
ชื่อชุมนมุ ชื่อครทูีป่รกึษา
ระดับชัน้
ที่เปิด

จ านวนนกัเรยีนที่
เปิดรบั(คน)

ติว O-Net ม.ต้น 1. ครูรัชภูมิ นอ้ยคนดี ม.3 400

2. ครูวิษรุตต์ เมืองทา 

3. ครูฐนกร สีเสือ 

4. ครูดาวใจ ตุนก

5. ครูสุภาภรณ์ อาจผักปัง

6. ครูภัทรพงศ์  ผุยผัน

7. ครูเขษมชาติ อินทะสิงห์

8. ครูจินตวีย์ โยสีตา

9. ครูตุลาพร ก่ิงไทร

10. ครูจักรพงษ์ ไชยสุ้ย



ชื่อชุมนมุ ชื่อครทูีป่รกึษา
ระดับชั้
นที่เปิด

จ านวนนกัเรยีนที่
เปิดรบั(คน)

ติว O-Net ม.ปลาย 1. ครูขวัญจิตร ขุดป่ิน 
(หัวหนา้ทีม)

ม.6 400

2. ครูเรียมศิริ ส าเภา 

3. ครูก าจัด บุญสุข

4. ครูกชกร ซอนจ าปา

5. ครูเชน โพธ์ิศรี

6. ครูสันติ สังข์ทอง

7. ครูเอกกพันธ์ จันมา

8. ครูสุพรรษา ศรประเสริฐ

9. ครูสุคนธญา ป่ินปัก

10. ครูกิตติพันธ์ จันทรา

11. ครูณัฏฐพล จักทอน

12. ครูลินจง จุลสายพันธ์

13. ครูพัชรี ขจรเพพชร

14. ครูธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

15. ครูถวัลย์จิต ค าเมือง

16. ครูวราภรณ์ มิ่งเมือง



ท่ี ช่ือชุมนมุ ช่ือครูท่ีปรึกษา
ระดับช้ัน
ท่ีเปิด

จ านวนนักเรียนท่ี
เปิดรับ(คน)

1 เคร่ืองบินพลังยาง
ครูสร้อยเพชร โพธิ์ศรี

ม.ต้น 50
ครูพวงเพ็ญ จิตรหมั่น

2 Science Show
ครูมนัสนันท์ นามวงศ์

ม.ต้น 50
ครูอ้อมทิวา บุญโชติ

3 วิทยาศาสตร์แสนสนกุ ครูนภาพร พรมร่ช ม.ต้น 25

4 คอมพิวเตอร์ ครูสมคิด บุญสิงห์ ม.ต้น 25

5 ของเล่นเชิงวิทย์ ครูชวนพิศ เหล็กใหล ม.ต้น 25

6 การขยายพันธุ์พืช ครูฉลวย กัลยาประสิทธิ์ ม.ต้น 25

7 อาหารเพื่อสุขภาพ ครูพันธุ์ทิพย์ ช านาญพันธ์ ม.ต้น 25

8 learning English
ครูพรศิริ ใจช่ืน

ม.ต้น 50
ครูกนกพร พรหมวิหาร

9 Math Desige
ครูวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

ม.ต้น 50
ครูอมรรัตน ์นักระบ า

10 คณิตคิดสร้างสรรค์ 
ครูณพิชญา ตาสาย

ม.ต้น 50
ครูสุนิศา บุญยโกวิทย์

11 มินิบริดจ์
ครูน ้าฝน ศรีหาวัตร

ม.ต้น 50
ครูนงลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

12 ภาษาไทยพาเพลิน
ครูรัดา ผากุล

ม.ต้น 50
ครูอวยพร ไหวหากิจ

13 วิเคราะห์ค าไทยในบทเพลง
ครูจารุวรรณ สุดท านอง

ม.ต้น 50
ครูประสาร สุดท านอง

14 จิตอาสา
ครูจรรยา วัฒนศัพท์

ม.ต้น 50
ครูลักขณา แก้วเพิ่ม

15 Science Club
Mr.Gavin Craig Eliis

ม.ต้น 50
Mr.Paul Haffman

16 Math Club Mr.James Thomas Vasquez ม.ต้น 25

17 English Club Mr.Austin Luckoff ม.ต้น 25

18 Easy Cooking ครูวรรณิภา บุญเรือน ม.ต้น 25



ท่ี ช่ือชุมนมุ ช่ือครูท่ีปรึกษา
ระดับชั้น
ท่ีเปิด

จ านวนนักเรียนท่ี
เปิดรับ(คน)

1. วิทยาศาสตร์
ครูวรรณี วรรณา

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูขนิษฐา สุกใสเมือง

2. วิทย์พาเพลิน
ครูไอลดา เลิกนอก

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูสุรศักด์ิ รัตนสุก

3. วาดภาพจินตนาการทางวิทย์
ครูน ้ าฝน สวัสดิรักษ์

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูวจี จันททร์หอม

4. เคมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ครูรสนภา ราสุ ม.ต้น+ปลาย 25

5. สารพัดช่าง
ครูเอกชัย ธูปขาว

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูวิเชียร หมื่นจงใจดี

6. แกะสลัก ครูนฤมล พรหมลัทธิ์ ม.ต้น+ปลาย 25

7. นาฏศิลป์
ครูชลิดา ศุภสาร

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ

8. ศิลปะ
ครูวินัย จงใจมั่น

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูพรเทพ แร่นาค

9. ดนตรี ครูศราวุฒิ ยมย่ิง ม.ต้น+ปลาย 25
10. To Be Number One ครูฐนกร สีเสือ ม.ต้น+ปลาย ไม่ระบุ
11. Around China ครูสิรินาถ หาดยาว ม.ต้น+ปลาย 30

12. English is fun
ครูสุพัตรา บุญขะจาย

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูจินตนา ชัยมี

13. ดาวรุ่งมุ่งนายร้อย
ครูสถาปนา บุญมาก

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูวิษรุตต์ เมืองทา

14. A-Math
ครูเพ็ญนภา จันทร์มูล

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูสันติ สังข์ทอง

15. ค าคม คมค า
ครูอมรรัตน ์สุทธิ

ม.ต้น+ปลาย 50
ครูสุพิญญา จันทฤทธิ์

16. Gen Z/เยาวชน C.Y.D.O.T
ครูมิตรสัน ด้วงธรรม

ม.ต้น+ปลาย ไม่ระบุ
ครูสาธินี เกตุแค

17. ฟุตบอล ครูมงคล อ่อนศรี ม.ต้น+ปลาย 30
18. คีตมวยไทย ครูถนอม ศรีนาค ม.ต้น+ปลาย 25
19. วอลเล่ย์บอล ครูจักรพงษ์ สีพาแก้ว ม.ต้น+ปลาย 30
20. หมากรุก ครูสุรชัย พันธุ์นายม ม.ต้น+ปลาย 25

21. Drama Club
Mr.Kenneth Corr Juralbal De Vera

ม.ต้น+ปลาย 50
Mr.Markas Johan  Espiridion Cruz

22. English World
Mr.Francis Wryio Gactan Daus

ม.ต้น+ปลาย 50
Miss Hazel May Ancao Ritardo

23. English Games ครูทัศนี ทองศรี ม.ต้น+ปลาย 25
24. ภาษาจีนหรรษา ครูดวงกมล ธูปหอม ม.ต้น+ปลาย 25



ที่ ชื่อชุมนมุ ชื่อครูที่ปรึกษา ระดับชั้นที่เปิด จ านวนนักเรียนที่เปิดรับ(คน)
1 Motion Info Graphic ครูมัลลิกา กันหา ม. ปลาย 25
2 ออริกามิ ครูแววตา ลีกีรติกุล ม.ปลาย 25

3 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวติ
ครูปทุมเมศ เทียนนาวา

ม.ปลาย 50
ครูรัชนี บ าเพ็ญ

4 จรวดขวดน ้ า ครูมานะ ทองค าสุก ม.ปลาย 25

5 Tutor Chemistry
ครูจุฑาลักษณ ์ชูไพรศิริกุล

ม.ปลาย 50
ครูภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์

6 Chem Fight ครูพิมพ์ประกาย บุญสะอาด ม.ปลาย 25

7 Biology
ครูตุลาพร กิ่งไทร

ม.ปลาย 75ครูเพ็ญศรี บุญทรง
ครูปรียาภรณ์ ทองมาก

8 ดาราศาสตร์
ครูจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์

ม.ปลาย 50
ครูวรรณี วรรณพักตร์

9 Sketch up
ครูวันดี กุมภาพันธ์

ม.ปลาย 50
ครูประทวน จอมใจ

10 คอมพิวเตอร์สรา้งสรรค์ ครูนาจรี รามศิริ ม.ปลาย 25
11 Kid Bright ครูอภิญญา มุขสิงห์ ม.ปลาย 25
12 สิ่งประดิษฐ์ ครูกฤติกา จันดาหงษ์ ม.ปลาย 25

13 นักศึกษาวิชาทหาร
ครูพฤกษชาติ ศรลัมพ์

ม.ปลาย ไม่จ ากัดครูอภิสา แก้วฤๅชา
ครูทักษิณ ผลประเสริฐ

15 เพ่ือนที่ปรึกษา
ครูอรทัย พรหมบุญ

ม.ปลาย 50
ครูมนตร์ริสสา ไทยเดช

16 เย็บผ้า ครูอัจจิมา สถาพรผล ม.ปลาย 25

16 Reading English
ครูชลดา พานนนท์

ม.ปลาย 50
ครูอภิรดี เข็มเหล็ก

17 ภาษาฝรังเศส ครูสมจันทร์ หลายเจริญ ม.ปลาย 25

18 สเก็ตแพด(GSP)
ครูนิรันดร์ รามศิริ

ม.ปลาย 75ครูทิพย์สุดา เมฆประยูร
ครูสารถี รัตนวิชา

19 เกมส์คณิตศาสตร์
ครูอ าไพ แสงเรืองเดช

ม.ปลาย 75ครูสการะ ธรรมมัง
ครูวันชัย อินทรผล

20 คณิตจิตอาสา
ครูปวรวรรณ ทองหล่อ

ม.ปลาย 75ครูธนพล บุญไสย์
ครูสุนันทา หม่ืนเดช

21 คนสร้าง...หนังสั้น
ครูพุฒิระพี เรือนทองดี

ม.ปลาย 50
ครูสมปอง บัวกองท้าว

22 รักการอ่าน ครูสุชญา ธรรมรักษ์ ม.ปลาย 25

23 กฎหมายน่ารู้
ครูอารมณ ์ล้ีเหมือดภัย

ม.ปลาย 50
ครูขวัญจิตร ขุดป่ิน

24 เจาะเวลาหาอดีต
ครูจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้

ม.ปลาย 75ครูบุญเกิด หาญกล้า
ครูประจวบ ดาสนม

25 คุ้มครองผู้บริโภค/อย.นอ้ย
ครูมิตรสัน ด้วงธรรม

ม.ปลาย ไม่ระบุ
ครูมนตร์ริสสา ไทยเดช


