
จ ำนวนครูทัง้สิ้น 156 คน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  (16 คน) 16

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 น.ส. สุธารส วรนาม ภาษาเขมรพลาซ่า ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย อุทัยรัตน์ เสือสินธุ ์ม.6/8

2 นาย ไพโรจน์ เมฆอรุณ รักษ์ภาษาไทย ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย กิตติธัช ทวนทัย ม.6/1

3 นาง นุชนารถ เฟอร์โฮฟ Photo by Phone ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย ปวริศา พุฒิพงศ์โภไคย ม.5/2

4 นาง พัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย บิงโกภาษาไทย ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย ศักดา เลิศรัตนชัย ม.2/7

5 น.ส. พราว จริยาคุณาพร Game world city land ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย หยาดทิพย์ วัชรสิทธิภ์ักดี ม.2/8

6 นาย อุรุพงษ์ บุญญาผลา GAT ไทยไป 150 ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย ภาวิตา จันทร์เปล่ง ม.6/2

7 นาย ไกรสิทธิ์ สุระรัมย์ O-net เด็ก 61 ม.6 ห้องสมุดภาษาไทย ศตายุ กัณทะษา ม.6/6

8 นาย อภิชาติ จุ่นหัวโทน GAT ไทยต้องเต็ม ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย โฟเฟียร์ ชุ่มชื่น ม.6/4

9 น.ส. จารุวรรณ กล่ันก าเนิด เซียนโอเกะ ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย

10 น.ส. อวิกา ล้ิมพานิชภักดี KOREA KING ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย ชนม์นิภา ไชยค าภา ม.3/10

11 น.ส. สุมนทิพย์ ใจศิริ น้ าพึง่เรือเสือพึง่ป่า ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย โชติกาญจน์ เดชวิชิต ม.6/8

12 น.ส. สุพรรณี วงศ์สิงห์แก้ว ภาษาถิ่น ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย

13 น.ส. จตุพร จารุเกศนันท์ School Theatre ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย พลอยตะวัน เกาะพราห์ม ม.5/5

14 น.ส. เยาวนาฎ แซ่เตียว สนุกกับหนังวิจารณ์พายับ ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย สุริวิภา มูลทองฟัก ม.3/5

15 น.ส. อาทิติยา ไชยวาน วรรณกรรมภาพยนต์ ทุกระดับ ห้อง 342

16 นาย ระดมโชค ปวงบุผา Funny Fun ทุกระดับ ห้องพักครูภาษาไทย ปานฟ้า วรนุช ม.2/5

รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  (20 คน) 20

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 นาง สุจิตรา ต้ังตระกูล นักธนาคาร 2 ทุกระดับ ห้อง 521

2 นาง ปิน่วดี พิพิธ นักธนาคาร 3 ทุกระดับ ห้องพักครูคณิตศาสตร์

3 น.ส. จริยา ขาวงาม ชุมนุมหรรษา ม.4-6 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ กฤษดา ทอดสูงเนิน ม.4/4

4 นาย ทวีศักด์ิ หงส์อารยะชน Music Funny Love ม.4-6 ห้อง 521 พีระชัย ประสพทอง ม.4/11

5 นาย ทองอยู่ สาระ Story of shutter 1 ม.4-6 ห้องวัดผล กิตติพันธุ ์บัตรสมบูรณ์ ม.6/5

6 นาง ลักษณา ลีละขจรเกียรติ Happy Math 1 ทุกระดับ ห้องพักครูคณิตศาสตร์

7 นาย ชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล เกมคณิตศาสตร์ ม.4-6 ห้องพักครูคณิตศาสตร์

8 น.ส. ดวงใจ ธนศิริรักษ์ นักธนาคาร 1 ทุกระดับ ห้องพักครูคณิตศาสตร์

9 นาย สุภางค์ เรืองศรี S.A. Dance Club ม.4-6 ห้องโสตทัศนศึกษา สุนิตา สุขแท้ ม.4/4

10 นาง ชุลีกร เรืองศรี โสตทัศนศึกษา 1 ทุกระดับ ห้องโสตทัศนศึกษา

11 น.ส. ปริญญา วิเนตวิทยา Happy Math 2 ทุกระดับ ห้องพักครูคณิตศาสตร์

12 น.ส. เกวลิน แววสง่า Do it yourself (D.I.Y.) ม.ปลาย ห้องพักครูคณิตศาสตร์ รมิดา เจียมเจริญ ม.2/11

13 น.ส. ผกาทิพย์ รันสูงเนิน Math Game 1 ม.4-6 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ มรรษกร วงศ์สิทธิพรรุ่ง ม.4/12

14 นาง สุลัดดา เฟือ่งธนภูมิ เวลาว่างสร้างรายได้ 1 เรียนร่วม ห้องเรียนร่วม

15 น.ส. ภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษ สร้างการ์ตูนด้วยกระดาษ ม.1-3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ชวัลญา สันติไพบูลย์ ม.3/6

16 นาย ชนาธิป พงศ์เสน่ห์วิทยา A-MATH ม.ปลาย ห้องพักครูคณิตศาสตร์

17 น.ส. จิรภิญญา ฉายแสง Math Game 2 ม.1-3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ อริสรา วัฒนสุนทร ม.1/11

18 นาย ศุภชัย ศรีเจริญ หมากรุก ทุกระดับ ห้องพักครูคณิตศาสตร์

19 น.ส. บุณฑริกา ไวยธัญกิจ วรสาร ม.1-3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ วรนุช ศรีประไพ ม.1/7

20 น.ส. สุภาภรณ์ เหล่าซ่ือ เชฟน้อยซอยยิกๆ ม.1-3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ พิมพ์ปวีณ์ อินทร์งาม ม.2/10

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  (24 คน) 24

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 นาง พัชนี แสงประสิทธิ์ Born to be ม.6 (สายวิทย)์ ห้อง 621 ทวินันท์ ต้ังตระกูล ม.6/1

2 นาย โสภณ พวงพันธ์บุตร ช่อตะแบก 60-2 กรรมการนักเรียน เรือนตะแบก

3 นาง แสงฤทัย ล้ีภัยเจริญ Foodscience ทุกระดับ ห้อง 613

4 นาย สมศักด์ิ พาหะมาก ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ ม.4-6 ห้องบริหารทัว่ไป

5 น.ส. พิมพ์กมน กิจอารีย์โชติ ช่อตะแบก 60-1 กรรมการนักเรียน เรือนตะแบก อากาพันธุ ์ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ม.6/8

6 น.ส. ยุพาพรรณ ระลึก วิทย์โภชนาการ ม.4-6 ห้อง 611

7 นาย ธนากร จันทนากร การ์ดเกมส์ (Card Games) ทุกระดับ ห้อง 611

8 นาย ศุภมิตร ดีโท การเล้ียงกุ้งสวยงาม ทุกระดับ ห้องปกครอง

9 นาย ภัชรชัย พามงคลเศรษฐี วิทยาศาสตร์การเกษตร ม.1-3 ห้อง 611

10 น.ส. อรุณี ปุตุรงค์ เพือ่นติวเพือ่น ม.4-6 ห้อง 613 ศิริวรรณ เพิม่จิตร ม.4/1

11 น.ส. ดลยา สีจันทร์ เตรียม Trance 4.0 ม.1-3 ห้อง 613 อิงครัต วงศ์อนันต์ศักด์ิ ม.6/3

12 นาย ปรีชา บุญปลอด อีสานร่าเริง 1 ทุกระดับ ห้อง 626 กฤษดา ส าโรงแสง ม.4/2

13 น.ส. กชวรา ทองปรางค์ กองร้อยพิเศษ 3 ม.1-3 หน้าห้องลูกเสือ

14 น.ส. สุวิมล ประดับสุข Fashion Design ม.4-6 ห้อง 613 รุจิกร ห่อไชสง ม.5/6

15 น.ส. พรรนิภา สีลาโส วิทยาศาสตร์กับความงาม1 ม.4-6 ห้อง 626

16 นาย ปริวัฒน์ แสงไชย Science the movie ม.1-3 ห้อง 621 อัครพล ทีปประสาน อึ้งบุญชู ม.4/5

17 น.ส. รัตนบดี บัวดี วิทยาศาสตร์กับความงาม2 ม.1-3 ห้องบุคคล

18 นาย ภูมิพันธ์ ศรีธงชัย บอร์ดเกมส์ ม.4-6 ห้อง 615 ปิยจิต ฐิตะสาร ม.5/1

19 นาย ศราวุธ สุดชา เคมีลัลลา ม.4-6 ห้อง 626

20 น.ส. วันวิสา แพนพันธุอ์้วน Protrosion Cover Dance ม.1-3 ห้อง 621 คงเดช นาระท า ม.2/5

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

21 น.ส. บุศรินทร์ ศิโรโรตน์ วิจารณ์หนัง ทุกระดับ ห้อง 621 กานต์พิชชา เดชเกาะเก่า ม.5/2

22 น.ส. ดาราวรรณ ลิขิต Soundtrack Movie for fun ทุกระดับ ห้อง 611 สุชาวดี ถุงจันทร์ ม.5/12

23 นาย ภาคภูมิ เพ็งสุวรรณ STEM ม.3 ห้อง 613

24 นาย ธนาพิสิษฐ์ เมืองโคตร์ อีสานร่าเริง 2 ทุกระดับ ห้องบุคคล ธัญลักษณ์ ช่างคิด ม.4/2



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ   (19 คน) 19

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 น.ส. รัชนี วุนวิริยะกิจ นักสะสม ทุกระดับ ห้อง 646

2 นาง อรธิมา เคมาชัย มารยาทไทย ทุกระดับ ห้อง 636

3 นาง นลินรัตน์ สุขธีรกุลพงศ์ Story of shutter 2 ทุกระดับ ห้องวัดผล กิตติพันธุ ์บัตรสมบูรณ์ ม.6/5

4 นาง จรรยพร พันธุม์ณี น าเทีย่วทัว่ไทย ทุกระดับ ห้องสมุด

5 นาง บุษยรา นิรันดรธรากุล อิสระ ทุกระดับ ห้องปกครอง ศักดิพัฒน์ วิบูลย์จันทร์ ม.2/1

6 นาย อ านาจ ชีวังกูล Life Through the law ทุกระดับ ห้องปกครอง ธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์ ม.5/12

7 น.ส. สุนิต จันทร์คง เชฟน้อยอร่อยเลิศ ทุกระดับ ห้องปกครอง

8 น.ส. สุภาพร แจ้งกระจ่าง สมูทต้ี ทุกระดับ ห้องสมุด

9 นาง จุฑา แก้วตา ประดิดประดอย ทุกระดับ ห้องวัดผล

10 นาย อัครวัฒน์ คุ้มดี คนรักภาพยนต์ ทุกระดับ ห้องปกครอง

11 น.ส. ปาริชาต สุนทร Flim Camera ทุกระดับ ห้อง 646

12 น.ส. ศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล Top Secret Chorus ทุกระดับ ห้อง 631 พรวิภา รัตนะชโยโต ม.1/9

13 นาย สุวรรณ จันทะคุณ สนุกกับสรภัญญะ 1 ทุกระดับ ห้อง 646

14 น.ส. สุภาพร เสนเพ็ง สนุกกับสรภัญญะ 2 ทุกระดับ ห้อง 631

15 นาง อรดา หัวแหลม อิสลามศึกษา ทุกระดับ ห้อง 636

16 น.ส. สุทธิตา อินพรม เปเปอร์มาเช่ 1 ทุกระดับ ห้อง 636

17 น.ส. อาทิตยา วงษ์วรรณ เปเปอร์มาเช่ 2 ทุกระดับ ห้อง 636

18 น.ส. จุไรรัตน์ แก้วมณี ศาสนาพาเพลิน 2 ทุกระดับ ห้อง 636 สรชา รัตนศรี ม.5/4

19 น.ส. ฉัตรลักษณ์ สง่ากุลพิพัฒน์ ศาสนาพาเพลิน 1 ทุกระดับ ห้อง 636 สรชา รัตนศรี ม.5/4

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ  (9 คน) 9

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 นาย ณรงศักด์ิ ศิริวัฒนาตระกูล กระโดดเชือก 2 ทุกระดับ ห้องพักครูพลศึกษา

2 น.ส. ธนิดา จั่นเล็ก กระโดดเชือก 1 ทุกระดับ ห้องพักครูพลศึกษา

3 น.ส. เจษฎี ตันสุวรรณ ฟุตซอล 1 สนามฟุตบอล ห้องพักครูพลศึกษา

4 นาง ศศิกาญจน์ เชียงทอง หมอน้อย ทุกระดับ ห้องพยาบาล

5 น.ส. วัชรา เทพนม Volleyball 1 ทุกระดับ โรงยิม ชาญณรงค์ คชสินธ์ ม.5/3

6 นาย ชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์ ฟุตซอล 2 สนามฟุตบอล ห้องพักครูพลศึกษา

7 น.ส. น้ าผ้ึง สุดแน่น แชร์บอล 05 ทุกระดับ ห้องพักครูพลศึกษา ฐิติชญา คนมั่น ม.1/5

8 นาย ธเนศ สุทธิจุฑามณี Basketball Teen ม.1-6 (น.ร.หญิง) ห้องพักครูพลศึกษา ศิวัชญา ศุทธยาลัย ม.3/10

9 น.ส. มนฤดี ฤกษ์พาดี we love basketball ทุกระดับ ห้องพักครูพลศึกษา กิตติธร สุขสวัสด์ิ ม.1/1

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  (12 คน) 12

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 นาง กรกมล วัฒนวิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย1 ทุกระดับ ห้อง 123

2 นาย เพทาย รัตนวิมล ดนตรีไทย ทุกระดับ ห้อง 124

3 นาย วิชรัชต์ นามสีลี วงโยธวาทิต1 ทุกระดับ ห้อง 122

4 น.ส. ณียพรรณ กาญจนะ นาฏศิลป์ไทย2 ทุกระดับ ห้อง 123

5 น.ส. สุภิญญา แซ่เซียว ศิลป์สร้างสรรค์ ทุกระดับ ห้อง 731

6 นาย ธีระศักด์ิ หอมสมบัติ คนรักการ์ตูน ทุกระดับ ห้อง 731

7 น.ส. จุฑาภรณ์ ฉิมทับ ART ADVENTURE ทุกระดับ ห้อง 731

8 น.ส. ปรียากร โชติพานัส นักปัน้มือหนึ่ง ทุกระดับ ห้อง 731

9 น.ส. พิชญาภา มานะวิริยภาพ Body Percussion ทุกระดับ ห้อง 731

10 นาย กิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี วงโยธวาทิต2 ทุกระดับ ห้อง 122

11 นาย ปริญญา บ่อจักพันธ์ นาฏศิลป์ไทย3 ทุกระดับ ห้อง 123

12 น.ส. อรพิชา อรุโณทัย Makeup Tips ทุกระดับ ห้อง 731

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีฯ (20 คน) 20

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 นาง วราภรณ์ เนรมิตพานิชย์ อาชีพอิสระ 1 ทุกระดับ ห้องคหกรรม

2 นาง กัญญา พงศ์จันทรเสถียร Freestyle dance ทุกระดับ ห้องบริหารทัว่ไป ปิน่ปัก พงศ์จันทรเสถียร ม.2/12

3 นาย พิชัย เหลืองอรุณ ยุวชนรักษาดินแดน 2 ม.3 (น.ร.ชาย) สนาม

4 น.ส. วนิดา เด็ดดวง บัญชี ม.4-6 ห้องการเงิน

5 นาง ศรีวรรณ เทีย่งตรง รักษ์โลก ทุกระดับ ห้องลูกเสือ

6 นาง ธัญวลัย เคนแพง เพิม่มูลค่า ทุกระดับ ห้องบุคคล

7 นาง ภัษรินทร์ นิธิมหาศาล เพือ่นช่วยเพือ่น ทุกระดับ ห้องลูกเสือ เปมนีย์ อ่วมฉิม ม.5/6

8 น.ส. กิตติมา อนันต์กีรติการ ROV Sriayudhya ทุกระดับ ห้อง 546 พันกรัต งามแดน ม.2/8

9 น.ส. ประทานพร พุทธิวาส ยุวชนรักษาดินแดน 1 ม.3 (น.ร.ชาย) สนาม

10 นาย ทองจันทร์ เติมจิตร ยุวชนรักษาดินแดน 4 ม.3 (น.ร.ชาย) สนาม

11 นาย วรพจน์ ดวงงาม ท่องโลก ม.4-6 ห้อง 624 ธนพล พาน ม.4/9

12 นาง นฤมล นิลพันธ์ ยุวชนรักษาดินแดน 3 ม.3 (น.ร.ชาย) สนาม

13 น.ส. กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี Creative Films ทุกระดับ ห้องคอม 1 พิสิษฐ์ เดชาวัฒนะพงศ์ ม.4/8

14 น.ส. จินตนา โฮชิน Volleyball 2 ทุกระดับ โรงยิม จิตสุภา แววงาม ม.4/9

15 นาย สุชาติ เขียวสอาด My Cactus ทุกระดับ ห้องการเงิน

16 น.ส. สุวรรณา ทัพทวี  -  -  -

17 น.ส. วรรณพิมล บุนทยะพัธน์ อาชีพอิสระ 2 ทุกระดับ ห้องคหกรรม

18 น.ส. ธิดารัตน์ ทิพอุตร ดอทคอม 1 ทุกระดับ ห้องคอม 2

19 น.ส. สุปราณี ออกช่อ ดอทคอม 2 ทุกระดับ ห้องคอม 2

20 น.ส. จริยา กองค า อาชีพอิสระ 3 ทุกระดับ ห้องคหกรรม

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ(26คน) 26

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 น.ส. ศิริพร วงศ์ภักดี Volleyball 3 ม.3 (นร.หญิง) โรงยิม รับเฉพาะ น.ร.หญิง

2 นาง ชวนพิศ ฟุง้เกียรติ Board games & Card games 3 ทุกระดับ ห้อง 326 กมลรัตน์ ทรงอยู่ ม.6/8

3 นาง นิตย์นาถ ทวีต๊ังตระกูล ญีปุ่น่น่ารู้ ทุกระดับ ห้อง 311 ภูริฉัตร รัตนวณิชเจริญ ม.5/4

4 น.ส. ศุภวรรณ ว่องสิริไพศาล Art is ours ทุกระดับ ห้องพักครูเยอรมันฯ

5 นาง เทวี หาญวิทยากุล Drawing and Painting ม.1-3 ห้อง 326

6 นาง พัทธนันท์ พิรุณ Board games & Card games 4 ทุกระดับ ห้อง 326 ณัฐกมล อรวิวัฒนกุล ม.6/9

7 นาง ตรีรัตน์ โพธิสิทธิ์ กองร้อยพิเศษ 1 ม.1-3 หน้าห้องลูกเสือ

8 นาย เจตน์ สง่า ฝร่ังเศสพาเพลิน ทุกระดับ ห้อง 311 เจสสิก้า เซดูติ ม.5/7

9 น.ส. ศรินทร์ยา แพรกทอง  กองร้อยพิเศษ 2 ม.1-3 หน้าห้องลูกเสือ ศรุตญา สละปรุง ม.4/5

10 นาง สมฤทัย จิราพงษ์ หนังพาไป ทุกระดับ ห้องภาษาจีน พรรณอนงค์ บุญญาวัลย์ ม.4/10

11 นาย ฉัตรชัย เหรียญทอง Board games & Card games 2 ทุกระดับ ห้อง 326 ชาญยุทธ แหลมรุ่งเรือง ม.6/8

12 นาง เพียงกมล จอร์แดน ฝร่ังเศสเขตโก๋ ม.4-6 ห้องพักครูเยอรมันฯ ประภัสสร จันสีทอง ม.4/7

13 นาย นนกร มังคละศิริ Board games & Card games 1 ทุกระดับ ห้อง 326 กันติทัต กิจโกศล ม.2/12

14 น.ส. สุราลัย เกตุธรรมรัตน์ D.I.Y. สายประดิษฐ์ ทุกระดับ ห้อง 326 นลินนิภา กี่ศิริ ม.1/1

15 น.ส. พรพรรณ พูลเขาล้าน S.A. Music Club ทุกระดับ ห้อง 326 อาร์ต แก้วน้ าเย็น ม.5/10

16 น.ส. พิรญาณ์ นพรัตน์ นานาเจแปน ทุกระดับ ห้องญีปุ่น่ ดนุนุช จันทร์เสรี ม.6/8

17 น.ส. สุปรียา ฤทธิบ์ ารุง Practive Dance ทุกระดับ ห้องญีปุ่น่ ศุภกร ปรีชากิจ ม.5/9

18 น.ส. ศรัญญา อยู่สุข Music for Drama ทุกระดับ ห้อง 326 กัญจนพร ไพบูลย์ ม.1/12

19 น.ส. กัญญาณัฐ เครือบุตร Volleyball 4 ม.3 (นร.หญิง) โรงยิม

20 น.ส. ณฐอร จันทศร พับกระดาษ 1 ทุกระดับ ห้องจีน

ชื่อ – สกุล



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

21 น.ส. ธวัลรัตน์ ยศเรือง ค าศัพท์จาก Serie (Eng, Kor) ทุกระดับ ห้อง 326 อมารัตน์ กระจ่างรัตน์ ม.3/8

22 น.ส. ธิดาทิพย์ ภูนาโคก Dance Cover ม.1-3 ห้อง 326 สุภาภรณ์ สุมาลย์โรจน์ ม.2/6

23 นาย อิสระพงษ์ เดชวงษา เทเบิลเทนนิส ทุกระดับ สนามปิงปอง นันทพงศ์ เจริญรัตน์ ม.6/8

24 น.ส. ธนพร จรจรัญ วัฒนธรรมญีปุ่น่ ทุกระดับ ห้อง 326 ธัญชนก ผลเจริญสุข ม.6/8

25 น.ส. วริศรา ตู้จินดา พับกระดาษ 2 ทุกระดับ ห้องจีน

26 นาง สมศรี บุญญานิตย์ English Party ม.1-3 ห้องพักครูเยอรมันฯ บุญยานุช สิงห์วะราช ม.3/11



รำยชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชมุนุม

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2560

กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   (10 คน) 10

ที่ ชื่อกิจกรรมชมุนุม ชั้น สถำนทีร่ับสมคัร ประธำนชมุนุม

1 นาง สมพิศ แดงวัง นักจิตวิทยาน้อย(YCเพือ่นทีป่รึกษา) 1 ทุกระดับ ห้องแนะแนว

2 น.ส. ชุลีลักษณ์ พงษาปาน Book Mark ทุกระดับ ห้องสมุด

3 น.ส. ชญาภรณ์ สงครามรอด เวลาว่างสร้างรายได้ 2 น.ร.เรียนร่วม ห้องเรียนร่วม

4 นาย ดุสิต วันวัย Interiors Design ทุกระดับ ห้องแนะแนว ธัญญภัทร มานะสาระกุล ม.5/6

5 น.ส. กชแก้ว อาจารีย์ ฮันกุกอ ทุกระดับ ห้องโสตทัศนศึกษา สุภนิดา เจริญสุข ม.2/9

6 น.ส. ญาติกา เอกวัฒนพันธ์ เด็กเอ็นปี 61 ม.4-6 ห้องแนะแนว กานต์ชนก เสนลา ม.6/6

7 น.ส. ดวงกมล แก้วเชียงทอง นักจิตวิทยาน้อย(YCเพือ่นทีป่รึกษา) 2 ทุกระดับ ห้องแนะแนว สิริกร ต้ังกุญแจทอง ม.4/10

8 น.ส. ภัทรภรณ์ สุขแก้ว เวลาว่างสร้างรายได้ 3 น.ร.เรียนร่วม ห้องเรียนร่วม

9 น.ส. มิ่งกมล เอกเพ็ชร์ Basketball ทุกระดับ ห้องสมุด พชร ณ ป้อมเพชร ม.6/5

10 น.ส. ณัฏฐิยา บุญสวน นักจิตวิทยาน้อย(YCเพือ่นทีป่รึกษา) 3 ทุกระดับ ห้องแนะแนว

ชื่อ – สกุล


