
รายละเอียดชุมนุม ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนนักเรียน 
1 วัฒนธรรมไทย นางดาวรุ่ง    พรหมอินทร ์ ห้อง ม.3/2  20 
2 ดุริยางค์ นายชินกร    โสมภา  ห้องดนตรีสากล  20 
3 ดุริยางค์ นายรชฏ      แก้วเกิด ห้องดนตรีสากล  20 
4 นันทนาการ นางสุกัญญา  ตันติวโรดม  อาคารหัตถา 1  20 
5 บ้านรำไทย นายมานะ    บุญเกิด  ห้องนาฏศิลป์ (4301)  20 
6 ดนตรีหรรษา นางกุมารี     ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย  20 
7 ไม้ดอก ไม้ประดับ นางสาวพรทิพย์    ด้วงธิ ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ  20 
8 ไม้ดอก ไม้ประดับ นางโรจณา     มาคาน ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ 20 
9 นักสำรวจ นางสายรุ้ง     นิลมูล  โรงอาหารพิสุทธิ์ภักษา   20 
10 อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร นางสาวกมลวรรณ   อิงขนร  มุมสบายสบาย(ข้างห้องประชาสัมพันธ์)  20 
11 A-Math (เกมสมการคณิตศาสตร์) นายเฉลิมชัย    พันแนบ ห้อง ม.6/7 อาคารพราวภัสสร 20 
12 คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง นางศศิธร       ช่างสุวรรณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคารพราวภัสสร 20 
13 English For You นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 20 
14 นักวาดการ์ตูน Comic นายชัยชนะ   ทองมา ห้องคอม 5 20 
15 นักวาดการ์ตูน Comic นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว ห้องคอม 5 20 
16 Cross word นางอรธีรา     บุญช่วย ห้อง ม.3/7 20 
17 ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.1 นางสาวรุ่งทิวา    รุ่งโรจน ์ ห้อง 21101 20 
18 ชุมนุมตะกร้อ ม.1 นายณัฏฐนันท์     ทาชาติ สนามตะกร้อ 20 
19 ฟุตบอล ม.ต้น นายสุวรรณ     กันแพงศรี สนามฟุตบอล   ม.1-3 5 
20 เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน นางญาตา       ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน   ม.1-3 5 
21 To Be Number One นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตา ห้อง To Be Number One   ม.1-3 5 
22 Chinese Club นางสาวดวงกมล   ธูปหอม ห้องภาษาจีน   ม.1-3 5 
23 Suduku นางสาวหัชชพร    อินทร์รจนา ห้องเรียน ม.1/3 20 
24 เสนาะกรรณ วรรณศิลป์ (การอ่านทำนองเสนาะ) ว่าที่ ร.ต.พิชิต      แก้วสุริวงษ์ ห้องจิตตะ 20 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนนักเรียน 
1 เด็กดีศรีหนองไผ่ นางกรรณิการ์   หัสนัย ห้องจริยธรรม 21 
2 คนเอาถ่าน นางสาวชลลดา  จันทะอักษร เตาถ่านหลังโรงเรียน 21 
3 บ้านรำไทย นายมานะ   บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301) 21 
4 ทำนา นายนิรุตต์   มูลสี ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 21 
5 พลังจากการอ่าน นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ธนาคารโรงเรียน 21 
6 คณิตหรรษา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.2/2 21 
7 English Clup นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 21 
8 ศิลปินน้อย นายธีรวัฒน์ พันแสง ห้องกิจจา 2 21 
9 เที่ยวไทยในโซเชี่ยล นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.2/5 21 
10 IT บันเทิง นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ห้องปฏิบัติคอม 4201 21 
11 IT บันเทิง นายสรสิช ขันตรีมิตร ห้องปฏิบัติคอม 4201 21 
12 การประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์ ห้องโสตทัศนศึกษา  รับเอง   21 
13 การปลูกพืชผักสวนครัว นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ แปลงเกษตรผสมผสาน  21 
14 ฟุตบอล ม.ต้น นายสุวรรณ  กันแพงศรี สนามฟุตบอล   ม.1-3 10 
15 เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน นางญาตา  ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน   ม.1-3 10 
16 To Be Number One นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตา ห้อง To Be Number One   ม.1-3 10 
17 Chinese Club นางสาวดวงกมล  ธูปหอม ห้องภาษาจีน   ม.1-3 10 
18 คณิตคิดเร็ว นางเนตรนภา แสเ งกล้า ห้องเรียน ม.2/2 21 
19 งานอดิเรก นางสาวปานทิพย์  แก้วพวง ห้องเรียน ม.2/10 21 
20 อนุรักษ์ไทย นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ห้องเรียน ม.5/6 21 
21 รักการอ่าน (English) นางกัญญา  หมื่นชนะ ห้อง2/3 21 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ที่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนนักเรียน 
1 บ้านรำไทย นายมานะ  บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301) 20 
2 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กับความงาม นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา ห้อง 2106 20 
3 พืชผักนักวิทย์ นางเพ็ญประภา  นาราศรี ห้อง 2206 20 
4 ชุมนุมสร้างภาพ นายราชัย  แก้วยศ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 20 
5 สามเหลี่ยมน่ารู้อยู่ที่เรา นางสกุลยา  พรมเท้า ห้อง 2105 20 
6 วิทย์หรรษา นางสายชล  พลสีดา ห้อง 2101 20 
7 หัตถกรรมจักสาน นายนะรงค์  ทองน้อย ห้อง 2205 20 
8 รักษ์ภาษาไทย นางสาวนิตยา  ชาตินันท์ ห้อง ม. 3/8 20 
9 Gen Z Np นายณรงค์ชัย สีสุข ห้องวินัยนักเรียน 20 
10 MathPlus นางน้ำอ้อย คุณดี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 20 
11 Insect staff นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกูร ห้อง 2207 20 
12 Professional technician นายพโยธร   ผลพูน หัตถา 20 
13 Pisa น่ารู้ นายแดนชัย   สิงห์สนิท แจ้งให้ทราบภายหลัง 20 
14 ตามรอยวรรณคดี นางสาวภาวิไล   ไชยโย ห้อง ม.3/6 20 
15 วิทยาศาสตร์รอบตัว นางกรทิพย์   มาอยู่วัง โรงอาหารใหม่ 20 
16 ฟุตบอล ม.ต้น นายสุวรรณ  กันแพงศรี สนามฟุตบอล   ม.1-3 5 
17 เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน นางญาตา  ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน   ม.1-3 5 
18 To Be Number One นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตา ห้อง To Be Number One   ม.1-3 5 
19 Chinese Club นางสาวดวงกมล  ธูปหอม ห้องภาษาจีน   ม.1-3 5 
20 English Club นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 
21 คิดเลขเร็ว นายเฉลิมพร  แสงกล้า ห้อง ม.6/6 20 
22 เด็กสร้างบ้าน นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ห้องคอมพิวเตอร์ 20 
23 เด็กสร้างบ้าน นางสาวธันพิชชา  สุขสันต ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 20 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ที ่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 

1 ละคนละคร นางสาวชาริณา  ศรีเหรา ห้อง 1201 ม.4-6   รับเอง  20 
2 Smart  Robot นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ห้อง 4202 ม.4 20 
3 Story Telling นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา ห้อง ม.3/9 ม.4 20 
4 Barista นางสาวรินญภัช  มิไพทูล NP coffee ม.4-6   รับเอง  20 
5 คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา  ขุนพรหม ตึกพราวภัสสร ม.5/4 ม.4-6 20 
6 แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา  สารสิทธิ์ รื่นเริงรมย์ ม.4-6 20 
7 Green Mech นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ม.4-6 20 
8 Green Mech นายอนุรักษ์  เพชรไทย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ม.4-6 20 
9 เคมีหรรษา นางวีรนุช  ทองน้อย ห้องเคมี 1 (2101) ม.4-6 20 
10 ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา ห้องศิลปะ(กิจจา 2) ม.4-6 20 
11 แนะแนว นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ ห้องแนะแนว ม.4-6 20 
12 ชุมนุมบ้านรำไทย  นายจีรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ห้องนาฏศิลป์ ม.4-6 20 
13 ท่องโลกกว้างพอเพียง นายศุภชัย   อานพรหม โรงอาหารใหม่ ม.4-6 20 
14 ผลงานสร้างสรรค์ด้วย GSP นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ห้องคอม4102 ม.4-6 20 
15 สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง  ตาลเพชร สวนไผ่กิมซุง ม.4-6 20 
16 Tiktok นายยุทธนา  นาอุดม อาคารภักษา ม.4-6 20 
17 ภาษาต่างประเทศ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า ห้อง RSC ม.4-6 20 
18 O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ห้อง ม.6/2 ม. 6 20 
19 หมอดิน นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก สวนเศรษฐกิจพอเพียง ม.4-6 20 
20 To Be Number One นายชวุฒิ   มากมิ่ง ห้อง To Be Number One ม.4-6 20 
21 สื่อภาษาไทย นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4-6 20 
22 ปริศนาแห่งดวงดาว นางสาวศุภรา  จันทสิงห์ ห้องเรียน 2103 ม.4-6 รับเอง   20 
23 อาเซยีนศึกษา นางปรารถนา  บุญนาค ห้องพักครูสังคม อาคารพราวภัสสร ม.4-6 20 
24 กฎหมายและการเมือง นายภัทรพล พิมพา ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ม.4-6 20 
25 ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล ห้อง 5305 ม.4-6 20 
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ที ่ ชื่อวิชาชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 

26 ฟิสิกส์ฟอร์ยู นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร ห้อง 2204 ม.4-6 20 
27 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ ห้องพยาบาล ม.4-6 20 
28 ชุมนุมอ่านรอบโลก นางพวงรัตน์   จิตอารี ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่ ม.4-6 20 
29 ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ   อานพรหม ห้อง 2203 ม.4-6 20 
30 คนรักษ์ป่า นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว อาคารพัสตรา ม.4-6 20 
31 ภาษาไทยในเพลง นางสาวเจริญ   ผลฉัตร ห้องจิตตะ  ม.4-6 20 
32 เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน นางญาตา  ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน ม.1-3 ม.4-6 20 
33 ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางสาวกนกกาญจน์   การเกษ ห้องสมุด ม.4-6 20 
34 คนเอาถ่าน นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ เตาถ่านหลังโรงเรียน ม.4-6 20 
35 Phy ป่ะล่ะ นายพิชญุตม์  เทียนเที่ยง ห้อง 2107 ม. 6/1 – 6/3 20 
36 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์  คำเขียน สำนักงาน นศท. ม.4 20 
37 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร  หล้าน้อย สำนักงาน นศท. ม.5  
38 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์  คำเขียน สำนักงาน นศท. ม.6  
+ 
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