
รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

1 101 ประชาสมัพนัธ์ ครูอรุาวรรณ  เรืองจรูญ 
ห้อง

ประชาสมัพนัธ์ 
/ /  

ห้อง
ประชาสมัพนัธ์ 

 

2 102 ดริุยางค์สากล 
ครูศกัดา  เข็มทอง 
ครูวรรณา  เข็มทอง 
ครูมาโนช  อดุหนนุ 

ห้องดริุยางค์
สากล 

/ / 

-มีเวลาส าหรับการ
ฝึกซ้อม 
-มีระเบียบวินยัตรงตอ่
เวลา 

ห้องดริุยางค์
สากล 

 

3 103 ขบัร้องประสานเสียง 
ครูศกัดา  เข็มทอง 
ครูวรรณา  เข็มทอง 
ครูมาโนช  อดุหนนุ 

ห้องดริุยางค์
สากล 

/ / รักในการร้องเพลง 
ห้องดริุยางค์

สากล 
 

4 104 รักษาดนิแดน 

ครูสวุิทย์โพธิจกัร 
ครูวิชา ถิรจิตตานนท์ 
ครูเอือ้มพร  ถิรจิตตานนท์ 
ครูณภาส์ณฐั  จ าปาบรีุ 

โดมข้าง
หอประชมุ 

 / นศท. ทกุชัน้ปี   

5 105 ลกูเสือ – เนตรนารี อาสาจราจร 
ครูเปรมศกัดิ์  บปุผามาลาสกลุ 

ครูนรัินต์  คายเซา่ 
ครูกิตตพิงษ์นวนิจบ ารุง 

ห้องลกูเสือ / / 
เคยผา่นการอบรม
ลกูเสือ – เนตรนารี
อาสาจราจรมาแล้ว 

ห้องลกูเสือ 60 

6 106 To  be  number  one 
ครูกฤตธชั  โยมญาติ 
ครูกิตตมิา  สวุรรณธาดา 
ครูน า้เพชร  ฟักทอง 

อาคาร
นาฏศลิป์ 

/ / 

- มีเวลาซ้อม 
- สนใจในด้านการ
แสดงนาฏศลิป์ไทย
และดนตรีไทย 

อาคาร
นาฏศลิป์ 

 



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 
7 107 ธนาคารโรงเรียน ไมมี่ข้อมลู       
8 108 สารวตัรนกัเรียน ไมมี่ข้อมลู       
9 109 รักษ์สิ่งแวดล้อม ครูวนัทนา  งามสภุาพ 325 / /  325  

10 110 Bio  Society 
ครูกลุภสัสร์  สายทอง 
ครูสกุฤตา  โสมล 

323  / 

- สนใจวิชาชีววิทยา
และสอบผา่นข้อเขียน
ตามเกณฑ์ข้อเขียน
และสมัภาษณ์ของ
ชมุนมุ 

323  

11 111 นาฏมวยไทย 
ครูสกัรินทร์  นาคินทร์ 
ครูสิรภพ  คุ้มพว่งดี 

ห้องนาฏศลิป์ / /  302 50 

12 112 มดัย้อม – บาตกิ 
ครูจ าเรียง  ไชยเจริญ 
ครูนิฎา  ทองวิสงู 

เรือนพยาบาล  / 
- นกัเรียนท่ีสนใจ 
- สามารถมาท า
กิจกรรมตอนเช้าได้ 

เรือนพยาบาล  

13 113 สมัผสัเสนห์่วฒันธรรมจีน 
ครูณฐัชมธร  ผลวฒันา 
ครูอรทยั  จารุศิริวฒันา 

1131  / 
มีความสนใจในเร่ือง
วฒันธรรมจีน 

1131  

14 114 ภาษาฮาเฮ 
ครูพรทิพย์  อนลุาวลัย์ 
ครูลินดา  ผดันารี 

135 /  เฉพาะ ม.3/3 135  

15       
 
 

  



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

16 116 โอริกามิ 
ครูพรทิพย์  หอมขจร 
ครูสมชัญา  ช่างพาน 

1145  / เฉพาะ ม.5/4 1138 30 

17 117 รักการอา่น 
ครูทศันา  สนุา 
ครูวิศรุต  บวัตมู 

1134  / เฉพาะ ม.4/4 1134 40 

18 118 ตวิเข้มสูส่นามสอบ Admission 
ครูนายิกา  สนัทารุนยั 
ครูวรรณี  ฉัตรเงิน 

321  / เฉพาะ ม.6/8 321  

19 119 รอบรู้สารคดีโลก 
ครูพงศ์นชุ  พลูสมบตัิ 
ครูเปรมศกัดิ์  บบุผามาลาสกลุ 

124 /  เฉพาะ ม.3/2 124 27 

20 120 เพ่ือนชว่ยเพ่ือน 
ครูสรีุรัตน์  วอ่งไว 
ครูพิมพ์ใจ  จงึอิทธิประเสริฐ 

1136  / เฉพาะ ม.4/5 1136 25 

21 121 NO HOMEWORK เสริมการเรียนรู้ ครูบญุยานชุ  อนนัต์ 301 /  เฉพาะ ม.2/10 301 25 

22 122 สง่เสริมการอา่น 
ครูสมุาลี  ภทัรเบญจพล 
ครูสทุธิดา  วงศ์บญุหนกั 

915  /  915 45 

23 123 ลีลาศ ครูกญัจน์รัตน์  สินธุรัตน์ หอประชมุ  / เฉพาะ ม.6/13  39 
24 124 ตวิเคมีเข้ามหาวิทยาลยั ครูบญุจีรา  แทนนิกร 334  / เฉพาะ ม.6/9   

25 125 เพ่ือนกนั...ปันความรู้ 
ครูส าเนา  เจริญพงษ์ 
ครูพชรวรรณ  ศิริไพศาลนนัทกลุ 

1133  /  1138 40 

26 126 Electronics ครูจมุพล  ภกัวิลยั 916  / พิจารณา6/10 เป็นพิเศษ 916 20 
27 127 เคมีลลัลา ครูเบญจวรรณ  แก้วคณุงาม หน้าห้องสมดุ  / เฉพาะ ม.5/8 หน้าห้องสมดุ  



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

28 128 ฟิสิกส์หน้ารู้ 
ครูจนัทิมา  แสงทอง 
ครูมนตรี  ตัง้ใจชว่ยชาติ 

337  / เฉพาะ ม.5/9 337  

29 129 วิทยาศาสตร์   ครูธิตมิา  ประครองทรัพย์ 137 /  เฉพาะ ม.1/5 137 30 

30 130 วิทยาศาสตร์หรรษา 
ครูเกวลิน  แก้วบตุร 
ครูธีรศกัดิ์ ธีระขจรวิทย 
ครูวรรณี ศริดี 

946 /  เฉพาะ ม.3/10 946  

31 131 อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูพนารัตน์  เอกปัจชา 
ครูสรุเชษฐ์  พฒัใส 

333  / เฉพาะ ม.5/12 333  

32 132 เคมีเพ่ือการศกึษาตอ่ 
ครูสกัรินทร์  นาคินทร์ 
ครูสพุจนา  ยตุิวงษ์ 

1122  / เฉพาะ ม.6/1 1122 28 

33 133 รักการอา่น ท าการบ้าน 
ครูศริิรัตน์  สิทธิปัญญา 
ครูโสภา  พานิชรัตน์ 

225  / เฉพาะ ม.5/16 225 42 

34 134 Computer  4D 
ครูอิทธิพล  เจริญเมือง 
ครูดวงกมล  รักษ์สจุริต 

911  / เฉพาะ ม.6/12 911 46 

35 135 ปัญญาพาสนกุ 
ครูกฤษณา  เทียนศรี 
ครูสวุิมล  จรัสพนัธ์ 

933 /  เฉพาะ ม.1/9 933 46 

36 136 เคมี ครูสรัุชนี  ภทัรเบญจพล 922  / เฉพาะ ม.4/9และ4/10 922  

37 137 English พาเพลิน 
ครูคณุากร   เทาศริิ 
ครูภทัรพล  เจริญเมือง 

123 /  เฉพาะ ม.2/3 123 34 



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

38 138 Photo Science 
ครูจฑุารัตน์  ศรีประเสริฐ 
ครูป่ินทอง  ศรีสวสัดิ ์

122 /  เฉพาะ ม.2/2 312 30 

39 139 วิทย์ออนไลน์ 
ครูทศันีย์  ศรีธญัรัตน์ 
ครูวนิสา  สดุประเสริฐ 

326 /  เฉพาะ ม.3/9 326 47 

40 140 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
ครูชญาณฏัฐ์  ค ารอด 
ครูเสาวลกัษธ์  ศภุพร 

423 /  ¼ และนกัเรียนท่ีสนใจ 423 40 

41 141 ฟังหนงัจีน 
ครูกฤตธชั  โยมญาติ 
ครูพชัรพงศ์  เกลียดความชัว่ 

1135  / เฉพาะ ม.4/4 1135 40 

42 142 กีฬาสมัพนัธ์ 1 ครูพงษ์ศกัดิ ์ สวสัดีมงคล 128  / 
เฉพาะ ม.6/16 
เลขท่ี 1-22 

128 22 

43 143 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
ครูธนเดช  ลีเ้ลิศธนกลุ 
ครูมานี  ผลอนนัต์ 

522  / เป็นนกัเรียนชัน้ ม.5 522 40 

44 144 คดิวิเคราะห์แยกแยะ 
ครูปรญาเรือนเงิน 
ครูปรีชา   ส าราญจิตต์ 

1125  / เฉพาะ ม.6/4 1125 40 

45 145 ไทย..ไทย.. 
ครูปภาวดีพิมพ์พงษ์ 
ครูกญัญา  ด ารงศกัดิ์ 

1123  / เฉพาะ ม.6/2 1123 30 

46 146 รักการอา่น 
ครูกลุกลัยา  อยู่ศรี 
ครูบญุชิรา  แก้วศรี 

945 /  เฉพาะ ม.3/8 945  

47 147 กฎหมายเร่ืองท่ีควรรู้ ครูจิราพร  บญุวาที 925  / เฉพาะ ม.4/16 925 44 



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

48 148 ต้นกล้าความดี 
ครูณชัยา  จิตสมาน 
ครูกลัยรักษ์  สนองไทย 

921  / 4/10 และ 6/10 921 40 

49 149 ICT  Freestyle 
ครูปิยวรรณเจตมงคล 
ครูจารุพฒัน์  ลีละสนุทเลิศ 

126 /  เฉพาะ ม.3/4 126  

50 150 Oh! Ho! Social 
ครูวิมลรัตน์   โฉมเฉิด 
ครูศริาณี  กลุฉวะ 
ครูธีระพงษ์  สืบโสดา 

ห้องจริยะธรรม 
236 

/ / สนใจในวิชาสงัคม 236 40 

51 151 บาสเก็ตบอล ครูศรีทอง  เทียนศรี 912    ห้องพละศกึษา 44 
52 152 ตวิเตอร์ ครูสชุาดา  คุ้มพว่งดี 1126  / เฉพาะ ม.6 112 25 
53 153 วิทยาศาสตร์   ครูปรินดา  อินทสวุรรณ 125 /  เฉพาะ ม.3/5 125 30 

54 154 ตวิเคมี 
ครูธีรนชุ  สพุรรณสดุ 
ครูบศุรา  เมฆกมล 

331  / เฉพาะ ม.6/11 1122 28 

55 155 “Like สาระ” ครูวราภรณ์  ปฏิโค 914  / เฉพาะ ม.4/11 914 30 

56 156 รักษ์ภาษา 
ครูธานี  ศริิสวา่ง 
ครูน า้อ้อย   สามญั 

231 /  เฉพาะ ม.3/7 231 42 

57 157 ทบทวนความรู้พิชิต Admission ครูสพุจนา  ยตุิวงษ์ 1122  / เฉพาะ ม.6/1 1122 28 

58 158 งานหรรษา 
ครูภกัวดี  ขนัตลิาภาพนัธ์ 
ครูสนุทร  เรืองภกัดี 

1127  / เฉพาะ ม.6/6 1127 39 

59 159 รักการอา่น  ครูจารุวรรณ  พงษ์พรต 512 /  เฉพาะ ม.1/8 512 46 



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 
60 160 ภาษานา่รู้ ครูมธุชา  สวุรรณรัตน์ 131 /  เฉพาะ ม.1/1 131 31 
61 161 สง่เสริมวิชาการ ครูอิชยนิติ  มลูชอบ 944 /  เฉพาะ ม.3/6 944 48 

62 162 กีฬาต้านยาเสพติด 
ครูศริาภรณ์  นวนกระโทก 
ครูกนกรัตน์  บวัเหลือง 

941 /  เฉพาะ ม.2/8 941 48 

63 163 ICT  Freestyle 
ครูดาริกา  เรืองภกัดี 
ครูธารดี  กลิ่นสนุทร 

523 /  เฉพาะ ม.2/4 523 30 

64 164 อยากสงูต้องเขยง่ อยากเก่งต้องขยนั 
ครูอจัฉรา  วงศ์ไพโรจน์ 
ครูกมลชนก  เฉียบแหลม 

222  / เฉพาะ ม.5/11 222 44 

65 165 
การ์ตนูสร้างสรรค์ 
อาหารไทยอะไรเอ่ย 

ครูกนกวรรณ  จารัตน์ 
934 
226 

/ 
/ 

 เฉพาะ ม.1/10 934 46 

66 166 สร้างศลิป์ ครูรุ้งระวี  บญุโยประการ 325 /  เฉพาะ ม.1/7 325 20 
67 167 กวดวิชา ครูคารม   บญุโยประการ 601  / เฉพาะ ม.5/10 601 45 
68 168 คณิตศาสตร์ ครูธญัธร  อนนัต์ 936  / เฉพาะ ม.5/1 936 30 

69 169 สง่เสริมวิชาการ 
ครูล าปาง  ส าราญจิตต์ 
ครูนนัทนา  สวุดมภ์ 

136 /  เฉพาะ ม.1/3 136 30 

70 170 สง่เสริมวิชาการ 
ครูอมรรัตน์  ธีระพชัรรังษี 
ครูพชัรินทร์  อ่ิมประยรู 

121 /  เฉพาะ ม.2/1 121 29 

71 171 การงานอาสา 
ครูสรุชยั   สมบตัถิาวร 
ครูนคัรินทร์  เหมกิตติวฒัน์ 

412 
 

 
/ เฉพาะ ม.4/15 412  



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

72 172 ICT  Freestyle 
ครูพิทยา  ปฏิโค 
ครูรัตนา   กสิวตัร 

521  / เฉพาะ ม.4/6 521 36 

73 173 เกมส์คณิต พิชิตปัญหา ครูวรพจน์   สขุสิงห์ 1132  / - ชอบคณิต 1138 30 

74 174 English is fun 
ครูรัตน์ดา  สขุเหลือ 
ครูองัคณา  ฟคูณะ 

133 /  เฉพาะ ม.3/1 133 27 

75 175 ประวตัิศาสตร์ไทย 
ครูอรุณวรรณ  รัตนสร้อย 
ครูปัญจพล  บญุมณีชยักลุ 

1124  / เฉพาะ ม.6/3 1124  

76 176 Sketchpad (GSP) 
ครูรัตนา  ขวญัศริิมงคล 
ครูกิตติยา  สวุรรณรัตน์ 

931 / / 
- นกัเรียนท่ีสนใจ 
โปรแกรม GSP 

931 40 

77 177 We love movie ครูตรรก   จนัทวิสตูร 233  / เฉพาะ ม.6/14 233 25 
78 178 รู้ไว้ใชว่า่ใสบ่า่แบกหาม ครูกสมา  ทฬัหชยักลุ 233  / เฉพาะ ม.6/14 233 25 
79 179 สงัคมรอบรู้ ครูอญัชลี  เรืองไพศาล 1143  / เฉพาะ ม.5/2 1143 30 

80 180 กีฬาสมัพนัธ์ 2 ครูเชิงชาย  สร้อยเพชร 128  / 
เฉพาะ ม.6/16 
เลขท่ี 23-44 

128 22 

81 181 รักษ์โรงเรียน 
ครูเจริญ  บวัคล่ี 
ครูเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

411  / เฉพาะ ม.6/15 411 43 

82 182 เพ่ือนชว่ยเพ่ือน ครูสรีุรัตน์  วอ่งไว 1136  / เฉพาะ ม.4/5 1136 25 

83 183 ภารกิจพิชิตงานค้าง Season2 
ครูสวุนิตย์  บญุเพ็ง 
ครูรุ่งอรุณ  มากประยรู 

111 /  เฉพาะ ม.2/5 111 30 



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 

84 184 วิทย์ฯ  ออนไลน์ 
ครูทศันีย์  ศรีธญัรัตน์ 
ครูวนิสา  สขุประเสริฐ 

326 /  เฉพาะ ม.3/9 326 47 

85 185 ทศันศลิป์ดนตรีไทย 
ครูรัชดาวรรณ  อมัรี 
ครูศิวดล  วิวฒัน์กิจเลิศ 

223  / เฉพาะ ม.5/13 223 42 

86 186 Reuse แปรรูปผลิตภณัฑ์ 
ครูธนาวดี  ศรีแย้ม 
ครูภชูิต  วิเชียรฉาย 

327 /  เฉพาะ ม.2/7 327 48 

87 187 รักษ์สะอาด 
ครูศริิรัตน์  ชิงดวง 
ครูสิรภพ  คุ้มพว่งดี 

913  / เฉพาะ ม.5/14 913  

88  188 สิ่งประดษิฐ์ 
ครูศริาณี  กลุฉวะ 
ครูนทัญา  ร่ืนรวย 

1141  / เฉพาะ ม.5/7 1141  

89 189 รักการอา่น ครูนฤมล  พลูสวัสดิ์ 926 /  เฉพาะ ม.1/6 926 30 

90 190 เพ่ือนตวิเพ่ือน 
ครูมานะศกัดิ์  ผลซ่ือ 
ครูจนัทรา  อ่ิมในบญุ 

1146  / เฉพาะ ม.5/5 1146  

91 191 ทอ่งโลกอินเตอร์เน็ต 
ครูสมเกียรต ิ คล่องแคล้ว 
ครูการุณ  พลูสมบตัิ 

942    942  

92 192 Happy in game 
ครูศริินภา  สขุสวสัดิ ์
ครูบริสทุธ์ิ  สะเดา 

      

93 193 รักษ์ศลิป์ ครูจฑุาทิพย์  อรุณรักษา 
ปฏิบตัิการ
ศลิปะ 

/ / ทกุระดบัชัน้ 
ปฏิบตัิการ
ศลิปะ 

25 



รายช่ือกิจกรรมชมุนมุ ปีการศกึษา 2559 
ท่ี รหสัชมุนมุ ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ครูผู้ รับผิดชอบ ห้องที่จดักิจกรรม ม.ต้น ม.ปลาย เง่ือนไขพิเศษ สถานท่ีรับสมคัร รับได้ 
94 194 พืชสมนุไพรสูช่มุชน ครูภสัสร์ชนกภรณ์  พงษ์ดี       
95 195 ปิงปอง ครูภิญโญ  บวัตมู       
96 196 พดูจ้อจอจีน ครูรสนรินทร์  แก้วใส       

          
 


