รายชื่อกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
ชื่อชุมนุม
1 ดาวกระดาษ
2 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
*มีความสามารถในการออก
เสียงสะกดคำได้ถูกต้อง
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 224
ห้องหมอภาษา
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ห้อง 226

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 225
ห้อง 236

6 ชวนกันอ่านและหนังสือเล่มเล็ก

ครูที่ปรึกษาชุมนุม
นางแพรวนภา ทองสุขโข
1. นางเตือนใจ อินทร์จันทร์
2. นางลัดดา สอนริน
3. นางสุนีย์ มีศรี
1. นางน้ำผึ้ง น้อยบาท
2. นางสาวสานิต บัวตูม
นางอรัญญา มหาแก้ว
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก
2. นางสาวมณฑา เสือคุ้ม
นางสาวศศิวิมล วงษ์เหรียญทอง

มัธยมศึกษาตอนต้น

7 คัดลายมือและหนังสือเล่มเล็ก

นางสาววาสนา เงินทอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องสมุดกลุ่ม
สาระภาษาไทย
ห้อง 221

3 ภาษาพาเพลิน
4 อ่านร้อยกรองทำนองไทย
5 คำคมมหาสนุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
คุณสมบัติ
8 คณิตศิลป์
1. นางขวัญฤทัย ทั่งเหล็ก
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
2. นางสาวพัชรินทร์ มีศิริ
1. นางสาวจิณท์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น
9 GSP (ม. ต้น)
2. นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ
*มีพ้นื ฐานในการใช้โปรแกรม
GSP
10 โครงงานคณิตศาสตร์ม. ต้น
1. นางดุษฎี จุลกะนาค
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. นางสาวสลิลดา ลิ้มเจริญ
11 ห้องสมุดคณิตศาสตร์
นายรัฐพล นนทะโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น
12 ซูโดกุ (SUDOKU)
1. นางสาวสายสุนีย์ สืบสุข
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
2. นายณัฐพล ทองเหลือ
13 คณิตคิดเร็ว ม. ปลาย
1. ครูเอกอนงค์ โอปณะโสภิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ครูสิรินทร์ทิพย์ ปุริโส
14 เวทคณิต (การคิดเลขแบบอินเดีย)
1. นางสาวภัสสนันทน์ เขียมทรัพย์ มัธยมศึกษาตอนต้น
2. นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด

สถานที่เรียน
ห้อง 545
ห้อง 228

ห้อง 541
ห้องสมุดคณิตฯ
ห้อง 544
ห้อง 534
ห้อง 802

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
15 A-MATH (ม. ปลาย)
1. นายบวร ทองสัมฤทธิ์
2. ครูนิสารัตน์ เครือสุวรรณ
16 คณิตคิดสนุก (คณิตคิดเร็ว)
1. นางสาวศิริมา อธิดมเสรณี
2. นายทำนุ ปัตพี
17 A-MATH (ม. ต้น)
1. นางสาวอภิญญา เรืองพุก
2. นางดวงกมล ยงกิจจานุกิจ
18 Road to 9 Wicha Math 1
1. นายวสันต์ สังข์ดี
2. นางสาวปิยพร โสมนัส
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
IJSO เคมี ม. ต้น
ครูมัณฑนา กันพร้อม
พืช สมุนไพร
นายสุนทร เขียวน้ำเงิน
ตัดต่อภาพยนตร์
นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์
ประชาสัมพันธ์
1. นางสาววราภรณ์ บัวงาม
2. นางสาวนภัทร คชพงษ์
สอวน. ฟิสิกส์
1. นางสาวเรณู สีลิ้นจี่
2. นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์
PROMMA ROBOT
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
สอวน. ชีววิทยา
นางสาวชนม์ชนก เดือนฉาย
PROMMA Discovery Club
นางสาววิเชียร กลีบจงกล
D.I.Y สไตล์วิทย์
1. นางสาวอุมาพร เกิดผล
2. นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก
เครื่องบินและจรวดขวดน้ำ (Airplane 1. ว่าที่ร.ต.รัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก
and Rocket Promma)
2. นายสุริยา คำโหย
3. นายภานุ น้อยจำรัส
นักดาราศาสตร์ ม. ปลาย
1. ว่าที่ร.ต.วีระชัย จิบทอง
2. นายเขมทัต ม่วงสุน
ดาราศาสตร์ ม.ต้น
1. นางณัชชา ศรีสุกใส
2. นายทวีรักษ์ ทูลพุทธา
สร้างบอร์ดเกมสร้างสรรค์เพือ่ การเรียนรู้ 1. นายพชระ พลอยทับทิม
2. นายวรรษธร วงศ์สวาท

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 238

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 534

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 239

มัธยมศึกษาตอนปลาย
*เฉพาะนร. ม. 6

ห้อง 803 (80 ปี
ชั้น 3)

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่เรียน
ห้อง 423
ห้อง 437
ห้อง 511
อาคาร
ประชาสัมพันธ์
ห้อง 435

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 2/4
มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 1041
ห้อง 438
ห้อง SSLC, 525
ห้อง 441

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 429

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง 424

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 424

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 522

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
32 วอลเล่ย์บอล
นายสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์
33
34
35
36

Science Show
โครงงานวิทย์ม. ต้น
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
โครงงานเคมี

นางสาวบุนยาพร คำสินธุ์
นางสาวนุชจรินทร์ ปิน่ ทอง
นางสาวจิตติมา เครือแขก
นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐ

37 Zerowaste
38 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6/1

นางสาวอุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม
นางสาวนิสสรณ์ กีรติพิพฒ
ั นพร

39
40
41
42
43

นางนันทิยา เจริญผล
นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏ
นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์
นายจตุพร เกิดสดับ
นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต

ที่
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

ติวเคมี ม. ปลาย
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
สนุก Kids กับคอมพิวเตอร์
กัดกระจกสร้างสรรค์
ติวชีววิทยามุ่งไปมหาวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
ด้วยรักษ์และผูกพัน
นางจิตรา บุรีกุล
ความหวัง ความรัก ความศรัทธา
นางสาวภัทรภร ว่องไว
สภานักเรียน
1. นางเก็จวลี กรีธาธร
2. นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร
แหล่งเรียนรู้
นางชินธันย์ จิตต์การุณย์
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
นางสาวสิริลดา สุดใจ
นิทานคุณธรรม
นางสาวนภาพร ผ่องเพริดพริ้ง
นักกฎหมายรุ่นเยาว์
นายสมยศ กันยาทอง
รู้รอบครอบโลกสังคมศึกษา
นายอาคม แซ่ลิ้ม
นักศึกษาวิชาทหาร
1. นายจำเนียร ศักดิ์ศรี
2. นางดวงเดือน ไชยวงษา
3. นายสมมาตร ทับทิมแก้ว
4. นายธธนนต์ นิยมญาติ
ช้างน้อยจิตอาสา
นางจินตนา กันยาทอง

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
* นร. ห้องโครงการวิทย์-คณิต
ม.5/2-5/4 (เฉพาะผู้เรียน
โครงงานเคมี)
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
*นร. ม. 6/1
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่เรียน
สนาม
วอลเล่ย์บอล
ห้อง 1052
ห้อง 451
ห้อง 439
ห้อง 442

ห้อง 421
ห้อง 1032
ห้อง 426
ห้อง 423
ห้อง 521
ห้อง 1032
ห้อง 451

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 935
ห้อง 923
ห้อง 215

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 214
ห้อง 933
ห้อง 941
ห้อง 922
ห้อง 934
ค่ายเพชรบุรีราช
สิรินธร (กองพัน
ล่าง)

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 932

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
54 ติวอังกฤษ
นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม
55 Spanish Discovery

1.นายภราดร รุ่งเรือง
2.นางสาวพันพร พุกบ้านยาง

56 จีนจ๋าจีน (Chinese culture)

1.นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ
2.ครูอาสาสมัครจีน2
1.นางสาวสมใจ กลิน่ อุบล
2.นางศิริวรรณ บุญโพธิ์
1. นางเสาวรส บุพรรณ
2. นางสาวปารมี เลี้ยวสกุลเลิศ
1. นายมุรธา สุขเกษม
2. นายวิวัฒน์ แสงจินดา
นางเกศสุดา ปงลังกา

57 CROSSWORD
58 English For Onet M.3
59 Variety in English
60 Hangman game

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
*นร. ม. 6
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
*ไม่รับนร. ม. ปลายห้อง
intensive ภาษาสเปน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 112

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 127

มัธยมศึกษาตอนต้น
*รับเฉพาะม. 3
มัธยมศึกษาตอนต้น
*เฉพาะนร. ม. 1
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 139

ห้อง 131-1

ห้อง 125
อาคารปฐม
สถาพร
ห้อง 111

61 พิชิตข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
Topix
62 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.นางสาวโสภาพร วรรณโร

63 ภาษาสเปนรอบรู้ (Spanish is all
around)

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ห้อง 104
*รับเฉพาะนักเรียนที่เคยลง
เรียนภาษาสเปนมาไม่ตำ่ กว่า 1
ปีการศึกษา
1. Ms. Vinna (schultz) Fangsawat มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้อง 126
2. Mrs. Melanie Atman
1. นางสาวขวัญตา ดาบคม
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ห้อง 103
2. Mr. Zar Ni Aung Tun
1.นางสาวมาริษา เดชวัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ห้อง 123
2. นายอภิวัฒน์ พลายศรี
1.นางสุภาวดี ยาวไธสง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องอาเซียน
2.นางกุนทินี จำปาเรือง
ศึกษา
นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้อง 124

64 EMS On Ari Project
65 มองพม่าแบบพม่ามอง
66 สนุกกับภาษาญีป่ ุ่น
67 ผู้นำเยาวชนอาเซียน
68 ภาษาอังกฤษด้วยไพ่ทาโร่

1.นางสาวคุณาพร มีเจริญ
2.ครูอาสาสมัครจีน 1
นางสาวภีรดา ทองจีน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะ นร.ห้อง intensive
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 121

ห้อง 138

ที่
ชื่อชุมนุม
69 SING-ENG Club (ร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ)
70 Phonetics in English
71 Volunteer Guide

ที่
72
73
74

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อชุมนุม
วาดภาพไทย
นาฏศิลป์
ดนตรีไทย

ครูที่ปรึกษาชุมนุม
1. นางสุพัตรา ทอดสวาสดิ์
2. Rosalie Dayo Salinas
1. นางสาวนุทรี มงคล
2. นางสาวอรทัย คุ้มครอง
1.ครูเพ็ญ จันทร์ปรุง
2. Mr. John Ecchout

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 132

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 106

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้อง 133

ครูที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวอุไร พุ่มไสว
นางณิชชา ชันแสง
1.นางประสงค์ โหมดเขียว
2.นางศิริลักษณ์ อุบลน้อย

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
*เล่นดนตรีไทยเป็น หรือ เป็น
นักดนตรีอยู่แล้ว
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 119
ห้อง 129
ห้องดนตรีไทย

75 วงโยธวาทิต

1.นายรัฐพล ศรีธรรม
2.นายธีรเดช สฤตเนตร์
76 หัตถศิลป์ถิ่นเมืองเพชร
นางสาวสุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด
77 ศิลป์สร้างสรรค์
นายโกสินทร์ บุตรเนียม
78 พัฒนาทักษะทางภาษาด้านทัศนศิลป์ขั้นสูง นางสาวสิรินาถ ศรีประทุมวงศ์

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

ห้องดนตรีสากล
อาคาร 4 ชั้น 5
ห้อง 128
ห้อง 118
ห้อง 118

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
79 ประดิดประดอย
นางธนพร จุลธุระ
80 อาหารเพื่อสุขภาพ
นางสาวสุกลั ยา บุญประเสริฐ

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น

81
82
83
84

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 841
ห้องคหกรรม
โรงอาหาร
ห้อง 101
ตึกการงานอาชีพ
ห้อง 623
ห้อง 721

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

โถงอาคาร 9

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง 813 (หลัง
เขา)

การจัดสวนแก้ว
หินสวยด้วยมือเรา
D.I.Y. BY หมุด
โสตทัศนศึกษา

85 Zumba
86 เกษตรแปรรูปบริการ

นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว
นางสาวนาขวัญ โชยา
นางพวงดาว บัวหลวง
1. นายปรีชา ศรีทวี
2. นายกฤตธี โอบอ้อม
3. นายโกวิท มีอารีย์
1. นางสาวนิรมล เรืองงาม
2. นายชวลิต ทองคล้ำ
นางชญานิษฐ์ รอดลอย

ที่
ชื่อชุมนุม
87 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
88 งานใบตอง (DIY)
89 นักขาย

ครูที่ปรึกษาชุมนุม
นางศรัญญา เดชมาก
นางบุญประคอง บุญรอดน้อย
นางกรรนิกา เสืออบ

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

90 พัฒนาทักษะงานเขียนแบบ
91 วัสดุหรรษา พาเพลิน
92 หนูนอ้ ยอนุรักษ์เมือเพชร

นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์
นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง
นางบุษญา ร้องขันแก้ว

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
93 บาสเกตบอล
นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญ

94 เซปักตะกร้อ

1. นายวุฒิพงศ์ ทองเขียว
2. นายถาวร เอียงอุบล

95 งานพยาบาล

1.นางสาวกุสุมา ขำทวี
2.นางทิพย์ภาพร บรรลือทรัพย์
1.นายการุณ เขียมทรัพย์
2.นายสรวุฒิ นุชถาวร
3.นายชวัลวัฒน์ คงวิจิตร
นายชัยวัฒน์ ปานฉ่ำ

96 ฟุตบอล

97 เปตอง

ที่
98

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อชุมนุม
ห้องสมุดโรงเรียน

99

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม. ปลาย

100 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม. ต้น

ครูที่ปรึกษาชุมนุม
1.นางสุวรรณา หมั่นมานะ
2.นายณัฏฐพงษ์ กันภัย
1.นางชนิดา อิงคสุวรรณ
2.นางชมัยพร งามคง
1.นางสาวอมรรัตน์ สุดใจ
2.นายปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
*มีทักษะพืน้ ฐานในกีฬา
บาสเกตบอล
มัธยมศึกษาตอนต้น
*มีทักษะพืน้ ฐานในกีฬาเซปัก
ตะกร้อ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
*เป็นนักกีฬาฟุตบอลของ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

คุณสมบัติ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

สถานที่เรียน
ห้อง 612
ตึกการงานอาชีพ
ห้องเศรษฐกิจ
พอเพียง
ห้อง 624
ห้อง 722
ห้อง 622
สถานที่เรียน
สนามบาสเกตบอล
อาคาร
เอนกประสงค์

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ
ห้องพยาบาล
,ห้อง 218
สนามฟุตบอล

สนามเปตองหน้า
ห้องดนตรีไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่เรียน
ห้องสมุด
โรงเรียน
ห้อง 212

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องกิจกรรม YC

