
ล ำดบั ชื่อกิจกรรม ผู้ดแูลกิจกรรม สมำชกิต่ ำสุด สมำชกิสูงสุด
1 STAM ED เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นายชิตชัย ศุกระจันทร์ 1 21
2 ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เฉพาะ ม.5 1.นายศักด์ิชัย ดีศรี 2.นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง 1 21
3 วิทยาศาสตร์เพือ่สุขภาพ เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางสมคิด พิชิตรัตนสกุล 1 21
4 Clinic Learning เฉพาะ ม.4/1 1.นางวรุณยุพา วิยาภรณ์ 1 30

5 เปิดโลกภาษา เฉพาะ นักเรียนโครงการEP
1.นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ 2.นางสุวภาพ หวังศรี 3.นางจินตนา กล่ินหัวไผ่    
4.นางพีรนุช วินัยพานิช 5.นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง                                  6.
นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร 1 134

6 ภาษาอังกฤษเพือ่ความบันเทิง เฉพาะ ม.1-ม.5
1.นางพจนาถ อ่องลออ 2.นางสาวนารียา ศรีพันธ์ 3.นางนิตยา แสงโพธิ ์         
4.นางสาวธนภรณ์ จ าปีเพชร 5.นางสาวษะวริน ติยะสัญ สุซา 1 105

7 ภาษาอังกฤษเทคโน เฉพาะ ม.4และ , ม.5 1.นางจันจิรา ด่ันเจริญ 2.นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียร 1 42
8 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การวัดระดับภาษาญีปุ่น่ เฉพาะ ม.4และ , ม.5 1.นายนิติพันธ์ เนตรทิพย์ 2.นางสาวศิริวรรณ อินทสิน 1 42
9 โซนภาษาอังกฤษ เฉพาะ ม.2และ , ม.3 1.นางสาวพรนภา รอยประดิษฐ์ 2.นางสาวภัทราพร เมณฑ์กูล 1 42
10 อังกฤษหรรษา เฉพาะ ม.3 , ม.4 , ม.5 1.นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง 1 21
11 ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ สไตล์ อิงลิช มูวี ่เฉพาะ ม.3 , ม.4 , ม.5 1.นายปฐวี ทรัพย์ศรี 2.นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง 1 42
12 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เฉพาะ , ม.1 นายชุมพร สงส าเภา 1 21
13 ภาษาเกาหล่ีเพือ่การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ 1 21
14 สบายสไตล์ฝร่ังเศส เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางจิตพิสุทธิ ์แก้วละเอียด 1 21
15 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การแข่งขัน เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางสาวปิน่อนงค์ ซ่ือตรง 1 21
16 อินเตอร์แรคท์ เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นางสาวสุภาวดี บัวแก้ว 1 21
17 ฟรีสไตล์สบายจีน เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นายสุรเศรษฐ บุญนก 2.นางสาวเทียนทอง อนันต์โต 1 42
18 คณิตคิดเร็วและเกม 24 เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 1.นายฤกษ์ดี สีแตง 2.นางสาวพิมสุภา ชินสา 1 42
19 อัจฉริยภาพกับ GSP เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นายนิคม ยุ่นชัย 1 21
20 โครงงานคณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 1.นางลินจง นันทโชติการ 1 21
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ล ำดบั ชื่อกิจกรรม ผู้ดแูลกิจกรรม สมำชกิต่ ำสุด สมำชกิสูงสุด
21 เอ-แม็ท เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางสาวฐิติกานต์ เรไร 2.นางสาวชนากานต์ พรมพิทักษ์ 1 42
22 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 1.นางสาวสุกัญญา อ่ าส้ม 1 21
23 วิดีทัศน์สร้างสรรค์ เฉพาะ , ม.2 นายอนันต์ หลวงภักดี 1 21
24 คณิตคิดสร้างสรรค์ เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางทัศนีย์ ยมนา 1 21
25 คณิตคิดสร้างสรรค์ เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 1.นางสุฑิรา ทองเงิน 1 21

26 ซูโดกุ เฉพาะ ม.1-ม.5
1.นางชีวรัตน์ ต้ังพิสิฐโยธิน 2.นางสาวสุวรรณา พุกมาก 3.นางวิไลลักษณ์ พรหม
ศร 1 42

27 คอมพิวเตอร์หรรษา เฉพาะ ม.1-ม.5
1.นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ 2.นางสุนทร กงสอน 3.นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษา
 4.นางสาวพนิดา มาลัยมาตร 5.นางสาวภัทรา แหยมรัตน์ 6.นายอลงกรณ์ รา
ชคฤห์ 7.นายส 1 147

28 เกษตรหรรษา เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางสาวมณี ศรีเกษม 2.นางสาวสุจิรา ด ารงไชย 3.นางสาวณัฏฐพร ผลจันทร์ 1 63
29 ริบบิน้สร้างสรรค์ เฉพาะ ม.1 1.นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ 2.นางสาวมาลัย ประโยชน์ยิ่ง 1 42
30 สร้างสรรค์ทักษะ เฉพาะ ม.1 1.นางวรรณวิภา ปลอบโยน 2.นางจุฑามาศ ละม้ายแข 3.นางสุชาดา เชิดวงศ์สูง 1 42
31 ทักศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม 2.นางสาวชุติกาญจน์ เชี่ยวเขตรวิทย์ 1 42

32 จดหมายเหตุกฎหมายไทย เฉพาะ ม.4 , ม.5
1.นางสาวสุชาดา พันธ์ด าริ 2.นางสาวชนิดาภา พวงจ าปา 3.นางนันทวันท์ จันทร์
สอน 1 63

33 อิ่มบุญร่มอัจฉราลัย เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นางกรรณวรรณ์ รัตนวิบลยเลิศ 1 21
34 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เฉพาะ , ม.1 , ม.2 , ม.3 นางพิมลนุช เกรียงไกรเพ็ชร์ 1 21

35 อาเซียน 2 เฉพาะ ม.1-ม.5
1.นายนันทชัย กันสุข 2.นางสาวณัฐพร หลวงไกรราช 3.นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยม
สอาด 1 63

36 ห้องสมุด เฉพาะ ม.3 1.นางสาววรนุช เนยบาง 2.นางสาวสุภาวดี โภคาวัฒนานุกรัษ์ 1 21
37 ร าวงมาตรฐาน เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นางจันทร์เพ็ญ ตะเทีย่ง 2.นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ 1 42
38 ตามรอยศิลป์ เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นายวศิน ไพบูลย์ศิริ 1 21
39 วงโยธวาทิต เฉพาะ ม.1-ม.5 นายวชิระ อภัยภักด์ิ 1 50
40 นาฏยลีลา เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นางสาวศิริลักษณ์ ถึงศรีปัน้ 1 30



ล ำดบั ชื่อกิจกรรม ผู้ดแูลกิจกรรม สมำชกิต่ ำสุด สมำชกิสูงสุด
41 วงดนตรีไทย เฉพาะ ม.1-ม.5 นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถา 1 21
42 ศิลป์สร้างสรรค์ เฉพาะ ม.1-ม.5 นายพีระเดช จันทร์หอมประดิษฐ์ 1 21
43 ขับร้องดนตรีสากล เฉพาะ ม.1-ม.5 นายอภิชาติ หมั่นกิจ 1 21
44 โลกวิทยาศาสตร์กับห้องสมุด เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข 2.นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ 1 21
45 ต้นกล้าศิลปิน เฉพาะ ม.1-ม.5 นายไพศาล กันทะษา 1 21
46 เส้นทางสู่ฝัน นับวันสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.4 , ม.5 1.นางวีรวัลย์ ค าดี 2.นางสาวอโนชา มีฤทธิ์ 1 42
47 อาชีพอิสระพาสุข เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นายธรรมนูญ บุญมณี 2.นายด ารงศักด์ิ อินทร์อ่อน 1 42

48 นักศึกษาวิชาทหาร เฉพาะ ม.4-ม.6
1.นางปวีณา สิงห์อุดร 2.ว่าทีร้่อยเอกปิยะ สว่างวงศ์ 3.ว่าทีร้่อยโทเกียรติศักด์ิ กิ่ง
เนียม 4.นางสาวชิโนรส ชัยโคตร 1 ไม่จ ากัด

49 ถอดรหัสดาวินชี่ เฉพาะ ม.1-ม.5 1.นางกมลาศ ต่อพันธ์ 2.นางสาวสุพัตรา แดงศรี 1 42
50 คัดลายมือส่ือภาษาไทย เฉพาะ ม.1-ม.3 1.นายปิยะ อ่ าสุพรรณ 2.นางสาวกมลพร เชื้อจีน 1 42
51 การส่ือสารเพือ่การประชาสัมพันธ์ เฉพาะ ม.1 , ม.4 , ม.5 1.นางปาริญาวาท เหล่าเขตการ 2.นางสาวปรีชญา นุ่มทนงค์ 1 42
52 ภาษาพาซ่า เฉพาะ ม.1-ม.3 1.นางสาวจิราพัชร ไผ่วุฒิพันธ์ 2.นางสาวนิอร ไชยสุนทร 1 42
53 เจ้าบทเจ้ากลอน เฉพาะ ม1-ม.3 1.นางดอกอ้อ จุลพันธ์ 2.นางสาวสุจิตรา กล่ันทอง 1 42
54 กิจกรรมเข้าจังหวะ เฉพาะ ม.3 , ม.4 , ม.5 1.นายภูริวัฑฒ์ แววคล้ายหงษ์ 2.นายฤทธิพร วงศ์รอด 1 42
55 ดาวรุ่งมุ่ง TCAS เฉพาะ ม.4 , และ , ม.5 1.นายอนุสิทธิ ์สิงห์สังข์ 2.นางสกุลรัฐ สุพิมพ์ 1 42
56 บาสเกตบอล เฉพาะ ม.1-ม.3 1.นายสมชาย แสงสาคร 2.นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ 1 42
57 กีฬาฟุตซอล เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 1.นายเรวัต ลายน้ าเงิน 2.นายรณเทพ เปรมจิตต์ 1 21

58 ชุมนุมวิชาการม.6
1.นายพงศกร บัวเทศและคณะ 2.นางนิรมล พวงมาลีและคณะ 3.นางณิญญพัทท์
 วงศ์เกียรติขจรและคณะ 4.นางสาววรรณวิมล อักกพันธานนท์และคณะ 5. 
นางสาวปรานอม จันทฤกษ์และคณะ 1 ไม่จ ากัด

59 สภาอัจฉราลัย เฉพาะ ม.1-ม.5
1.นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย 2.นางเกศินี ภัคกวินกุล 3.นางสาวอนุสรา กมุท
ชาติ 1 63

60 เยาวชนแกนน าสาธารณสุข เฉพาะ ม.4 นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ 1 21



ล ำดบั ชื่อกิจกรรม ผู้ดแูลกิจกรรม สมำชกิต่ ำสุด สมำชกิสูงสุด
61 Science Secrets เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 1.นายศรัณย์ อัมระนันท์ 2.นางธัญรัตน์ สว่างวงศ์ 1 42
62 โลกใบทีส่องของวิทยาศาสตร์ เฉพาะ ม.5/1 นางสาวพิมณิชา ทวีบท 1 30
63 วิทย์สร้างสรรค์ เฉพาะ ม.1 , ม.2 , ม.3 นางรุ่งทิพย์ สร้อยสวิง 1 21


