
๒

ล ำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่
1 นำงศิริรัตน์ ด้วงยศ นักธรุกิจ หอ้งหมวดธรุกิจ
2 นำงสุนี กล้ำหำญ อ่ำนสนุกสุขหรรษำ หอ้งสมุด
3 นำงสำวแสงเดือน ศิริสอ อ่ำนสนุกสุขหรรษำ หอ้งสมุด
4 นำงสำวเจนจิรำ ธญัญเจริญ โครงกำรนักธรุกิจน้อย หอ้งคหกรรม

5 นำงล ำยูร เรือนสวสัด์ิ รู้รักภำษำไทย หอ้งพกัครู
6 นำงลัดดำ วฒันำวงศ์ ปริศนำค ำทำย โรงอำหำร
7 นำงพลูทพิย์ อินทรศักด์ิ Cross word หอ้ง Eric
8 นำงสำวณัฏฐ์ธนนั ระวพิงษ์ ค ำคม ส ำนักงำน
9 นำงพนิสำ ทรงเพยีรธรรม อ่ำนฟงัเสียง ลำนพฤกษ์
10 นำงประวณีำ ชูชำติ ภำษำสร้ำงสรรค์ 321 (หอ้ง.วรรณ)
11 นำงสำวเทวกิำ มุขพลอย สุขภำพดี หอ้งพยำบำล
12 นำงสำวนันทนำ บญุวงศ์ รักษภ์ำษำไทย หอ้ง 324
13 นำงสำวนิตยำ  หงษพ์ฒัน์ ภำษำสร้ำงสรรค์  หอ้ง 321 (หอ้ง.วรรณ)

14 นำงลำวรรณ ยังศิริ คณิตศำสตร์สร้ำงสรรค์ ส ำนักงำน
15 นำงทองค ำ สำระวงษสุ์ทธิ์ คณิตศำสตร์น่ำรู้ หอ้ง  314
16 นำยนุกูล ภู่ประเสริฐ คณิตศำสตร์ หอ้ง 315
17 นำยวชัระ เจริญผล รักษภ์มูิปญัญำไทย หอ้ง 316
18 นำงบปุผำ พวงวธันชัย คณิตศิลป์ หอ้งทะเบยีนเก่ำ
19 นำยปยิะ ภู่ประเสริฐ คณิตพชิิตโอเน็ต หอ้ง 311
20 นำงภำวนำ เปล่ียนข ำ ผูกผ้ำ ส ำนักงำนพสุัดเก่ำ
21 นำงประไพ พลำยโถ คณิตคิดสนุก หอ้ง 312
22 นำยยศพงค์ ทรงเพยีรธรรม คณิตศำสตร์  หอ้ง 315
23 นำงสำวพมิพป์ระไพ  พทุธวิำส ผูกผ้ำ อำคำรส ำนักงำนเดิม
24 นำงรำตรี ศรีบญุมี คณิตคิดประยุกต์ หอ้งหมวดคณิตศำสตร์
25 นำงสำวไพรินทร์   ร่มโพธิช์ี เกมคณิตศำสตร์ ใต้ถุนอำคำร 3

26 นำยอักกนิษ ประทมุวนั ประดิษฐ์โคมไพจำกวสัดุทอ้งถิ่น  หอ้ง  511
27 นำงยวนใจ มงคลรัตนำสิทธิ์ วทิยำศำสตร์เพื่อสังคม อำคำร 5 หอ้ง 521
28 นำยสุรินทร์ เกตุทบัทมิ ฟสิิกส์ หอ้ง 522
29 นำงสำวพลูศิริ สรหงษ์ ช่ำงตัดผม เคมี อำคำร 5
30 นำงสำวกนกวรรณ  สังข์สอน วทิยำศำสตร์เพื่อชีวติ เคมี อำคำร 5
31 นำยอนุกูล บญุโสภำค วทิยำศำสตร์ อำคำร 2 หอ้งคอมพวิเตอร์
32 นำงวยิะดำ ขวญัแก้ว วทิยำศำสตร์เพื่อสังคม อำคำร 5 หอ้ง 521
33 นำยยุทธ ศรีบญุมี โสตทศันศึกษำ อำคำร 2 หอ้งโสตฯ
34 นำงสำวศศิมำ อินทนะ ชีววทิยำ อำคำร 5 หอ้ง 528
35 นำยสมเจตน์ กล้ำหำญ พฤษำศำสตร์ อำคำร 5 หอ้ง 527
36 นำยอดุลย์ เข็มเพช็ร วทิยพำเพลิน อำคำร 5 หอ้ง 518
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37 นำงประนำรถ ปิ่นทอง GAT/PAT อำคำร 6 เศรษฐศำสตร์
38 นำงสำวนิตยำ ปยิคุณำกร GAT/PAT อำคำร 6 เศรษฐศำสตร์
39 นำงชลินทร์ จรรยำพงศ์กิจ รักษภ์มูิปญัญำไทย  หอ้ง 516
40 นำยมนตรี สุดโต จิตอำสำ
41 นำงศิริลักษณ์ สุดโต รักษส่ิ์งแวดล้อมไทย อำคำร 6 อำเซียน
42 นำงปยิำภรณ์ แสงสวำ่ง ชุมนุมสังคม อำคำรหอ้งประวัติศำสตร์ใต้อำคำร 4
43 นำงสำวปทัมำ พกิุลทอง ชุมนุมนักคิด อำคำร 2 หอ้ง 2/8
44 นำงสำวสมคิด แก่นจันดำ ตุ๊กตำปนูปลำสเตอร์ ใต้อำคำร 2
45 นำยกวี โพธสุิธำ สภำนักเรียน หอ้งสภำ
46 นำยฉัตรชัย พุ่มเถื่อน GAT/PAT อำคำร 6 เศรษฐศำสตร์
47 นำงสำววรรญำ นูมหนัต์ วทิยำศำสตร์เพื่อสังคม
48 นำงสำวดิศญำ ศิวะนันต์วงษ์ ผูกผ้ำ อำคำรส ำนักงำนเดิม
49 นำงสำวณัฐวดี กุตนันท์ รักอำเซียน อำคำร 6 หอ้ง ม.1/6
50 นำยเชษฐำ เอติยัติ ช่ำงประดิษฐ์ตัวอักษร อำคำร 5 หอ้ง 515

51 นำยสุเทพ ข ำโขมะ บำสเกตบอล สนำมบำส
52 นำยนิมิตร ด้วงยศ ฟตุซอล สนำมฟตุซอล
53 นำยสุรฤทธิ์ คงสงค์ วอลเล่ย์บอล สนำมวอลเล่ย์บอล
54 นำงเขมศรัณย์ พวงแย้ม บำสเกตบอล สนำมบำส
55 นำงสุพนิ เหล่ำพเิดช สุขภำพดี หอ้งพยำบำล
56 นำยอุทยั สวำ่งศรี ฟตุบอล สนำม FB ใหม่

57 นำยสุคนธ์ สิกขโกศล ศิลปะ อำคำรศิลปะชั้นล่ำง
58 นำยธำนินทร์ เทศทอง ดนตรี หอ้งดนตรี
59 นำงเบญ็จมำศ ชื่นด้วง รักษว์ฒันธรรมไทย อำคำรสมำคมฯ(นำฎศิลป)์
60 นำงสำวนิสำรัตน์  โพธิท์องค ำ นำฎศิลปพ์ื้นเมือง อำคำรศิลปะ (หอ้งนำฎศิลป์)

61 นำงนิตยำ กล้ำหำญ ปวช
62 นำยสำมำรถ วฒันไกร ล้ำงรถสะอำด
63 นำงสุพดัชำ สวำ่งศรี ภำษำพำเพลิน  หอ้ง 327
64 นำยสรำวฒิุ ก ำลังแพทย์ นันทนำกำร ลำนเยำวชน
65 นำงอรุณี ก ำลังแพทย์ พฒันำทกัษะงำนประดิษฐ์ คหกรรม
66 นำงจิตต์มนัส สำรสุวรรณ คนท ำครัว หอ้งโภชนำกำร
67 นำยช ำนำญ แสงงำม ต้นกล้ำตะแบก อำคำรอุตสำหกรรม
68 นำงสำวรำตรี ทองสุขดี ปวช -
69 นำยสมโภชน์ พศิเพง็ ส่งเสริมกำรเกษตร อำคำรเกษตร
70 นำงเพญ็จันทร์ เทศทอง ปวช -
71 นำงสำวจิรำพร รุ่งอร่ำม คอมสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำน
72 นำงกรรณิกำ สุวรรณรัตน์ ดูแลรักษำคอมฯ หอ้งคอมพวิเตอร์
73 นำงเสำวลักษณ์ อำษำนอก คอมพวิเตอร์สร้ำงสรรค์ หอ้งคอมพวิเตอร์
74 นำยสดำยุ ทวทีรัพย์นวกุล ปวช -
75 นำงสำวชญำภำ  รุงโรจน์ธรีะ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หอ้งสืบค้น
76 นำงสำวกิตติยำพร  น้ ำแก้ว เทคโนโลยีสำรสนเทศ หอ้งสืบค้น
77 นำงวรำพร เนตรสวำ่ง ปวช -
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78 นำงสำวอัมพร วรรชะนะ โครงงำนนักธรุกิจน้อย หอ้งคหกรรม
79 นำยไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง สปช. สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวติ ลำนเยำวชน

80 นำงสมพศิ เจริญผล ภำษำพำสนุก หอ้ง 228 (Sound Lab)
81 นำงสำวรัตนำ ล้อมทอง ผูกผ้ำ ส ำนักงำนเก่ำ
82 นำงสำวฉันทนำ  ปิ่นวเิศษ ภำษำอังกฤษ หอ้ง 225
83 นำงสำวบงัอร นำคศิลป์  ภำษำอังกฤษ หอ้ง 221
84 นำงศิริภรณ์ ศรีนำค Enjoy English โรงอำหำร
85 นำงสำวกำญจนำ  เวชวฐิำน Crossword หอ้งERIC 
86 นำงสำวเสำวณิต  แสงสวำ่ง ภำษำอังกฤษ หอ้งแนะแนว
87 นำงสำวภำพตะวัน  สันธนพพิฒัน์ Speak English หอ้ง ม.1/10
88 นำยวรีะธนำ ศรีสังข์งำม All about English หอ้ง 3/10
89 นำงสำววนัวสิำข์ เรืองปำนกัน ภำษำจีนพำเพลิน หอ้ง 227
90 นำยนัฐพงษ์ ทวนเงิน English is fun หอ้ง 224

91 นำยพสิิฐ เชี่ยวศิลป์ ปวช -
92 นำยอภชิำติ วงษโ์สรถ ปวช -
93 นำงสุธรีำ แตงอ่อน อ่ำนออกเสียง หอ้ง ม1/5
94 นำงสำววรำพร สวำ่งศรี ส ำนักงำน -
95 นำยจิตติพล พลเสน เกษตร อำคำรเกษตร
96 นำงสำววชิชุตำ ภฆูัง อ่ำนสนุกสุขหรรษำ หอ้งสมุด
97 นำงสำวอรุโณทยั ธนวรีวฒัน์ สู่โลกอำชีพ ส ำนักงำน
98 นำงสำวรุ่งอรุณ ร่องน้อย ส ำนักงำน -
99 นำงสำวสุนำรี ศรีชมภู เด็กนักเรียนเรียนรวม/เรียนร่วม หอ้งแนะแนว
100 นำงสุรภร์ี ภู่ภกัดี ภำษำพำเพลิน หอ้ง  327
101 นำงสำวสุทธวิรรณ สุขแล้ว ตุ๊กตำปนูปลำสเตอร์ ใต้อำคำร 2 
102 นำงสำวบษุบง ก ำลังแพทย์ ศิลปะสีน้ ำ ชั้น 2 อำคำรศิลปะ
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