กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
ชื่ อชุมนุม

ชื่ อ-นามสกุล ครู ผจู ้ ดั ตั้งชุมนุ ม
กีฬาฟุตซอล
นายเชาวลิต นาขามป้ อม
แบดมินตัน
นายรักษ์พล ขจรกลิ่ น
ว่าที่ร.ต.ชาญณรงค์ มาอยูด่ ี
วูซูและเทควันโด
นางสาวรวีวลั ย์ เนื่ องจานงค์
วอลเลย์บอล
นายต่อพงษ์ สมสิ งห์ นายสุ ทธินนั ท์ พลอยสวาท
หุ่นสวยด้วยฮูลาฮูป
นางไพริ นทร์ ทัศน์ประดิษฐ์
คีตะมวยไทย
ครู สุมธั นา สร้อยสน
จิตอาสาทาความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ว่าที่ร้อยตรี วิชยั หิ รัญกนกโชติ
ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ มาอยูด่ ี
CN cafe
นางสาวนิ ศารัตน์ ธี ระวัฒนประสิ ทธิ์
ทักษะมวยสากล
มัลลิกา ถามูล

ห้อง
อาคารโดม

หมายเหตุ

สนามแบด อาคารพละ
สนามเทควันโด อาคารพลศึกษา
อาคารพลศึกษาชั้น3

ห้องfitness
Pe 5
อาคารพลศึกษา
PE04
ห้อง PE.5

รับเฉพาะม.1-ม.2และเป็ นคนใหม่(เอาอุปกรณ์มาเอง)
รับม.ต้น 20 คน , ม.ปลาย 5 คน
เฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ อชุมนุม
ชุมนุ มส่งเสริ มมารยาทไทย
Be Cos We Are
กฎหมายและการเมือง
clearประวัติศาสตร์
โครงงานคุณธรรม
ธรรมทาให้จิตสว่าง
ดูฟุตบอลก็เก่งสังคมได้นะ
สังคมน่ ารู้
ภูมิศาสตร์ โอลิมปิ ก
ที่นี่ประเทศไทย
สวดมนต์ส่องใจ
เหตุการณ์ปัจจุบนั
คนรักหนัง
เศรฐศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด
สภานักเรี ยน
กฎหมายในชีวิตประจาวัน

ชื่อ-นามสกุล ครู ผจู ้ ดั ตั้งชุมนุ ม
นางสาววันทนี เอื้ อรักษ์โอฬาร
นางสาวศิริรัตน์ มีฤทธิ์ ,นายปฏิวตั ิ จันต๊ะอิน
นายสุภยศ สิ ริโชคดีกุล ,นายบูรพา พรหมดา
นายเอกฤทธิ์ ลิขิตธนานันท์
นางสาววาสนา ปิ โยปกรณ์
นางสาวเกลียวใจ ชีชานาญ
นางณัฐรดา จาปางาม
นางบุญญาดา อิ่ มสวาสดิ์
ว่าที่ร้อยตรี เชาวลิต อัครปั ญญาวิทย์
นางสาวพัชรี แสงขาว
นางสาววรัญญา ธารามาศ
คุณครู วิเชียร เหมหอมวงษ์ คุณครู พิมพา มงคลชัยฤกษ์
วรพร ซาแก้ว
1. นางพรรณี บัวระพา 2. นางสาวอนงค์ ตามสายสุ ด
1. นางสาวอรวรรณ หนู ชูเชื้อ2. นายพิศาล ทวีสุข
นางสุทธิ กาญจน์ เรื องแสง
พัลลภา เกตุแก้ว
นายสกนธ์ รัฐนันทมงคล

ห้อง
312
331
312

หมายเหตุ
ม.1 - ม.5

321
321
322
336
314
334
325
326
311
315
335
713
332

รับเฉพาะนักเรี ยน ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับเฉพาะม.ปลาย 25 คน ตามสถานการณ์ โควิด
รับเฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระศิลปะ
ชื่ อชุมนุม
เด็กศิลป์
Arch. Studio

ชื่อ-นามสกุล ครู ผจู ้ ดั ตั้งชุมนุ ม
นางสาวจันทร์เพ็ญ. ศรี วะรา
นางสาวชนาภา อ่าอ้น , นางสาวอารี รัตน์ หนูกลาง
1.นายนทีธร จุงเลียก 2.นายบุญฤทธิ์ บุญเยีย่ ม
ดนตรี ไทย
3.นายนฤกูล ชะเอมกูล 4.นายไพบูลย์ ธี ระสุ นทรไท 5.นายพงษ์ศธร มิ่งไชย
ชุมนุ มศิลปกรรม สุรศักดิ์ รักษาสุ ข
คุณครู เสาวภา ตันติตยาพงษ์ คุณครู พงศ์ศกั ดิ์ คงมูล คุณครู ธีรยุทธ อัมรากูล
นาฏศิลป์ ไทย
คุณครู นฤมล กันตังกุล คุณครู ณัฐกานต์ ชลไชยวัฒน์
ประชาสัมพันธ์ ครู ศิริวรรณ กอปรเนื่ องศิริ และครู ทิวา มีรัตน์
ปั้นของจิ๋ว
นางสาวอนุสรา สิ งห์โตนายชัยวัฒน์ ชุ่มมงคล
ดนตรี สากล
นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ศิลปะกับธรรมชาตินางสาวถมทอง อดทน

ห้อง
911
921

หมายเหตุ
รับเฉพาะนักเรี ยนสายการเรี ยนศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

724
921

เฉพาะห้อง ม.4/9

725
ห้องประชาสัมพันธ์ รับเฉพาะนักเรี ยน ม.3 และ ม.ปลาย

931
ห้องดนตรี สากล

ลานหน้าตึก9

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่ อชุมนุม
เครื่ องบินกระดาษ
สนุกวิทย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Astro Chem
รักษ์โลก
Maker club
กองเนตรนารี กองเกียรติยศฯ
CN_Astro
Portfolio design
งานโสตฯชลกันยา
สนุกกับ STEM
Science show
ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
CN Robot
Green Earth Club
เคมี cardgame & board game
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จาก NETFILX

สนุกกับฟิ สิกส์
เครื่ องบินพลังยาง
ชื่ อชุมนุม
แล้วแต่ Kids Design
CCC
สอนเสริ ม เคมี ม.4
วิทยาศาสตร์น่ารู ้
คนเขียแบบ
สนุกกับวิทย์นอกห้องเรี ยน
ชุมนุม Chill Chill Scoence
Bio - Beauty
เคล็ดลับน่ารู้ในชีวิตประจาวัน
เสาวธาร
โฟโต ้คลับ
ห ้องเรียนสีเขียว

ชมรมคนสร ้างหนั ง (Media content creator)

ชื่ อ-นามสกุล ครูผ้ ูจัดตั้งชุ มนุม
นายณัฐ กาญจนศิริ
ครู ศิวพร ศรี จรัญ และครู องั คณา ธรรมวิริยสติ
พิชญ์ฌามาศ สุขทรัพย์
ครู ธาริ ณี แดงน้อย และ ครู พทั ธมน วิริยะธรรม
นางสิตาพัชญ์ สารสิ ทธิ์ นางสาวสุชาดา ธนาวุติ
นางสาวฐิ ติลกั ษณ์ วัฒนศิริ
นายยศธร เวียงพระปรก
นายพินิจ โสบรรเทา
สุวฒั น์ แสงภู่
นางสาววาชรัตน์ สอนเครื อ
นายกิติ สาระพันธ์
1. นางสาวระภีพร แนบโนนสูง
1.นางปิ ยนุช รัตนบุรี
2.นางสาวเนตรดาว บุญชะนะ
นางสาวจาเนียร ตัน่ ไพบูลย์
นางวรรณวณา ปั ญญาใส
นางสาวณัชชา ตอมพุดซา
นางขวัญใจ เชิดชู สว่างเรี ยน
นายณัชพงษ์พฒั น์ คันธวิวรณ์
ครู ธญ
ั ญาภรณ์ เครื ออ้นครู ศิริชยั รุ จิดามพ์
นายธนภูมิ ธรรมบุตร
ว่าที่ร.ต.ศรี ชาติ เพ็งอินทร์
ว่าที่ร.ต.พัฒนเดช บุญญะ
ชื่ อ-นามสกุล ครูผ้ ูจัดตั้งชุ มนุม
1.นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์
2.นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์
อภิวรรธน์ บุญทองดี
นางกรพัชรา ภูผาบาง
นางสาวอรพินท์ ชื่ นชอบ
ณรงค์ โคตรมณี
นางสาวสุภาพ แป้ นดี
นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์
นายเปรมชัย ศรี นครดี
ชนะรัตน์ วิลยั รัตน์
นางปทิตตา เกตุประยูร ,นางธนิดา โคตรชมภู
วิรุฬห์ พรมมากุล
สุทธิศกั ดิ์ เคลือบสูงเนิ น
ครู กนกกร โหนแหย็ม ครู ศิริรัตน์ สังขาว
ครู นุชจณี ตันเจริ ญ
นางสาวเพ็ญนภา เลิศสุรัตน์
นางชณิ ชา เพชรปฐมชล

ห้ อง
หน้าอาคาร 2
433
434
731
431

หมายเหตุ

รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง Fablab (714)

857
444

รับนักเรี ยน ม.ต้น 10 คน นักเรี ยน ม.ปลาย 15 คน

ห้อง 853 & ห้อง 212 รับทุกชั้นทุกห้อง โดยเฉพาะ ม.6
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องบัวขาว
ม.ต้นแบะ ม.ปลาย ระดับละ 15 คน เนื่ องจากมีอปุ กรณ์จากัด

628
732
ห้อง 432
854
435
425
731
441
434

รับเฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์

รัยเฉพาะนักเรี ยนม.ต้น

ห้ อง

หมายเหตุ

855
เรื อนไทย
ห้อง 421
443
862
สระน้ าหน้าอาคาร 4
บริ เวณสระข้างสระน้ า มัธยมศึกษาตอนปลาย

431
733
โรงอาหาร
856
735

851

รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับเฉพาะ ม.ปลาย
นักเรี ยนต้องมีกล้องdslr
รับทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรี ยนที่มีความสนใจด้านการจัดทาหรื อผลิตหนังสั้นเท่านั้น
เนื่องจากจะมีการคัดเลือกและฝึ กซ้อมเพือ่ เข้าประกวดหรื อแข่งขันใน
โครงการต่างๆ

กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่ อชุ มนุม
อักษรสวย ด้วยมือเรา
ปริ ศนาร้อยกรอง(ทายโจ๊ก)
หนอนหนังสื อ
ชุมนุ ม "อ่านได้ อ่านดี"
อ่านไพเราะเสนาะทานอง
ภาษาพาเพลิน
ภาษาสนุก
สนุกกับภาษาไทย
วรรณกรรมใน Kpop
Club Friday
คาคมพาสนุก
ขับร้องท่วงทานองไทย
ชุมนุ มยุวกวีศรี ชลกันยา
หลักภาษาพาสนุ ก

ชื่อ-นามสกุล ครู ผ้ ูจัดตั้งชุมนุม
1.นางสาวสิ ริมา พวงขจร2.นางสาวนฤมล ปางประโคน
นางสาวอรพรรณ นันติ , นางสาวนพรัตน์ จินโจ
นางพิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร
นางสาวชนัญญา ยินดีสุข
นางสมพิศ จันทมาลา
นางสาวนันทินาฏ นิ นนาทนนท์
นางสาวสายสุ นีย ์ โพธิสุนทร
นางชนาภา ศรี มณี ชยั
นางรัชนี ธันยาวาท นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์
ชนะชัย เพ็ชรักษ์
นางสาวกัลยา รื่ นรมย์นางสาวสุวรรณา ฝึ กจันทร์
นางสาวอนุชิดา ทองแม้น
1. ครู จุฑารัตน์ วันทา2. ครู เสาวลักษณ์ สุ ขสมกิจ
นางรดากานต์ นิ รัติศยั กุล , นางสุ ภาพร ต้นกันยา
นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว

ห้ อง
836
835
8310
849
844

หมายเหตุ

รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย

846
841
847
839
837
843
838
839
845

รับเฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับเฉาพะนักเรี ยนที่มีพ้นื ฐานการเล่นคาคมหรื อa-math

ม.ปลาย

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
ชื่ อชุ มนุม
Seoul Good

ชื่ อ-นามสกุล ครู ผ้ ูจัดตั้งชุมนุม
ธนรัตน์ ทีฆพงศ์พรสุชา พงษ์เกิดลาภ
1.นางสาวกุลวริ นท์ ญานประภาส
China Town
2.นางสาวชวินนั ท์ สวัสดิ์วงษ์ 3.นางสาวปิ ยฉัตร จักรกระโทก
Crossword
นางพรชนก เดชาทยานันทน์
Sup'tar O'ke
ครู พรพิมล สุขบท , ครู เอมิกา พรมมี
CN crosword club
นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพร
Road to Paris
นางสาวนาถลดา ยอดเพชรนางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติ
English Games
นางอรัญญา เตียวสามารถ
English For Fun
นางมินทร์ ลดา แสงโนรี ฐิติกุล
I LOVE JAPAN
สุภาวดี จ่างูเหลือม
Wakuwaku japan
น.ส.ญาดา ชลารักษ์ นางฉัตราภรณ์ จองวิจิตรกุล
Learning with movies ชุติมา ดอกพฤกษี
CN English Theatre นายณัฐพล พุทธเกิด นางสาวเมวิกา สี ดา
ภาษาพาสนุก
1. นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์ 2.นางสาวจุฑามาศ ศุภผล
Enjoy English
นางชนัญทิตา แสงหิ รัญ
Music and lyric
ครู เปรมยุดา อัจฉริ ยะชาญวณิ ช
Take it easy
นางสาวอริ สา มงคลไพบูลย์สุขนางสาววิภาวี เสวกาพานิ ช
English for future
1.นางนวลนาถ จินดาพงษ์2.นางสาวชนิ ตว์พร ชมกลิ่ น

ห้ อง
624

หมายเหตุ
รับเฉพาะนร.แผนเกาหลี ม.ปลาย

625
124
125
129
626
1110
125
623
627
1111
621
126
123
127
1210
122

รับเฉพาะแผนการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส

รับ ม.ต้น
รับเฉพาะมัธยมต้น

รับ เฉพาะ ม.ต้น
รับเฉพาะม.ปลาย
รับเฉพาะม.ปลาย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่อชุมนุม

ชื่ อ-นามสกุล ครู ผ้ ูจัดตั้งชุ มนุม
ริ บบิ้นสร้างกุศล
1. นางสาวภัทรชริ ญา คณาภิบาล 2. นางสาวสุพตั รา สาลี
Math and Origami
1. นายสุ ธินนั ท์ กันหาชัย2. น.ส.กมลรส พาทีทิน
เรขาคณิ ตสร้างสรร
นางสาวรัชนี สิ ทธิ เสนนางสาวจินตนา อุตสารัมย์
หมากฮอส
ครู ดุจเดือน นามลัง , ครู จารุ วรรณ ทุมดี
นายพงศ์ศิริ งามวิลยั , นางสาวศรัณต์รัชน์ เสาแก้ว
A-MATH
นางสาวสุ ปราณี บุญกล้า
การเตรี ยมความพร้อมสู่การสอบ O - NET นักเรี ยนชั้น ม.3 1.นางสาวอรุ ณี เต็งศรี 2.นายดิษพล เนตรนิ มิตร
1. นางสาวจินตรัตน์ ธารงวิริยะวงศ์
คลินิกคณิ ตศาสตร์
2. นางสาวสิ ริลกั ษณ์ ยุเจริ ญ
Math for you
กิตติยา เย็นไธสง สมฤทัย หันจันทร์
PAT1 ความถนัดทางคณิ ตศาสตร์
นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริ ฐนางสาวอมรพันธ์ สาเภา
นางศิริรัตน์ ศศิวิเชียรพจน์
งานถักโครเชต์
นางสาวชื่ นกมล กมลานนท์
คณิ ตคิดสร้างสรรค์
นางเรณู เชื่อมชิต
คณิ ตศิลป์
ณัฏฐพัชร พัว่ พันศรี
JIGSAW หรรษา
นายฐิติพงศ์ นิ ลมาศ
SUDOKU
ครู กิตติพนั ธ์ คาบาล
หมากล้อม
นายฉัตรชัย จันทร์ พิทกั ษ์
ฝึ กทักษะกระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์
นายวิพจน์. คาถวาย

ห้ อง
647
648
648
644

หมายเหตุ
-

646
637
638

รับเฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

635
633

รับเฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5-6

หน้าห้อง 116
หน้าห้อง 115
643
642
642
636
ศาลาริ มน้ า รับเฉพาะนักเรี ยนชั้นม.3เท่านั้น

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ชื่อชุมนุม
บาสเกตบอลเพื่อสุ ขภาพ
อนุ รักษ์ฝีมือไทย
เรารักสุ ขภาพและดูดีดว้ ยบุคลิคภาพ
สร้างารรค์งานใบตอง
ความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ า
สวนถาดสวนแก้วแสนสวยชลกันยา
Anime & Digital Painting
โสตทัศนูปกรณ์
Book Club
ประดิษฐ์ประดอยอย่างพอเพียง
Miss D.I.Y.
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

ชื่ อ-นามสกุล ครู ผ้ ูจัดตั้งชุมนุม
นายระวี เสริ มสุ นทรศิลป์
นางวิจิตรา รักษาสุขนางสาวริ ยพร แสนสิ บ
ทิพย์นภาพร ทรัพย์เจริ ญ
นางสาวรจนา สะตะ
1.นายประยุทธ ตุม้ คา 2.นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม
นายวิชาญ จินดาพงษ์ นายจิรวัฒน์ สิ ทธิพานิ ช
ชื่ นชม อมรพันธุ์
นายสุ ทศั น์ ปริ ยงค์
นางสาวกมลพร บุญนนทารมย์นางสาวอัมพร พรมมี
1.นางนิ ภา คาถวาย 2.นางพจนารถ วิเชียรเทียบ
3.นางวิชาดา เจริ ญชนม์
น.ส.รชวรรณ มงคลสวัสดิ์ , น.ส.นิ ลรัตน์ ผิวทองคา
นางสาวน้ าอ้อย จันทร์ไพรนางสาวณิ ชชยา พลขันธ์

ห้ อง

หมายเหตุ

อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ

811
521
812
511
512
ศาลาบัวสวรรค์
ห้องบัวหลวง(ด้านหลัง)

1036
ศาลาริ มน้ าหน้าอาคาร 1
ศาลาริ มน้ า หน้าอาคาร 1

119

ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น

ทุกระดับชั้น

กลุ่มสนับสนุนการสอน
ชื่ อชุ มนุม

สาระน่ารู้
Tabletop game

ชื่ อ-นามสกุล ครู ผ้ ูจัดตั้งชุ มนุม
นางปาจรี ย ์ ศรี อรุ ณ , น.ส. ประภาภรณ์ กลิ่นทอง
น.ส.ขวัญฤทัย สุ ขงาม
วิไล. พลสวัสดิ์
ภวัต อมรเวชกิจ

ข้างห้องปกครอง

Anime & Digital Painting

นิ ชาภัทร อมรพันธุ์

ศาลาบัวสวรรค์

ประชาสัมพันธ์
ตามความฝัน
YC เพื่อนที่ปรึ กษา (ม.ปลาย)
YC เพื่อนที่ปรึ กษา (ม.ต้น)

ครู ศิริวรรณ กอปรเนื่ องศิริ และครู ทิวา มีรัตน์
1. นางสาวอารี มัง่ คัง่ 2. นางสาวนิ รมล
นางสาวอรทัย พลมัน่ ,นางสาวหทัยชนก อินตะนัย
นางศริ นยา เฮงอุดมทรัพย์ ,นางสาวปาริ ฉตั ร ทองแก้วเกิด

Librarian

ห้ อง
ห้องสมุด (411)

หมายเหตุ

831
รับเฉพาะนักเรี ยนที่มีอุปกรณ์การกวาด หรื อสามารถ
วาดในมือถือ หรื อ วาดในipadได้

ห้องประชาสัมพันธ์ รับเฉพาะนักเรี ยน ม.3 และ ม.ปลาย

831
833
866

รับเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย

