
ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กหญิง กนกวรรณ  ตันทอง ม.1 ห้อง 2 20 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

2 เด็กหญิง ปวีรวรรณ ปานด า ม.1 ห้อง 3 15 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
3 เด็กหญิง สุจิตรา   สาลีทอง ม.1 ห้อง 2 17 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

4 เด็กชาย วีรชิตโมลา ม.1 ห้อง 1 7 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

5 เด็กชาย วีรชิต โมลา ม.1 ห้อง 1 7 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
6 เด็กชาย วีรชิตโมลา ม.1 ห้อง 1 7 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

7 เด็กหญิง ด.ญ.วรกานต์ ดาบุดดี ม.2 ห้อง 2 20 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
8 เด็กหญิง รัชม์คินันท์ ดวงจันทร์ ม.2 ห้อง 2 18 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

9 เด็กหญิง ด.ญ.ภาณุมาศ สิรวราภรณ์ ม.2 ห้อง 3 13 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

10 เด็กหญิง กรกมล ระยับศรี  ม.2 ห้อง 2 23 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
11 เด็กหญิง พัชราภรณ์  สิงห์ทอง ม.2 ห้อง 3 12 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

12 นางสาว วิลาวัลย์ พระจันทร์ตรา ม.4 ห้อง 1 16 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

13 นางสาว น.ส ธันยา แสงอุ่น ม.4 ห้อง 1 15 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
14 นางสาว อัยยาวีร์ เรืองรอง ม.4 ห้อง 1 21 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

15 นางสาว อภิชญา แสงอุ่น ม.4 ห้อง 1 36 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

16 นาย วีระยุทธ สิงขรณ์ ม.4 ห้อง 1 3 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
17 นางสาว สุมินตรา อุ้มเชื้อ ม.4 ห้อง 1 26 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

18 นางสาว มัลลิกา แก้วละมุล ม.4 ห้อง 1 38 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
19 นางสาว ปาริตา สกุลเดช ม.4 ห้อง 1 16 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

20 นางสาว ธิดารัตน์   บุตรดี ม.4 ห้อง 1 23 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 

21 นางสาว ศุภาพิชญ์ ม่วงอ่อน ม.5 ห้อง 1 18 ชุมนุมโฟล์คซอง (รับ 40 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมจักสำนไทย 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 นางสาว ธมนต์วรรณ ม่วงอ่อน ม.6 ห้อง 1 7 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

2 นางสาว ศรีวรา บุญมา ม.4 ห้อง 1 32 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 
3 นางสาว สุวิมล พันธ์พม่า ม.4 ห้อง 1 34 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

4 นางสาว ธัญสรณ์ แหวนเงิน ม.4 ห้อง 1 30 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

5 นางสาว สุณิสา  วรโชติเดชาภูมิ ม.4 ห้อง 1 37 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 
6 เด็กหญิง ธนัชพร เเหวนเงิน ม.4 ห้อง 1 29 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

7 นางสาว ปิยะนุช ใหมทอง ม.4 ห้อง 1 39 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 
8 นางสาว นางสาว สุภัสสร อร่ามเรือง ม.4 ห้อง 1 19 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

9 นางสาว บุณยาพร ม.4 ห้อง 1 31 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

10 นางสาว นางสาววิไลวรรณ ทนุพร ม.4 ห้อง 1 18 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 
11 นางสาว นิรมล สิงขร ม.6 ห้อง 1 16 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

12 นางสาว พิมพ์มาดา นรดี ม.6 ห้อง 1 11 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

13 นาย วรินทร งามเลิศ ม.6 ห้อง 1 1 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 
14 นางสาว ธัญสุดา แก้วละมุล ม.6 ห้อง 1 8 ชุมนุมจักสานไทย (รับ 20 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชุมนุมบำสเกตบอล 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 นางสาว กัญญาวีร์ เปรมปรี ม.5 ห้อง 1 24 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

2 นางสาว สุภาคินี กลิ่นมาลัย ม.5 ห้อง 1 19 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
3 เด็กหญิง ธมลวรรณ แสนเขื่อน ม.3 ห้อง 1 24 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

4 เด็กหญิง กนกรักษ์ แก้วละมุล ม.3 ห้อง 1 18 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

5 เด็กหญิง วริษา พิมพะ ม.3 ห้อง 1 29 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
6 เด็กชาย วรายุทธ เกษฎา ม.3 ห้อง 1 12 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

7 เด็กชาย ชินพงษ์. พิมพะ ม.3 ห้อง 1 2 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

8 นางสาว ศิริญญา นรดี ม.5 ห้อง 1 17 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
9 นางสาว สุภาพร ยุตรดี ม.5 ห้อง 1 22 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

10 นางสาว พัชราภา ทองหล่อ ม.5 ห้อง 1 26 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

11 นางสาว นิภรดา พิมจันทร์ ม.5 ห้อง 1 11 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
12 นางสาว กนกพร แหวนเงิน ม.5 ห้อง 1 8 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

13 นางสาว กมลพร ม่วงอ่อน ม.5 ห้อง 1 25 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
14 นาย ชนกันต์ นรดี ม.5 ห้อง 1 2 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

15 เด็กชาย สุรดิษ สุขเติม ม.2 ห้อง 2 10 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

16 เด็กชาย ด.ช.กวีวัฒน์ พิมพะ ม.2 ห้อง 3 1 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
17 เด็กหญิง ด.ญ.ปณัฐธิดา พิมพะ ม.2 ห้อง 3 10 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

18 เด็กชาย ศุกลวัฒน์  อินทร์เจ๊ก ม.2 ห้อง 3 7 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

19 เด็กชาย มงคล ประภาสัย ม.3 ห้อง 3 10 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 
20 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ พิมพะ ม.3 ห้อง 3 4 ชุมนุมบาสเกตบอล (รับ 20 คน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชุมนุมธนำคำรโรงเรียน 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 นางสาว อรชร เกตุแก้ว ม.5 ห้อง 1 20 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 

2 เด็กหญิง ด.ญ.กวินทรา คุชิตา ม.1 ห้อง 1 12 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 
3 เด็กหญิง ด.ญ.นพรัตน์ สอนมี ม.1 ห้อง 2 11 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 

4 เด็กหญิง พัดชา   สุภนาม ม.1 ห้อง 2 12 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 

5 เด็กชาย ธีรศักดิ์ กาญจนพันธ์ ม.1 ห้อง 3 5 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 
6 เด็กหญิง นภัสรา แก้วละมุล ม.1 ห้อง 3 11 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 

7 เด็กหญิง สุวนันท์ อินหอม ม.2 ห้อง 3 16 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 

8 นางสาว ปลายฝน วงค์ตาผา ม.5 ห้อง 1 12 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 
9 นางสาว ณัฐธิรา นรดี ม.5 ห้อง 1 10 ชุมนุมธนาคารโรงเรียน (รับ 40 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุม Cover It Live 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กหญิง ซอฟาอีน รักไซ ม.2 ห้อง 2 15 ชุมนุม Cover It Live (รับ 20 คน) 

2 เด็กชาย ปราการ สิงขรณ์ ม.3 ห้อง 3 8 ชุมนุม Cover It Live (รับ 20 คน) 
3 นางสาว กนกวรรณ สิงขรณ์ ม.6 ห้อง 1 23 ชุมนุม Cover It Live (รับ 20 คน) 

4 นางสาว ศศิธร ล่ามแก้ว ม.6 ห้อง 1 17 ชุมนุม Cover It Live (รับ 20 คน) 

5 นาย พิทักษ์ นรดี ม.6 ห้อง 2 12 ชุมนุม Cover It Live (รับ 20 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กชาย ไดมอนด์  ตุ่มใสย์ ม.3 ห้อง 1 4 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

2 เด็กชาย ยิ่งยศครองยุติ ม.1 ห้อง 3 21 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 
3 เด็กหญิง ธัญสิริ คุ้มเมือง ม.1 ห้อง 3 10 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

4 เด็กชาย ภูตะวัน   หันเสมอ ม.1 ห้อง 1 9 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

5 เด็กชาย ธนโชต ิ ม.2 ห้อง 1 7 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 
6 เด็กชาย รัฐภาคย์ นรดี ม.2 ห้อง 1 25 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

7 เด็กชาย ด.ช.ธวัชชวั แก้วค า ม.2 ห้อง 2 5 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 
8 เด็กชาย วิทยา ศักดิ์สิงห์ ม.2 ห้อง 1 13 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

9 เด็กชาย ธีรภัทร์   ลับโกษา ม.2 ห้อง 3 3 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

10 เด็กชาย ฐานพัฒน์ สุขเติม ม.3 ห้อง 1 3 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 
11 เด็กชาย ชาญชัย ประสานดี ม.3 ห้อง 3 2 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

12 นาย สรรพสิทธิ์ เหล่าเลิศ ม.5 ห้อง 1 1 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับ 20 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมภำษำกูยกันเถอะ 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กชาย ธนภัทร  มงคล ม.1 ห้อง 3 4 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 

2 นางสาว บุณณดา กือรัมย์ ม.4 ห้อง 1 18 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 
3 นางสาว จารวี แสงมาศ ม.4 ห้อง 1 19 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 

4 นางสาว รุ้งทิวา  สิงขร ม.5 ห้อง 2 25 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 

5 นางสาว พิยดาวิณี เอกจิตร ม.5 ห้อง 2 24 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 
6 นาย นันทิภาคย์ พรหมลิ ม.5 ห้อง 2 17 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 

7 นาย ธนวิชญ์ จันทอง ม.5 ห้อง 2 17 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 
8 นางสาว พัตชิรา คูสกุล ม.5 ห้อง 2 23 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 

9 นาย ธีรภัทร พรมลิ ม.5 ห้อง 1 6 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 

10 นางสาว อรยา ทวีชาติ ม.5 ห้อง 2 26 ชุมนุมภาษากูยกันเถอะ (รับ 20 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมปุ๋ยหมัก 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กชาย อภิชาติ อัคชาติ ม.1 ห้อง 3 9 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

2 เด็กชาย วัชรพล ดีมาก ม.2 ห้อง 1 12 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
3 เด็กชาย กรทักษ์ นรดี ม.3 ห้อง 2 1 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

4 เด็กชาย ภูมิภัทร สิงขรณ์ ม.3 ห้อง 2 12 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

5 เด็กชาย อดิศร ปิยะไพร ม.3 ห้อง 3 15 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
6 เด็กชาย ปริญญา แหวนเงิน ม.3 ห้อง 3 9 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

7 เด็กชาย พลวัฒน์ กาลเกษ ม.3 ห้อง 1 9 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
8 เด็กชาย นนทพันธ์ แหวนเงิน ม.3 ห้อง 1 7 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

9 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ กางหอม ม.3 ห้อง 3 3 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

10 เด็กชาย วรากร เดือนขาว ม.3 ห้อง 3 12 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
11 นางสาว กมลลักษณ์ ลับโกษา ม.4 ห้อง 1 11 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

12 นางสาว มนทิราลับ คิอินธิ ม.4 ห้อง 1 17 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

13 นางสาว ชลธิชา ช านาญ ม.4 ห้อง 1 14 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
14 นางสาว อรทัย ทิวสด ม.4 ห้อง 1 20 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

15 นางสาว แก้วมณีวรรณ พิมพะ ม.4 ห้อง 1 12 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

16 นางสาว ฐิติมาพร แสนศิริ ม.4 ห้อง 1 27 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
17 นาย ดนุสรณ์ หลวงราช ม.4 ห้อง 2 6 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

18 นาย สรรพสิทธิ์ เหล่าเลิศ ม.5 ห้อง 1 1 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
19 นาย เจษฎา บุรขันธ์ ม.6 ห้อง 2 1 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

20 นาย ภูริพงษ์ ศิลาเลิศ ม.6 ห้อง 1 3 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 

21 นาย ชัยวัฒน์ พรหมลิ ม.6 ห้อง 1 2 ชุมนุมปุ๋ยหมัก (รับ 20 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง 

ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กชาย ยุทธศักดิ์ ใจสว่าง ม.1 ห้อง 3 6 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
2 เด็กชาย ธนพล  เกิดสุวรรณ ม.1 ห้อง 2 2 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

3 เด็กหญิง ณัฐธิดา เดือนขาว ม.1 ห้อง 3 9 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
4 เด็กชาย ธนกร คินขุนทด ม.2 ห้อง 1 6 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

5 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ พิมจันทร์  ม.2 ห้อง 1 4 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

6 เด็กชาย กิตติชัย ทองดี ม.2 ห้อง 1 2 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
7 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ใจสว่าง ม.2 ห้อง 1 8 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

8 เด็กชาย พัทธรินทร์ พรหมลิ ม.2 ห้อง 1 9 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

9 เด็กหญิง ฐิติมากร แหวนเงิน ม.2 ห้อง 1 16 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
10 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แหวนเงิน ม.2 ห้อง 2 12 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

11 เด็กชาย นันทิพัฒน์ บุญมาก ม.3 ห้อง 3 6 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

12 เด็กชาย จีรพัส ตาทอง ม.3 ห้อง 3 1 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
13 เด็กชาย อัชชา แหวนเงิน ม.3 ห้อง 1 17 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

14 เด็กหญิง รัตน์ติการ โถทอง ม.3 ห้อง 3 26 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
15 เด็กหญิง ณัฐนิชา   จิกค า ม.3 ห้อง 2 25 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

16 เด็กหญิง จินดารัตน์ แจ้งไพร ม.3 ห้อง 2 23 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

17 นาย ธนพัฒน์  ดวงอาจ ม.4 ห้อง 1 5 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
18 นาย จิรัฏฐ์ นรด ี ม.4 ห้อง 2 16 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

19 นาย นภัทร แก้วละมุล ม.5 ห้อง 1 4 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

20 นางสาว ศุภวรรณ แก้วละมุล ม.5 ห้อง 1 23 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 
21 นาย ฉัตรตริน บุญรอด ม.5 ห้อง 2 5 ชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่ง (รับ 50 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมขนมไทย 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กหญิง ศิราณี ม่วงอ่อน ม.1 ห้อง 3 17 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

2 เด็กหญิง สุมลรัตน์ ม.1 ห้อง 3 18 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
3 เด็กหญิง ด.ญ.นลินนิภา แสงอุ่น ม.1 ห้อง 3 12 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

4 เด็กหญิง เบญจพร เต็มส้ม ม.1 ห้อง 3 14 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

5 เด็กหญิง นัทธินัน ดาราทอง ม.1 ห้อง 3 13 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
6 เด็กชาย ศราวุธ พุฒหอม ม.1 ห้อง 2 6 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

7 เด็กหญิง สุภัคสร พิมพะ ม.1 ห้อง 2 19 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
8 เด็กหญิง พิรญาณ์ พิมพะ ม.1 ห้อง 2 15 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

9 เด็กหญิง วิภารัตน์ ทองหล่อ ม.1 ห้อง 1 16 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

10 เด็กหญิง เด็กหญิง มณีรัตน์  รังผึ้ง ม.1 ห้อง 2 14 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
11 เด็กหญิง อมรรัตน์ ศิริบุญญะรัตน์ ม.1 ห้อง 3 19 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

12 เด็กหญิง กัญญารัตน์ กองทอง ม.1 ห้อง 1 13 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

13 เด็กหญิง อภัชนันท์ ดีล้วน ม.1 ห้อง 1 22 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
14 เด็กหญิง วทันยา ดวงอาจ ม.1 ห้อง 2 15 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

15 เด็กหญิง ศิริภรณ์ ค าโสภา ม.1 ห้อง 3 20 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

16 เด็กหญิง ศรีวิลาวัณย์ ใหญ่กระโทก ม.1 ห้อง 2 16 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
17 เด็กหญิง กัญญาวีร์  รัตนะ ม.1 ห้อง 1 14 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

18 เด็กหญิง กมลวรรณ สุขเติม ม.1 ห้อง 3 8 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
19 เด็กหญิง วีรดา ไชยโชค ม.1 ห้อง 1 17 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

20 เด็กหญิง ด.ญ.วาสนา ม่วงอ่อน ม.2 ห้อง 2 20 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

21 เด็กหญิง วันวิสา นรดี ม.2 ห้อง 1 22 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
22 เด็กหญิง พิมพ์วลี ตุ่มใสย์ ม.2 ห้อง 2 17 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

23 เด็กหญิง คนึงนิช สมนาค ม.2 ห้อง 2 14 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

24 เด็กหญิง เกวลิน พันทอง ม.2 ห้อง 2 13 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
25 เด็กหญิง ด.ญ.วณาลี ตุ่มใสย์ ม.2 ห้อง 3 14 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

26 เด็กหญิง ธิดาพร กระบวนรัตน์ ม.2 ห้อง 1 15 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
27 เด็กหญิง ธิดาพร กระบวนรัตน์ ม.2 ห้อง 1 15 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

28 เด็กหญิง ด.ญ.สุชาดา แหวนเงิน ม.2 ห้อง 2 22 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

29 เด็กหญิง กรรณิกา ไชยวารี ม.2 ห้อง 1 14 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
30 เด็กหญิง ด.ญ มณีรินทร์ ปัททุม ม.2 ห้อง 1 20 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

31 เด็กหญิง ชมพูนุช พิมพะ ม.2 ห้อง 2 10 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 



32 เด็กหญิง ด.ญ.กรรณิการ์  บุญสอน ม.2 ห้อง 2 11 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
33 เด็กหญิง ธิมนวรรณ กระสังข์ ม.3 ห้อง 2 26 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

34 เด็กหญิง ศศิภา ศิริวัฒน์ ม.3 ห้อง 2 31 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
35 เด็กหญิง กนกอร เจริญสุข ม.3 ห้อง 2 20 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

36 เด็กหญิง ปวีณ์นุช แก้วละมุล ม.3 ห้อง 3 25 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

37 นางสาว สุปราณี ลีทับไทย ม.4 ห้อง 2 31 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
38 เด็กหญิง นางสาว ธัญญารัตน์ อินตา ม.4 ห้อง 2 31 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

39 นางสาว จุฑารัตน์ สิงโต ม.4 ห้อง 2 22 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 

40 นางสาว อนันญา สุขคุ้ม ม.4 ห้อง 1 34 ชุมนุมขนมไทย (รับ 40 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมร้ำนขนมปังปัง 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กหญิง สุธีรา เเก้วละมุล ม.1 ห้อง 1 20 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

2 เด็กหญิง วิภาดา บุญทัน ม.1 ห้อง 1 15 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

3 เด็กหญิง นฤมล ไชยบัตร ม.2 ห้อง 2 16 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

4 เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุญมา ม.2 ห้อง 3 11 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

5 เด็กหญิง ธันวภาพร กุลอินทร์ ม.2 ห้อง 2 22 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

6 นางสาว อาภาพร บุทธิทักษ์ ม.4 ห้อง 2 30 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

7 นางสาว สุภารัตน์ สิงห์ค า ม.4 ห้อง 2 26 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

8 นางสาว กัญจนพร ไชยวารี ม.4 ห้อง 1 27 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

9 นางสาว ปรีณาพรรณ แก้วละมุล ม.4 ห้อง 2 18 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

10 นางสาว พิมลรัตน์ แก้วละมุล ม.4 ห้อง 2 24 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

11 นางสาว ฐิติกัลยา แก้วละมุล ม.4 ห้อง 2 20 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

12 นางสาว นิตยา ศรีชาติ ม.4 ห้อง 2 20 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

13 นางสาว จินดาพร สมนาค ม.5 ห้อง 2 18 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

14 นางสาว สิรินทรา ทองก้ า ม.6 ห้อง 2 21 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

15 นางสาว ทัศนีย์ ม่วงอ่อน ม.6 ห้อง 1 6 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

16 นางสาว  สุธินี เนินทอง ม.6 ห้อง 1 21 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

17 นางสาว อารยา อินหอม ม.6 ห้อง 2 17 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

18 เด็กหญิง พินิลทิพย์ สุระเสียง ม.6 ห้อง 2 24 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

19 นางสาว นางสาว วรรณภา นาคนวน ม.6 ห้อง 2 19 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

20 นางสาว วรัญญา มณีล้ า ม.6 ห้อง 1 19 ชุมนุมร้านขนมปังปัง (รับ 20 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชุมนุมสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 นางสาว จินตนา แหวนวงษ์ ม.6 ห้อง 1 4 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

2 นางสาว ชัญญา ศักดิ์สิงห์ ม.6 ห้อง 1 5 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

3 นางสาว นิชานันท์ ทองหล่อ ม.6 ห้อง 1 9 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

4 นางสาว นิราภา ศรีเลิศ ม.6 ห้อง 1 10 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

5 นางสาว วรินยา แสงมาท ม.6 ห้อง 1 12 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

6 นางสาว วริศรา พิมพะ ม.6 ห้อง 1 13 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

7 นางสาว สุทธิดา พรหมลิ ม.6 ห้อง 1 14 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

8 นางสาว หทัยรัตน์ อร่ามเรือง ม.6 ห้อง 1 15 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

9 นางสาว ฐาปนี วังสันต์ ม.6 ห้อง 1 18 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

10 นางสาว สิรีรัตน์ ศรีสุข ม.6 ห้อง 1 20 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

11 นางสาว วรรณรัตน์ ศิลป์คีรีกูล ม.6 ห้อง 1 22 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับ 40 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมริบบิ้นสร้ำงสรรค ์

ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 
1 เด็กหญิง สุธาสินี วงษ์อ่อน ม.1 ห้อง 1 19 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

2 เด็กหญิง อริสรา     สุขเติม ม.1 ห้อง 2 19 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

3 เด็กหญิง พนิตาพร สารเสก ม.1 ห้อง 2 12 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
4 เด็กชาย วัชรินทร์ โพธิ์ปาน ม.1 ห้อง 2 5 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

5 เด็กหญิง ภคพร สุขคุ้ม ม.1 ห้อง 3 16 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

6 เด็กชาย สุธินันท์ ทองหล่อ ม.1 ห้อง 2 7 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
7 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ทองหล่อ ม.1 ห้อง 1 11 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

8 เด็กชาย พลวัฒน์  แก้วละมุล ม.1 ห้อง 2 4 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

9 เด็กชาย ภัทรธร แหวนเงิน ม.2 ห้อง 2 9 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
10 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ไชยภา ม.2 ห้อง 3 8 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

11 เด็กหญิง สุรางคนาง นรดี ม.3 ห้อง 3 30 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
12 เด็กหญิง อัญญาณี เหล่าเลิศ ม.3 ห้อง 3 31 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

13 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศรีบุญมา ม.3 ห้อง 3 25 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

14 เด็กหญิง กนกเนตร แก้วละมุล ม.3 ห้อง 3 18 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
15 เด็กหญิง ด.ญ กวินทิพย์  พันธ์เพ็ชร ม.3 ห้อง 3 19 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

16 เด็กหญิง ศศิธร แสนโยธะกะ ม.3 ห้อง 3 29 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

17 เด็กชาย ธันวา ม่วงอ่อน ม.3 ห้อง 3 5 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
18 เด็กหญิง วิชญาดา ภูมิสนิท ม.3 ห้อง 1 30 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

19 เด็กหญิง ดลยากรณ์ ศรีบุญมา ม.3 ห้อง 3 20 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
20 เด็กหญิง สุวิชา  จันทร์ศร ม.3 ห้อง 1 31 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

21 เด็กหญิง ด.ญ.ภูริชญา ประภาสัย ม.3 ห้อง 2 29 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

22 เด็กชาย อนันต์ธนา สิงขรณ์ ม.3 ห้อง 3 15 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
23 เด็กชาย ทริชชัย  เจริญราษฎร์ ม.3 ห้อง 1 5 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

24 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ยืนยาว ม.3 ห้อง 1 25 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

25 เด็กหญิง สายสวรรค์ สิงขรณ์ ม.3 ห้อง 2 32 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
26 เด็กหญิง วารินทร์  ศรีนูเดช ม.3 ห้อง 3 28 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

27 เด็กหญิง ปวีมล หว่านเครือ ม.3 ห้อง 2 27 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

28 นางสาว วิยาดา เหล่าเลิศ ม.5 ห้อง 1 14 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
29 นางสาว สุภาวิตา พิมพะ ม.5 ห้อง 1 21 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 

30 นาย สุรศักดิ์ อินทร์เจ๊ก ม.5 ห้อง 1 5 ชุมนุมริบบิ้นสร้างสรรค์ (รับ 30 คน) 
 

 



ชุมนุมฟุตซอล 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กชาย พีรพล พวงแก้ว ม.1 ห้อง 1 3 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

2 เด็กชาย ประกายธรรม เมืองเงิน ม.1 ห้อง 2 3 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
3 เด็กชาย ศิวา บุตรดี ม.1 ห้อง 1 10 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

4 เด็กชาย ทักดษ์นัยแหวนเงิน ม.1 ห้อง 3 3 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
5 เด็กชาย วรภาส เดือนขาว ม.1 ห้อง 1 5 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

6 เด็กชาย ภาณุ วิเศษลักษณ์ ม.1 ห้อง 1 4 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

7 เด็กชาย วรากร อินค าเเหง ม.1 ห้อง 1 6 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
8 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ศรีกรองแสง ม.1 ห้อง 3 1 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

9 เด็กชาย ชฐาพร บุราคร ม.1 ห้อง 2 1 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

10 เด็กชาย ณัฐภัทร รัตนชัย ม.1 ห้อง 1 1 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
11 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ แก้วละมุล ม.1 ห้อง 1 1 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

12 เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรรณา ม.1 ห้อง 3 2 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
13 เด็กชาย ด.ช.นัฐวุธ เสริญไธสง ม.2 ห้อง 2 7 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

14 เด็กชาย จักรินทร์ บุญประกอบ ม.2 ห้อง 1 3 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

15 เด็กชาย นิวัฒน์  บุญตั้ง ม.2 ห้อง 2 8 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
16 เด็กชาย กิตติพงศ์ สิงขรณ์ ม.2 ห้อง 2 2 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

17 เด็กชาย นภัสกรณ์ ศรัทธาธรรม ม.2 ห้อง 2 6 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

18 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สมรูป ม.2 ห้อง 2 4 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
19 เด็กชาย พีระพงษ์ ชัยนิคม ม.2 ห้อง 1 10 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

20 เด็กชาย พีรวัฒน์ พรมลาศรี ม.3 ห้อง 2 9 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

21 เด็กชาย ดช.อนุศร ผมรี ม.3 ห้อง 1 15 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
22 เด็กชาย ชานน ล่ามแก้ว ม.3 ห้อง 1 1 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

23 เด็กชาย กิตติพงค์ บุตรวงค์ ม.3 ห้อง 2 34 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
24 เด็กชาย อภิชาติ บุญบอน ม.3 ห้อง 2 19 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

25 นาย ธีรยุทธ เหล่าเลิศ ม.4 ห้อง 1 10 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

26 นาย แสนชัย แก้วละมุล ม.4 ห้อง 1 2 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
27 นาย ระพีพันธ์ อสิพงษ์ ม.4 ห้อง 1 7 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

28 นาย อนันต์ อินทรหอม ม.4 ห้อง 1 3 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

29 นาย วีรภาพ อ่อนอ่วม ม.4 ห้อง 1 8 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 
30 นาย ภนายุทธ์ แหวนเงิน ม.5 ห้อง 2 1 ชุมนุมฟุตซอล (รับ 30 คน) 

 



ชุมนุมเรำรักหมำกรุกไทย 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กหญิง วนิดา พุกซื่อ ม.2 ห้อง 1 21 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

2 เด็กหญิง ณปภัสร์  โตสุข ม.2 ห้อง 1 17 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
3 เด็กชาย อนิเมะ สมบุตร ม.3 ห้อง 3 17 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

4 นาย วรากร พรมอุก ม.4 ห้อง 1 9 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
5 นาย ชัชวิน แก้วละมุล ม.4 ห้อง 2 8 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

6 นาย ณัฐวุฒิ ค าโสภา ม.4 ห้อง 2 29 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

7 นาย ณัฐวุฒิ บูรณะ ม.4 ห้อง 2 9 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
8 นาย ทินภัทร สิงขรณ์ ม.4 ห้อง 2 11 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

9 นาย มงคลชัย สิงขรณ์ ม.4 ห้อง 2 14 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

10 นาย จีระศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ม.4 ห้อง 2 7 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
11 นาย จีระศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ม.4 ห้อง 2 7 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

12 นาย อภิยุช นรดี ม.4 ห้อง 2 14 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
13 นาย สมพงษ์ พันธ์พม่า ม.4 ห้อง 2 15 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

14 นาย พีรพัฒน์ พรหมลิ ม.4 ห้อง 2 17 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

15 นาย มงคล เจริญชนม์ ม.4 ห้อง 2 13 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
16 นาย โรจน์ศักดิ์ แหวนเงิน ม.4 ห้อง 1 1 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

17 นาย ภัทรพล บุราคร ม.5 ห้อง 2 13 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

18 นาย ภัทรพล บุราคร ม.5 ห้อง 2 13 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 
19 นาย บูรพา พงษ์สุวรรณ์ ม.5 ห้อง 2 2 ชุมนุมเรารักหมากรุกไทย (รับ 20 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมประดษิฐิ์ประดอย 

ล ำดับ 
ค ำ

น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 เด็กหญิง พิมพ์จันทร์. ใจกล้า ม.2 ห้อง 1 19 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

2 เด็กหญิง อินทุออน สุขคุ้ม ม.2 ห้อง 1 24 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
3 เด็กหญิง สายธาร สิทธิด ี ม.2 ห้อง 1 23 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

4 เด็กหญิง ด.ญ.ณิชกมล  ทองดี ม.2 ห้อง 1 18 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
5 นางสาว พรพนา เเหวนเงิน ม.5 ห้อง 1 13 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

6 นางสาว ชลธิชา สิงห์นาค ม.5 ห้อง 1 9 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

7 นางสาว รัชนียากร เลาเลิศ ม.5 ห้อง 1 14 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
8 นางสาว อาริสา เเหวนเงิน ม.5 ห้อง 1 21 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

9 นางสาว สิราวรรณ สุนทร ม.5 ห้อง 1 27 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

10 นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง ม.6 ห้อง 2 20 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
11 นางสาว มณีรัตน์ พรมลิ ม.6 ห้อง 2 23 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

12 นางสาว จินตนา พรมลิ ม.6 ห้อง 2 22 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
13 นาย โชติวัฒน์ นรด ี ม.6 ห้อง 2 2 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

14 นาย ชนธา สิงขรณ์ ม.6 ห้อง 2 10 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

15 นาย น้ ามนต์ เหล่าเลิศ ม.6 ห้อง 2 3 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
16 นาย รามิน อินทร์หอม ม.6 ห้อง 2 15 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

17 นาย วาณิช โพธิ์ขาว ม.6 ห้อง 2 14 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

18 นาย ธรรมสรณ์ สิงขรณ์ ม.6 ห้อง 2 11 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 
19 เด็กชาย สงกรานต์ จงเจริญ ม.1 ห้อง 2 20 ชุมนุมประดิษฐิ์ประดอย (รับ 20 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุมกระถำงปูนเปลือย 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 นาย อดิสรณ์ พิมพะ ม.4 ห้อง 2 3 ชุมนุมกระถางปูนเปลือย (รับ 20 คน) 
2 นาย ชนินทร์  เทพวงค์ ม.4 ห้อง 2 8 ชุมนุมกระถางปูนเปลือย (รับ 20 คน) 

3 นาย อรรถพร พรหมลิ ม.5 ห้อง 1 15 ชุมนุมกระถางปูนเปลือย (รับ 20 คน) 

4 นาย อรรถพร  พรหมลิ ม.6 ห้อง 1 16 ชุมนุมกระถางปูนเปลือย (รับ 20 คน) 
 

ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกนิได้ 

ล ำดับ
ที ่

ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ ชุมนุมที่ต้องกำรเลือก 

1 นางสาว จิรนันท์ วงศ์จันทร์ ม.4 ห้อง 1 13 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

2 เด็กชาย ด.ช.วีระพงษ์ ตรีโพลา ม.1 ห้อง 1 8 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
3 เด็กชาย ภูมินทร์ ค าคนซื่อ ม.2 ห้อง 2 11 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

4 เด็กหญิง อรฤดี  โสจันทร์ ม.3 ห้อง 1 32 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
5 เด็กหญิง กิตติมา กางหอม ม.3 ห้อง 1 20 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

6 เด็กหญิง เพ็ญจพร วงศ์ละคร ม.3 ห้อง 1 28 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

7 เด็กหญิง ดาวพระศุกร์ เดือนขาว ม.3 ห้อง 1 23 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
8 เด็กชาย อภิวัฒน์ สิงขรณ์ ม.3 ห้อง 1 16 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

9 เด็กหญิง ฐิดาภา วิเศษรัตน์ ม.3 ห้อง 1 21 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

10 เด็กหญิง ปาณิศรา งามเลิศ ม.3 ห้อง 1 26 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
11 เด็กหญิง ด.ญ.ปาริฉัตร เครือเเย้ม ม.3 ห้อง 1 27 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

12 เด็กหญิง เขมจิรา เดือนขาว ม.3 ห้อง 2 22 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
13 เด็กชาย วีรพล แก้วละมุล ม.3 ห้อง 2 15 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

14 เด็กหญิง กวิสรา สิงขรณ์ ม.3 ห้อง 2 21 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

15 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์  ม่วงอ่อน ม.3 ห้อง 2 30 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
16 เด็กชาย วุฒิชัย  เเหวนเงิน ม.3 ห้อง 2 16 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

17 เด็กหญิง พรธิตา เวชไทสงค์ ม.3 ห้อง 2 28 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

18 นาย เจษฎา แก้วละมุล ม.4 ห้อง 1 4 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 
19 นางสาว รินรดา นรดี ม.4 ห้อง 1 25 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

20 นางสาว เครือฟ้า สิงขรณ์ ม.4 ห้อง 1 15 ชุมนุมผักสวนครัว รั่วกินได้ (รับ 20 คน) 

 

 


