์สุทธิ์ หน้าห้องทูบี

74 อนุรักษ์พลังงาน 2 น.ส.วิยะดา สาโรจน์ หน้าอาคาร 5

75 แผนที่-เข็มทิศ นายอติกิจ วิเวกวินย์ ห้องลูกเสือ

76 เกมส์นันทนาการ น.ส.ดลยา แซ่เอี้ยว หน้าอาคาร 5

77 ภว.สวยด้วยมือเรา น.ส.พจนีย์ เชื้อไทย หน้าอาคาร 5

78 หมากรุก นายนฤชา คมคง ห้อง 522

79 เทคนิคการเชียร์ 1 นางอัญชลี อยู่คง ห้องเทคนิคฯ

80 คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ว่าที ่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร ห้อง 221

81 ธนาคารโรงเรียน 1 นางพรพรรณ สุริยมณฑล ห้องธนาคาร

82 ต้นกล้า นายธเมธ พินสุวรรณ หน้าห้อง TO BE

83 เศรษฐกิจพอเพียง นางสุนันตา ลุพรหมมา ห้อง 225

84 แฟนพันธ์แท้เคร่ืองบิน นายมนัส ปลิดโรค ห้องเกษตรใหญ่

85 เทคนิคการเชียร์ 3 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ห้องเทคนิคฯ
นางนงนุช เอี๋ยวพานิช

นายณัฐกิตต์ิ แจ่มใส

87 หุน่ยนต์ น.ส.ณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน ห้องไร้พรมแดน

88 การ์ตูนญีปุ่น่ 2 น.ส.กิ่งแก้ว บุญทองแก้ว ห้องเกษตร

89 เทคนิคการเชียร์ 4 นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง ห้องเทคนิคฯ

90 Technology camera นายพรชัย วงศ์เปีย่มศักด์ิ ห้องชงโค

91 Com Club 1 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ห้อง 223

92 ธนาคารโรงเรียน 2 น.ส.จรรยา สืบมา หอ้งธนาคารโรงเรียน

93 นันทนาการ 1 น.ส.ชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญ หน้าอาคารโลหะ

86 การ์ตูนญีปุ่น่ 1 ห้องเกษตร
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94 ใหม่ของเราเก่าของเพือ่น น.ส.ปวีณา นาคปลอด หน้าห้องชงโค

95 คอมพิวเตอร์กราฟิก น.ส.วรัฏฐา วัชรวิภากร ห้องไร้พรมแดน

96 Interact 1 น.ส.พรเพ็ญ สักพันธ์ ห้องเกษตร

97 นันทนาการ 2 นางสุนันทา ปังกานิบาน หน้าหอ้งยานพาหนะ

98 Com Club 2 น.ส.ธนพร ณ วาโย ห้อง 223

99 Dancing นางจิรภรณ์ พงศานนท์ ห้อง 138

100 Basketball น.ส.ธัญมน ผลพุฒ สนามบาส

นางปราณี จินดาพล

น.ส.ลิสา คงสีลัง

102 Let's sing a song นางวิมล บรรจงพาศ ห้อง 612

103 PR นายมานิตร์ เดชากุล ห้อง 134
น.ส.นวลศรี อรรจนพงศา

นายจักรวิทย์

105 Computer นส.พรรณพัชร อนุบุตร ห้อง NGN

106 ฝร่ังเศสสู่สากล นางเยาวณี หาญสมุทร ห้อง 142

107 สนุกกับ idioms นางสรินยา สมาน ห้อง 613

108 วิง่เพือ่สุขภาพ 1 นางปรานอม ไมสัณ สนามบาส

109 ภาษา AEC นางกรวรรณ แย้มสวน หน้าอาคาร 6

110 Baking นางพรรณราพร แก้วพรหม ห้อง138

111 Singing&Art น.ส.ซูฮัยณีย์ เจ๊ะเฮง

112 วัฒนธรรมจีน น.ส.ศิริญญา สิริสวัสด์ิพิพัฒน ห้องสมุดชั้น 2

113 Crossword น.ส.อาริยา รักษาชล ห้อง 135

114 ภาษาและวัฒนธรรมจีน นายฐิติกร สุจิรชนานนท์ ห้อง 147

115 Movie น.ส.พรพิมล ขวัญพร้อม ห้อง 137

116 Paper Model น.ส.หนึ่งฤทัย ผางดี ห้อง 645

117 Spelling Bee น.ส. พรชนก วงศ์ไชย ห้อง 146

118 Band น.ส. ศิริกานต์ หิวานุพงศ์ ห้อง 144

119 TO BE NUMBER ONE นายอุดม เพ็ชร์คง ห้อง TO BE

120 ครีเอทีฟ น.ส.ศุภริน ทิพย์ธนสาร ห้อง 414 

121 สารวัตรนักเรียน 2 นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ หน้าห้อง TO BE

122 ดนตรีไทย นายธนาวุฒิ ชุมทอง ห้องดนตรีไทย

123 วงโยธวาทิต นายอนุวรรต สุทธิรักษ์ ห้องดนตรีสากล

104 English is everywhere ห้อง 613

101 ศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าห้องประชาสัมพันธ์
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124 ศิลป์สร้างสรรค์ น.ส.พานีซา ดารานิง ห้อง 413

125 นาฏศิลป์ประยุกต์ น.ส.จุฑามณี ไชยสงคราม ห้อง 421

126 เด็กดนตรีไทย นายสิงหา เนตรอ าพันธ์ ห้องดนตรีไทย

127 นาฏศิลป์เบือ้งต้น น.ส.กรกช เพชรศิริ ห้อง 421

128 DIY นางจิราภรณ์ ศักด์ิแก้ว ห้องแนะแนว

129 Paper Mache นางมลฤดี แพทย์ปฐม ลานหน้าห้องสมุด

130 วิง่เพือ่สุขภาพ 2 น.ส.สุภัทร์ เคารพธรรม สนามบาส

131 จริยธรรมอิสลาม นายสุรพัศ นันทบุตร หอสมุด

132 หมากล้อม นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ์ ห้อง 128

133 Bottle Ideas(กระปอ๋งไม่เปล่า) น.ส.กัญจน์ภัส เกตุโรจน์ หน้าห้องชงโค

134 ห้องสมุด 1 น.ส.นุชนาฏ เส็งเจริญสุข หอสมุด 100 ปี

135 ส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ นางจารุวรรณ ละงู ห้อง 513

136 ลูกทุ่งไทยหวัใจท านองเสนาะ น.ส.สมหญิง กาญจนพงค์ ห้อง 436

137 สมาธิ นายเทียนชัย ชามะสนธ์ หอสมุด

138 ภาษามลายูหรรษา น.ส.ผาตีเมาะ หามะ ห้อง 614

139 ท่องเทีย่วจีน น.ส.จิตติภัทท์ ถนัดช่าง ห้อง 147

140 ท่องโลกฝร่ังเศส น.ส.มาสสุภา โพธิท์อง ห้อง 211

141 ห้องสมุด 2 น.ส.ณฐกานต์ สุวรรณมณี หอสมุด100ปี

142 ภว.สดใสไร้ขยะ นายเชษฐพล ดนหรอหมาน สนามบาส

143 Sci-Show นางสาวรัตติยากรณ์ มะมิง ห้อง 534

144 นักประดิษฐ์น้อย นายจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์ ห้อง 648

145 ประวัติศาสตร์น่ารู้ น.ส.ภิญโญ ปานมาศ ห้อง 636

146 ไลค์สาระ นายมักตา กะสิรักษ์ หน้าอาคาร 6

147 มือเล็กๆของเด็กภว. นายเทิดธรรม ศรีสว่าง ห้อง 636

148 คณิตคิดสนุก น.ส.อัญชลี คงเพ็ง ห้อง 641

149 พลังความรู้ น.ส.พลอยณัชชา ทองมณี ห้องสมุด

150 รักษ์วิทยาศาสตร์ 3 น.ส.รัศศิมาภรณ์ บรรจงสุทธิ์ ห้อง 524

151 Crossword พืน้ฐาน 2 นส.ศิริพร ทิพย์ธารา ห้อง 642


