








กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ลำดับ ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระ 
1 นางสาวจุฑารัตน์    วงค์ชมภู ประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นางสาวสุภัคดี       สระหงษ์ทอง เรื่องน่ารู้เท่าทันต่อเหตุการณ ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นางสาวพิราวรรณ   ยืนยง เรื่องเล่าเช้าสดใส สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 นางสาวธิษณาวดี   ดิษฐวิเศษ สีสันวรรณคดี ภาษาไทย 
5 นางสาวจุฑาทิพย์   แซ่กี ้ ท่องโลกวรรณกรรม ๑ ภาษาไทย 
6 นายพัฒนพงศ์       ทองศรี   ร้องบรรเลงเพลงวรรณกรรม ภาษาไทย 
7 นายจิตรภาณุ        พชรปกรณ์พงศ์ ร้องบรรเลงเพลงวรรณกรรม ภาษาไทย 
8 นายกีรติ              โกบุตร Gifted 1/4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 นางสาววิสาร์        สาลีรูป Sci Games วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นายวีระชัย           อัฐนาค TED CLUB วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นายนิพรร            สาลี Infographic วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นายชัยชนะ          วิวัฒนรัตนบุตร Gifted 1/3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นางสาวกาญจนา    วงษ์เจริญ ตะลุยอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นางสาวพรนิภา      ฤทธ์ิผักแว่น Coding  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นายศิริวัฒน์  ทองทับ   แอโรบิกมวยไทย สุขศึกษาและพลศึกษา 
16 นายทนงศักดิ์  ตาปู่  เปตอง สุขศึกษาและพลศึกษา 
17 นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล    Baseball 5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
18 นางสาวกนกรัชต์  ภู่ภูมิรัตน์ เตรียมพัฒนร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 การงานอาชีพ 
19 นางภัทรา  เมฆานิมิตดี  ส่ิงประดิษฐ์ DIY จากวัสดุเหลือใช้  การงานอาชีพ 
20 นางอลิสา             สิงห์เจริญ Gifted คณิตศาสตร์ 
21 นางสาวพิมพิไล      แถลงธรรม Gifted คณิตศาสตร์ 
22 นางสาวณราวดี      เสือพริก คณิตศิลป์ คณิตศาสตร์ 
23 นางช่อผกา           วงศ์เฉลียว Origami คณิตศาสตร์ 
24 นางสาวพนิดา       ช่ืนตา A-math คณิตศาสตร์ 

25 นางสาวอัญชนา     คำน้อย 
The Geometer's sketchped 

(gsp) 
คณิตศาสตร์ 

26 นางสาวกณิกนันต์   โยธานะ หนีห่าว  จงกั๋ว ภาษาต่างประเทศ 
27 นายภูวนาท   ชมพัฒน ์ Werewolf  Boardgame ภาษาต่างประเทศ 
28 นางสาวนภาพร    กิจกระจ่าง English For Tourist Guide ภาษาต่างประเทศ 
29 นางสาววีรนุช    จันดาวงษ์ เยอรมัน (ส์) หรรษา ภาษาต่างประเทศ 
30 นายวีระยศ    ชาลีกุล The Voice ภาษาต่างประเทศ 



31 นางกนิษฐา   สุชีวกุล English For Tourist Guide ภาษาต่างประเทศ 
32 นายไกรเวท  หาญกลับ ศิลปะพาเพลิน ศิลปะ 
33 นางสาวฟาตีหะห์   ยูโซ๊ะ เพื่อนที่ปรกึษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
34 นางสาวสรินนา        หมอนสุภาพ Sudoku หรรษา คณิตศาสตร์ 

 



กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ลำดับ ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระ 
1 นางสาวเคลือวัลย์    เพชรเป่ียม ทำให้เป็นเรื่อง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นางสาวจิรสุภรณ์   ทองคำดี มองชีวิตพินิจผ่านโซเชียล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นายณัฐวัฒน์   จริงสันเทียะ รู้ทันโลก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 นางสาววรัญญาภัทร  วรัญญ์วัฒนชัย นักวางแผนทางการเงิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 นายเอกภพ    สาเหล่ มารยาทไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6 นายธีรพล            เรอืงทองด ี ภาษาลาว (เวียงจันทร์) เบ้ืองต้น ภาษาไทย 
7 นางสาวรัชนานาฎ   วราฤทธิชัย นักส่ือสารสังคม ภาษาไทย 
8 นางสาวชมพูนุท     สุนทรมนูกิจ ยุวบรรณารักษ์ ๑ ภาษาไทย 
9 นางสาวเรณุกา       มีสุข ยุวรักการอ่าน ภาษาไทย 
10 นางสาวกันตพัฒน์   ภัทรประสิทธ์ิผล Science Discovery วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางสุนีย์              อดุลพงศ์พันธ์ุ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นางสาวอัฉรา        แสงศร ี สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นางสาวอภิญญา     บ้านใหม่ Gifted 2/3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นางสาวปาริชาต     จันทร์วิบูลย์ Computational thinking  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นายกิตติพงษ์        จงกิตติมหา Design thinking วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 นายสิทธิพงษ์  ปานนาค  กีฬาแบดมินตันเพื่อสุขภาพ  สุขศึกษาและพลศึกษา 
17 นางสาวทัศนีย์   ธรรมโชดก  แอโรบิกแดนซ ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

18 
นางสาวสุภาพร  สังข์แก้ว  

เตรียมพัฒนร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม 3 
กลุ่ม1 

การงานอาชีพ 

19 
นายธนู    เมลืองศิลป์  

เตรียมพัฒนร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม 3 
กลุ่ม2 

การงานอาชีพ 

20 นางสาวธนิกา        ณรสุทธิภัทร Tessellation คณิตศาสตร์ 
21 นางสาวพิยดา        สุทธิจุฑามณ ี Gifted คณิตศาสตร์ 

22 นางสาวกนกกาญจน์  เซี่ยงจง 
The Geometer's sketchped 

(gsp) 
คณิตศาสตร์ 

23 นางพรสุดา           ศักดิ์ศร ี Origami คณิตศาสตร์ 
24 นายเศรษฐ์โสรช     ช่ืนอารมย ์ A-math คณิตศาสตร์ 
25 นายวรภัทร    โอทาตะวงศ์ Cross Word ภาษาต่างประเทศ 
26 นางสุภัทรียา    นิ่มเจริญ Werewolf  Boardgame ภาษาต่างประเทศ 
27 นายวุฒิชัยพงษ์อดัม   จันทร์ดก แรกมีเกาหลีที่เตรียมพัฒน ์ ภาษาต่างประเทศ 
28 นางสาวจริยา    เอิบบุญ Movie Club ภาษาต่างประเทศ 
29 นางสาวกุสุมา    ริยาพันธ์ Story Telling ภาษาต่างประเทศ 



30 นางสาวขวัญเรือน    อูรัศม ี คำศัพท์พาสนุก ภาษาต่างประเทศ 
31 นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร ปะติด Mixed Media Art ศิลปะ 
32 นางสาวสาธนี  ศรีอร่าม วงโยธวาฑิต ศิลปะ 
33 นางสาวศรินณา   อ่องแช่ม เพื่อนที่ปรกึษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
34 นางสาวสรินนา      หมอนสุภาพ Sudoku หรรษา คณิตศาสตร์ 

 



กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับ ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระ 
1 นายกิตติศักดิ์    ศรีคำเบ้า เทพปกรณมักรีก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นายภาคภูมิ    ภิมาลย์ ศาสนศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นางสาวพิมพ์พร    สีขาว เรื่องน่ารู้เล่าสู่กันฟัง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 นายอนิรุทธ์    นิตยาภรณ์ เศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 นางสาวพฤษภา      บุญสุข พูดสร้างสรรค ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6 นายชิงชัย       เตียเจริญ ภาษาและวรรณศิลป์ ภาษาไทย 
7 นายสมคิด      บุญวิเศษ อักษราคีตศิลป์ ภาษาไทย 
8 นายวรเดช      สังปริเมนต์ ไทยบัน Talk ๑ ภาษาไทย 
9 นางธันยธร      ตวงวาสนา สร้างเกมคอมพิวเตอร ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นายภาวัต         โชติสุภาพณ ช่างคอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นายสุวัฒน์        ตามสันเทียะ Gifted 3/2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์  คเชนทร์สุวรรณ นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นางสาวปริปุณณา   อุดมโชค โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นางสาวภัทรวรรณ   มากโภคา Website Developer วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นายเจนรงค์  สอนบาล  หมากกระดาน สุขศึกษาและพลศึกษา 

16 
นางสาวนิตยา    เปาปวง 
นางสาวจุรี       ไม้จันทร ์

อาหารเพื่อสุขภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา 

17 นางสาวจิตรลดา  สุขสวัสดิ์รัตนา  สแต็ค สุขศึกษาและพลศึกษา 
18 นางสาวศุภรัตน์  กว้างขาง  นักประดิษฐ์น้อย  การงานอาชีพ 
19 นางสาวประภาพร   บุญประเสริฐ  งานประดิษฐ์จากผ้า  การงานอาชีพ 
20 นางสาวประภาวดี   สุวรรณวัฒน์  เตรียมพัฒนร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม 5  การงานอาชีพ 
21 นายวรรณธวัช        ศรีโกมลศิลป์ พิชิต Olypic คณิต คณิตศาสตร์ 
22 นางนิติยา             ก่อเกียรติสิร ิ Gifted คณิตศาสตร์ 
23 นางสาวภรภัทร      ไทยภักด ี คณิตศิลป์ คณิตศาสตร์ 
24 นายพัลลภ            เต่าให้ A-math คณิตศาสตร์ 
25 นางสาวธณัฐกรณ์    แก่นแก้ว เกมคณิต คณิตศาสตร์ 
26 นางสาวจันทร์แรม  บุญตือ DIY ภาษาต่างประเทศ 
27 นายภูมิมาส  รักษ์วงศ์ DIY ภาษาต่างประเทศ 
28 นางสาวปวีณา  ลาสงยาง Cover Dance ภาษาต่างประเทศ 
29 

นายตั้ม  ทองสุทธ์ิ 
Learning English Through 

Songs 
ภาษาต่างประเทศ 

30 
นางสาววีระยา  พาวัง 

Learning English Through 
Songs 

ภาษาต่างประเทศ 



31 นางสาวกันติกา  กล้าหาญ นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 
32 นายรวิภาส  พยุงวงษ์ ดนตรีไทย  ศิลปะ 
33  นางสาวอัญชิษฐา  ว่องไวพิสิฐกุล เทรนด์ฮิตอาชีพฮอต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
34 นางสาวสรินนา      หมอนสุภาพ Sudoku หรรษา คณิตศาสตร์ 

 



 

กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ลำดับ ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระ 
1 นางพนมพร    เมลืองศิลป์ รักษ์วิถีไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นางสิริกร    นามนวด โลกของเรา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นางสาวสุทธินี    แก้ววิไล เศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 นางสาววิสุทธิดา    ศศิธร พลเมืองเตรียมพัฒน ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 นายวิษณุ    แซ่อุง รอบรู้รัตนโกสินทร ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6 นางธิดารัตน์          ทองตะโก ท่องโลกนิทาน ภาษาไทย 
7 นางสาวปิยฉัตร      มั่นคุณากร ยุวบรรณารักษ์ ๒ ภาษาไทย 
8 นางพิศสมัย           บุญสวัสดิ์ Gifted 4/2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 นางสาวพรพิมล      อาจปาสา Chemistry DIY วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นางสาวสวรา        วรขันธ์ Science Photography วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางสาวกมลวดี      เจริญกุล DIY by electronics วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นายภานุเดช         ค้าขาย นักพูดวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นางสาวพัชรินทร์    พรหมสุข Easy Physic Project วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นางสาววริยา         ลีนุรัตน ์ วิทยาศาสตร์การแสดง (Sci Show) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นายสิทธิพรหม       วินัยธรรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 นางภัทรพร           วงษ์ถาวร Community PHGE วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17 นางสาวภารดี        พิทยาวงศ์ฤกษ์       โฆษณาเพื่อการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 นายดนัย     ถิ่นจันทร์  เซปักตะกร้อ สุขศึกษาและพลศึกษา 
19 นายประสงค์    เพริดพริ้ง  รักการออกกำลังกาย สุขศึกษาและพลศึกษา 
20 นางสาวกูอารีดา    ตูแวดอเล๊าะ  จิตอาสาพยาบาล สุขศึกษาและพลศึกษา 
21 นางสาววชิราภรณ์   เลิศศรี  เตรียมพัฒนร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 การงานอาชีพ 
22 นางสาวจิราพร    สร้อยอำภา เชฟจูเนียร์ การงานอาชีพ 
23 นายมานัส            ศักด ี Gifted คณิตศาสตร์ 
24 นางอารีย์             สุวรรณพงษ ์ Origami คณิตศาสตร์ 
25 นายวีระวัช           รัตนบุร ี หมากรุก คณิตศาสตร์ 
26 นางสาววิลัย          นัยเนตร คณิตศิลป์ คณิตศาสตร์ 
27 นางสาวดวงดี        จานลาน The Geometer's sketchped (gsp) คณิตศาสตร์ 
28 นางสาวญาติมา      ล้ิมสิทธิกูล เกมคณิต คณิตศาสตร์ 
29 นางสาวรัตติกร      จิตปรีดา A-math คณิตศาสตร์ 
30 นางสาวกออัญชัญ  ติยะสัญ โอฮาโย เจแปน ภาษาต่างประเทศ 
31 นางสาวนภาพร  เสรีสวัสดิ์พิชัย ทักษะชีวิต ภาษาต่างประเทศ 
32 นางสาวนิตยา  ธงสีนาค English for Tourist Guide ภาษาต่างประเทศ 
33 นางสาวรัชนีวรรณ  เผ่าวณิชย์ Cover Dance ภาษาต่างประเทศ 



34 นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง Cover Dance ภาษาต่างประเทศ 
35 นางสาวอุษณย์   จันทโรจนศ์ การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ภาษาต่างประเทศ 
36 นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา  ดนตรีไทย ศิลปะ 
37 นางสาวปวีณา  โรจน์จินดางาม เขียนภาพลายไทย ศิลปะ 
38 นางสาวสิริวรรณ  หวานสนิท  ตัวตนที่ใช่ อนาคตที่ชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

 



กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ลำดับ ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระ 
1 นายศุภวัฒน์   มาศรี โลก 360 องศา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นายธนพล    ยศบุญหาญ สืบสานวัฒนธรรมไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นายกฤษณะ    โสนามัย จากฟากฟ้าสู่พื้นผิว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 นายกฤษฎา    ฉันทะโส ใหม่ของเราเก่าของเพื่อน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 นางสาวปิยะพร     ศรีเจริญ ท่องโลกวรรณกรรม ๒ ภาษาไทย 
6 นางสาวอัจฉรา     แดงอินทวัฒน์ แร็พไทยสร้างสรรค ์ ภาษาไทย 
7 นางสาวกาญจนา    นาถวิทยาคุณ ท่องโลกเสียงเพลง ภาษาไทย 
8 นายรักพันธ์ุ           เทพปัน โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 นางสาวฐิตินันท์      กัณหวงศ ์ CHEME วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นางสาวชลิดา        สิงคิรัตน ์ Life of Plants วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นายอภิวัฒน์         ขุนสูงเนิน Science Chemistry Creative วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นางสาวชนุพร       ประสานศร ี นักเขียนการ์ตูนชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นายสุรศักดิ์           สุวรรณ DIY by physic วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นายสุขสวัสดิ์         รัตนบุร ี วิทยาศาสตร์การแสดง (Sci Show) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นางสาวฮุสนา        เจะบือราเฮง ของเล่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 นายชยุตม์            กมลเดชเดชา Creative designer วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17 นายสุขพัชร  ทัติวงษ์  เกมกีฬาพัฒนาสมรรถภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา 

18 
นายศุกรีย์  ยอหัน  
นายวิรัช    ฆ้องวงษ์ 

คลินิกสุขภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา 

19 นางสาวฐิติมา  แทนกลาง  เตรียมพัฒนร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม 3 การงานอาชีพ 
20 นางสาวอุดมพร      พรมมา Gifted คณิตศาสตร์ 
21 นางสาวนิสารัตน์     ไชยชนะ คณิตศิลป์ คณิตศาสตร์ 

22 นางชิษฐา             เหลืองทอง 
The Geometer's sketchped 

(gsp) 
คณิตศาสตร์ 

23 นางสาวภัทรภร      ขันแข็ง Tessellation คณิตศาสตร์ 
24 นายศรัณพงษ์        เทศเวช เครื่องช่วยคำนวณทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
25 นางสาววรรณาภรณ์   กนกทรัพย ์ โอฮาโย เจแปน ภาษาต่างประเทศ 
26 นายมนูญศักดิ์   กล่ินหอม Cross Word ภาษาต่างประเทศ 

27 ว่าที่รต.นวนันท์      พิบูลย์ปราชญา มือใหม่หัดส่อง ภาษาต่างประเทศ 

28 
นายจิณณวัตร   ปานจีน 

เตรียมพัฒนก์ารละคร (The 
Musical) 

ภาษาต่างประเทศ 

29 นายวิสุทธ์ิ  เสาวรส วงโยธวาฑิต ศิลปะ 



30 นางสาวกีรติ  จุลกรานต์ Junior Designer ศิลปะ 
31 นางอนันตญา  สนธินรากุล  เทรนด์ฮิตอาชีพฮอต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

 



กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับ ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระ 
1 นายยุทธพล   สะและหมัด Hi(s) graph สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 นางสาวภัทรศยา    ว่องไว ต้นกล้า จิตอาสา พัฒนาสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 นายปิยวัชร์   สุทธิวนิช บุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 นายปกรกาญจน์    ลานรอบ นิทานหน้าเดียว ภาษาไทย 
5 นายภาณุมาศ        หมุนเกตุ  Board game หรรษา ภาษาไทย 
6 นางสาวศิริพร        มณีขาว Gifted 6/2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 นางศิริพร             เนาว์รุ่งโรจน์ ฟิสิกส์ ม.6 น่าสนุก (1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 นางวรรณวนัส       เอกศรีรุง่โรจน์ ฟิสิกส์ ม.6 น่าสนุก (2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 นางสาวสุวรรณา     รกัเสนาะ ชีวะนักสำรวจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นางสาวกนกวรรณ  มะลิลา Sci Project วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางสาวณัฏฐ์ทิตา    สิริธราเมธีกุล Chemistry lab kits วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นางสาวอำพรพรรณ   ด่างพล้อย ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 นายจักรพงศ์         หมื่นแก้ว เคมีกับความงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นางสาวพิยดา        สอนเสนา ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 นางเทวี  พรหมรินทร์  บาสเกตบอลเพื่อความเป็นเลิศ สุขศึกษาและพลศึกษา 
16 นางสาวธิดารัตน์   ไพรวัลย์ แอโรบิกมวยไทย สุขศึกษาและพลศึกษา 
17 นายอรรถกร  จงเกษม  ฟุตบอล สุขศึกษาและพลศึกษา 
18 นางภาวด ี กีรติอังกรู แกะสลัก การงานอาชีพ 
19 นางสาวสุธาสินี  คำทะเนตร  รอบรู้ธุรกิจ การงานอาชีพ 
20 นายประมวล         แสงสิทธ์ิธีรกุล Gifted คณิตศาสตร์ 
21 นางสาวมยุรา        ททิา หมากฮอส คณิตศาสตร์ 
22 นางชยารัตน์         โพธ์ิพุทธภูม ิ คณิตศิลป์ คณิตศาสตร์ 
23 นางสาวพัชริดา      ทิพวงศ ์ Origami คณิตศาสตร์ 
24 นายไกรวิทย์         ธรรมโชต ิ A-math คณิตศาสตร์ 
25 นายสายันต์  จุปะมัดถา English Public Speech ภาษาต่างประเทศ 
26 นางสาววรานนท์   กำแพงแก้ว โอฮาโย เจแปน ภาษาต่างประเทศ 

27 นางสาวกรองกาญจน์     ช่ืนชม เยอรมัน (ส์) หรรษา ภาษาต่างประเทศ 

28 นางบุญญามา   พงษ์สุวรรณ English Movies ภาษาต่างประเทศ 
29 นายสร้างสรรค์  พุ่มบุญฑริก ศิลปะกับชีวิตประจำวัน ศิลปะ 
30 นายสห  ณ สงขลา นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 

31 นางศลักษณ์ภร   พลอยวงศ์ 
นักเรียนเพือ่นที่ปรึกษา 

(YC:Youth Counselor) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 



32 นางสาวอนุสรา   หาพิพัฒน์ นิทานหน้าเดียว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
 


