
รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน และสถานท่ีเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ม.ต้น 
ล าดับ ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน 

1 ลายลักษณ์อักษรา ครูธารทิพย์ เขินค า 172 
2 สนุกกับปริศนาภาษาไทย ครูอัจฉรา   ทองทา 342 
3 ท่องโลกวรรณคดี ครูอนุสรา เย็นวัฒนา 341 
4 ขับขานอ่านท านองเสนาะ ครูกนกนาถ แซ่ตั้น 347 
5 ค าคม (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย) ครูจิรกฤต ยศประสิทธิ์ 333 
6 ศิลป์เกศา ครูสุธิดา ไชยโย 162 
7 เกมหรรษาปริศนาวรรณคดีไทย ครูเบญจมาภรณ์ บุนนาค 164 
8 A - GO ครูปณยา แพร่เจริญวัฒนา 223 
9 A-math เกมต่อเลขค านวณ ครูนัดธิดา นวลศรี 233 
10 ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ครูอ าไพ พาโคกทม 231 
11 เลขคณิตคิดสนุก ครูอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 224 
12 คิดเลขเร็ว ครูเจนจิรา สรสวัสดิ์ 244 
13 Smart  Math ครูปราณี พรมต๊ิบ 243 
14 SUDOKU ครูไพฑูรย์ โพธ์ิพยัคฆ์ 232 
15 คณิต ALL AROUND ครูลักษนิช หิรัญตระกูล 234 
16 เกมคณิตศาสตร์ ครูนิวัฒนชัย เดชประเสริฐ 242 
17 วิทย์ฯ ทันโลก ครูสาริณี ศรีบุระ 422 
18 Happy  Science ครูกัลยา ม่วงมั่น 425 
19 Science  Test ครูจิดาภา สุริยันต์ 432 
20 Movie  Science ครูจารุวรรณ ทองขุนด า 441 
21 Science  Song ครูมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์ 432 
22 วิทยาศาสตร์รอบรู้ ครูชุติภรณ์ ทัศนกิจ 441 
23 ประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครูอัครวัฒน์ ยอแสง 348 
24 จิตอาสา ครูภัทรพงศ์ นาสะอ้าน ม้านั่งหน้าหอประชุม 

25 สวดมนต์สุขใจ ครูขันทอง ทองน้อย ห้องจริยธรรม (145) 

26 มารยาทไทย ครูลลิตา แขกรัมย ์ 171 
27 เพลงคุณธรรม ครูอาภากรณ์ ก้อนส ี 345 
28 พลเมืองดี  มีคุณธรรม ครูจีรพงศ์ เกิดธูป 343 
29 PubG  Game ครูสุรพล กาญจนเวโรจน์ ม้าน่ังหน้าห้องวิชาการ 

30 STEM  4.0 ครูสิริรัตน์ รักพงษ์ ม้านั่งข้างอาคาร 2 
31 เศรษฐศาสตร์นักลงทุน ครูฟาริดะ โต๊ะเล๊ะ 334 
32 เกมแผนที่ ครูเทวิกา ศิลาเขตต์ 336 



รายช่ือกิจกรรมชุมนุม  ครูผู้สอน และสถานท่ีเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ม.ต้น 
ล าดับ ช่ือชุมนุม ครูผู้สอน สถานท่ีเรียน 

33 ฟุตซอล ครูธนวิทย์ วิกระยิน ลานอเนกประสงค์ 
34 Black  Pink  in  your  Area ครูณัฐฑชาพร โอทอง 522 
35 บาสเกตบอล ม.ต้น ครูจาตุรนต์ มหากนก สนามบาสเกตบอล 
36 เทเบิลเทนนิส ครูภูมินทร์ เกิดศรี ลานอเนกประสงค์ 
37 Headis ครูวรกุล นนทรักส์ ใต้อาคาร 1 (111) 
38 วงโยธวาทิต ครูสมชาย คงเสน่ห์ ห้องดนตรีสากล 532 

39 ดนตรีไทยและเพลงพื้นบ้าน ครูสุภวัชร ชาตกิารุณ ห้องดนตรีไทย (531) 

40 จิตรกรรม ครูพัชรินทร์ สายสังข์ ห้องทัศนศิลป์ 521 

41 นาฏศิลป์ ครูณัฏฐณิชา รัตนประทุม ห้องนาฏศิลป์ (121) 

42 เกษตรศิลป์ ครูศิริลักษณ์ เพ็งถมยา 513 
43 FUN  FUN ครูนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ ดิจิตอล 1 
44 รอบรู้โลกไซเบอร ์ ครูเนาวรัตน์ อินทวงษ์ ห้อง COM2 
45 ช่างบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ ครูประชาธิป ใจกล้า 511 
46 ทันข่าว ครูกาญจนา กรีธาธร 412 
47 TUPR  PHOTO ครูสมพร ชัยวงษ์ ดิจิตอล 2 
48 นักธุรกิจน้อย ครูจีรพร วงษ์ขันธ์ 411 
49 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ครูวิไลพร จอมพล 412 
50 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูวรางคณา  ชาวน่าน ห้อง COM1 
51 ร้องเพลงสากล ครูศุภร แซ่ลู่ 151 
52 ภาษาอังกฤษ 1 ครูจัตตารีย์ เดชเจริญ 153 
53 ร้องเพลงสากล ครูกอปรคุณ ชุมวรรณศรี 151 
54 Bonjour French ! ครูปารวี วงศ์ปัดแก้ว 156 
55 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวิชชุดา สมจิตร 154 
56 ภาษาอังกฤษ 3 ครูเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง 155 
57 Cross word ครูธัญญาลักษณ์ มีวงษ์ 241 
58 ดูหนังจับศัพท์ ครูสุภาลัย สายค าภา 143 
59 Say it right 1 ครูณภัทร คชรัตน์ 165 
60 เรื่องเล่าจากร่างกาย ครูมิติ โอชสานนท์ ห้องแนะแนว 
61 บรรณารักษ์น้อย ครูสมชาติ แจ้งกระจา่ง ห้องสมุด (131) 
62 แจ่มใส  เจาะใจนักอ่าน ครูชุติมา ทองมีขวัญ 174 

 
 



รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน และสถานท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2562 ม.ปลาย 
ล าดับ ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน 

1 ภาษาไทยในเพลง ครูอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 332 
2 เพชรภาษาไทย ครูลักขณา อ่อนฤทธิ ์ 335 
3 ศิลป์เกศา ครูอริสา ถนอมเล็ก 162 
4 ค าคม (เกมต่อศัพท์ภาษาไทย) ครูเลอพงศ์ จันสีนาก 333 
5 บอร์ดเกม ครูปณีต   จิตต์นุกุลศิริ ม้านั่งหน้าห้อง MEP 

6 กวีน้อย ครูกฤษณา ศรีบุญเพ็ง 346 
7 คณิต ALL AROUND ครูวิภาดา คล้ายนิ่ม 234 
8 A - GO ครูศากุน เทียนทอง 223 
9 SUDOKU ครูศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล 232 
10 เลขคณิตคิดสนุก ครูศศิธร นานไธสง 224 
11 คิดเลขเร็ว ครูเจนภพ มณีพงษ์ 244 
12 A-math เกมต่อเลขค านวณ ครูนาถพร มูลจันทร์ 233 
13 ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ครูรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 231 
14 เกมคณิตศาสตร์ ครูอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล 242 
15 จรวดขวดน้ า ครูเรวัตต์ นกสว่าง 444 
16 ค้นคว้าด้วยตนเอง ครูวันทนา กิติทรัพย์กาญจนา 433 
17 Help + Care ครูมาลิน จันทร์แสง ห้องสมุด (131) 
18 ติว Bio ครูอุบล บุญช ู 424 
19 TUPR  Muggle ครูศันสนีย์ พันธ์เรือง 425 
20 ติว Physics ครูกิฒยาภรณ์ กองโฮม 445 
21 TUPR  Design ครูรุ่งโรจน์ สมนิล 421 
22 Biocontest ครูคมสัณห์ จันสอน 435 
23 Road  to  TI 9 ครูอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ 422 
24 ธนาคารโรงเรียน ครูมาโนชญ์ มูลทรัพย์ ห้องธนาคารโรงเรียน 
25 ประชาสัมพนัธ์ 4.0 ครูเกตุ โพธ์ิน้อย ห้องประชาสัมพันธ์ 
26 337 STUDIO ครูจันทมาศ บัวจันทร ์ 337 
27 จริยธรรม ครูทองฉัตร ไรนุ่น ห้องจริยธรรม (145) 
28 LAW ครูไกรสร หม้อแหละ 175 
29 เด็กสร้างหนัง ครูปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  337 
30 เศรษฐศาสตร์นักลงทุน ครูชมพูนุช   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 334 
31 พลเมืองดี  มีคุณธรรม ครูขวัญจิตร   ชนะสิทธิ์ 343 
32 สวดมนต์สุขใจ ครูนิตติยา แก้วนก ห้องจริยธรรม (145) 

 



รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน และสถานท่ีเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ม.ปลาย 
ล าดับ ช่ือชุมนุม ครูผู้สอน สถานท่ีเรียน 

33 Dance  เปล่ียนชีวิต ครูสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร 522 
34 Health  Qviz ครูสุภาพร งาเฉลา 434 
35 บาสเกตบอล ม.ปลาย ครูอรจิรา ขันอาษา สนามบาสเกตบอล 
36 E-SPORT  ครูพัศพงค์ จิรพัฒนพงศ์ 431 
37 นาฏศิลป์ ครูอมรรัตน์ มาฬมงคล ห้องนาฏศิลป์ (121) 
38 ส่ือสร้างสรรค์ ครูทรงพรต เชื้อภักดี ห้องทัศนศิลป์ 521 
39 วงโยธวาทิต ครูสมชาย คงเสน่ห์ ห้องดนตรีสากล 532 
40 ดนตรีไทยและเพลงพื้นบ้าน ครูยุวดี เสือใหญ่ ห้องดนตรีไทย (531) 
41 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูปรมินทร ์ เสมอภพ ห้องศิลปะ (122) 
42 วงสตริง ครูปิยพฤฒิ จิธานนท์ ห้องดนตรีสากล 532 
43 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูวันทนา แดงประเสริฐกุล ห้อง COM 1 
44 รอบรู้โลกไซเบอร ์ ครูอ านาจ สิงห์ทอง ห้อง COM2 
45 นักธุรกิจน้อย ครูสุจิตรา อยู่เย็น 414 
46 Computer 3D ครูอนันต์ สุโพธ์ิ ห้อง COM3 
47 How  to  told ครูพรทิพย์ กองจินดา ดิจิตอล 2 
48 COMPUTER GRAPHIC ครูสัญชัย วัชรพรรณ ห้อง COM3 
49 T.U.P.R. โส๊ตโสต ครูพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน ์ ม้านั่งใต้อาคาร2 
50 เกษตรศิลป์ ครูนฤมล เจริญนาวี 513 
51 Say it right 2 ครูอรทัย จันทรังษี 165 
52 ติว HSK 3-4 ครูธัญมน ปิยะพงค์ศิริ 152 
53 รีวิว...บนัเทิง ครูสิวลี บุญวัฒน ์ 176 
54 ภาษาญี่ปุ่นดูให้รู้ ครูตวงศรณ์ องอาจ 166 
55 Bonjour French ! ครูแรกรัก บุญอยู ่ 156 
56 รักษ์สุขภาพ ครูนวเรศ เสนคุ้ม ม้านั่งหน้า TUPR COFFEE 

57 ภาษาอังกฤษ 6 ครูวิชุตา อินไผ ่ 141 
58 ร้องเพลงสากล ครูประภากร กรรเจียกพงษ์ 151 
59 ภาษาจีนพาทัวร์ ครูภาพิมล ฐานะ 173 
60 Cross word ครูวิชุดา บุญเทียม 241 
61 Movie   for  fun ครูชเนตตี เมืองมูล 143 
62 บรรณารักษ์น้อย ครูจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ ห้องสมุด (131) 
63 “ดี  เก่ง  กล้า” ครูสวุนันท์ แป้นพัฒน ์ 161  
64 กล่อมจิต  เกลาใจ ครูภูริน จงรัตน์ 163 

หมายเหตุ สถานที่เรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 


