
 

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

นักเรียนสามารถเปิดชมุนุมไดโ้ดยยื่นขอเปิดชมุนุมทีห่อ้งวชิาการ 

ภายใน 

 วันศกุร์ ที ่1 มถินุายน 2561  

 

  

การลงทะเบียนกจิกรรมชุมนม นักเรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 
กจิกรรมชุมนุมเท่านัน้  หากลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ 

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 6 มิถนุายน 2561 เวลา 11.20 -12.10. น. (คาบชุมนุม) 

ณ หน้าหอประชุมโรงเรียน 

นักเรียนที่ไม่มชีุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร 
 

นักเรยีนสามารถตรวจสอบรายชือ่ชุมไดท้ี ่:http://www.wpm.ac.th 



รายชือ่ชมุนุมประจ าปีการศกึษา 2561 

 

ที ่

 

รายชือ่อาจารย ์

 

ชือ่ชมุนุม 

 

ระดับชัน้ท่ีรับ 

 
จ านวนที่รับ (คน ) 

 

 

หมายเหตุ 

1. อ.ปกรชยั  เมืองโคตร  
คณิตคดิสนุก 

 
ม.ตน้ 

 
30  

 

2. อ.ปฐมพร  บญุลี 

3. อ.วรียุทธ   ดว้งใย 

4. อ.ชยัเดช   นาคสะอาด จติอาสาเพื่อการพัฒนาทอ้งถ ิน่ ม.1-ม.6 20  

5. อ.สุธรี ์     ค าแกว้ ENGLISH FOR ENTRANCE ม.ปลาย 30  

6. อ.ประพันธ ์  ล ้านาค คีตมวยไทย ม.ตน้ 30  

7. อตพิงศ ์    ชยัวาสี            สัตวเ์ลี้ยงแสนรัก ม.ตน้ 

ม.ปลาย 

30 

30 

 

8 อ.ชดิาพันธ ์ มูลผล ขอ้คดิค าคม ม.ปลาย 20  

9 อ.อารีรัตน ์ แสนค า สรา้งสรรคง์านไม ้ ม.ปลาย (ชาย ) 20  

10 อ.รุ่งโรจน ์ ศรีจันทรแ์กว้ คณิตกับงานศลิป์ ม.1 – ม.6 40  

11 อ.นลติา    ภูสีฤทธิ ์  

12 อ.กรรณิกา  เงนิบตุรโคตร คอมพวิเตอรห์รรษา ม.ตน้, ม.ปลาย 35  

13 อ.สทิธญิา  ศรีจันทรแ์กว้ ถกัทอเสน้ไหม ม.1 – ม.6 20  

14 อ.โสฬส   พึง่ทัศน ์ รอ้งเล่นเตน้โขน ม.1 – ม.6 30  

15 อ.ทุตยิพร  บญุลี นักบญุนอ้ยจติอาสา ม.ตน้ 20  

16 อ.คมเวช  แดงประไพ การถา่ยภาพและตกแต่งภาพ ม.1 –ม.6 30   

17 อ.ณัฐธยาน ์การุญ หรรษาปรศินาพาเพลนิ ม.1 –ม.6 ไม่จ ากัด  

18 อ.นราธปิ แกว้ทอง สื่อสารมวลชน ม.1 –ม.6 40  

19 อ.สุวตัร ์ ผาทอง รักษาดแิดน ( ร.ด.)  

20 อ.ประเวศ  ลาวณัยศ์ริ ิ  

 



รายชือ่ชมุนุมประจ าปีการศกึษา 2561 

 

ที ่

 

รายชือ่อาจารย ์

 

ชือ่ชมุนุม 

 

ระดับชัน้ท่ีรับ 

 
จ านวนที่รับ (คน ) 

 

 

หมายเหตุ 

21 อ.ภทรพรรณ  กุลดว้ง มารยาทไทย ม.ตน้ 20  

22 อ.ดวงใจ  โชวท์ะเล  

วทิยส์นุกจัดเต็มกับ stem ศกึษา 

 

ม.1-ม.6 

 

50 

 

23 อ.ศุภษิกานต ์ลบบ ารุง  

24 อ.พีรพงศ ์ บญุฤกษ์  

25 อ.วะรุฬพันธ ์โหม่งมาตย ์ P.M. TATENT ม.1-ม.6 30  

26 อ.พมิพศิา  เต่ารัง้ รูจ้ักค าประพันธไ์ทยในวรรณคดี ม.ตน้ 20  

27 อ.อัคคชยั  เจรญิศุข วงโยธวาทติ ม.1-ม.3 45  

28 อ.นุสรา   มูหะหมัด                                 

SCIENCE AND MIND MAPPING                                                                                                                                                                                                                                

 

ม.1-ม.6 

 

 

 

29 อ.กมณรัตน ์บญุรอด  

30 อ.ไอฟ้า  ตรุษสาท MUSIC AND LYRICS ม.ตน้ 20  

31 อ.ชลุีรัตน ์ ล ้านาค นาฏศลิป์ไทย ม.1-ม.6 30  

32 อ.พไิลลักษณ์ ค ามาระ อาเซยีนศกึษา ม.1-ม.6 20  

33 อ.RUDYL ROSALES LUMAAD ENGLISH KARAOKE CLUB ม.4- ม.6 30  

34 อ.MARK PAREJA BESANA  

35 อ.NAOYA AKAMATSU ภาษาญี่ปุ่ นส าหรับเขา้มหาวทิยาลยั ม.6 20  

37 อ.shogo nabekura JAPANESE CONVERSATION 
THROUGH MOVIES 

ม.4-6 20  

38 นางสาวรพริัตน ์  พาณยง หอ้งสมุดหรรษา ม.ตน้ –ม.ปลาย 30  

 

 

 



 

ที ่

 

รายชือ่อาจารย ์

 

ชือ่ชมุนุม 

 

ระดับชัน้ท่ีรับ 

 
จ านวนที่รับ (คน ) 

 

 

หมายเหตุ 

39 อ.LORIEL CHESS CLUB ม.1- ม.6 20  

40 อ.DARREN KARAOKE SONG ( ENGLISH ) เฉพาะ ม.2 20  

41 อ.ted BASKETBALL ม.ตน้ 20  

42 อ.ALLYN LATIN. DANCE ม.1 –ม.6 20  

43 อ.กฤษณะ ขยัน มนิเิชฟ (MINI CHEF) ม.1-ม.6 40  

44  อ.ชดิาพันธ ์มูลผล SING MONY(Dance and play) ม.1-ม.6 20  

      

      

      

      

      

      

 หมายเหตุ     

     บางกจิกรรมชมุนุมที่อาจารยไ์ดน้ัดหมายนอกเหนือก าหนดการขา้งตน้ สามารถตดิต่อสมัครกับอาจารยป์ระจ า

ชมุนุมไดเ้ลย 

      

      

      

      

      

      

      



 


