
ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                     

 

 

 

ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ 

 

 

 

 

 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมายเหตุ 
1.เทเบิลเทนนิส  นายอนวชั ณ สงขลา 24 - โรงยมิ  
2.ฟุตซอล    นายณฐัพล สุวรรณวงค ์ 24 - สนามบาส  
3.  Healthy for you นางสาวยามีล๊ะ  ยโูซะ 

นางอญัอนงค ์ คงทน 
24 16 สุข 2  

3.เพื่อนท่ีปรึกษา
(YC) 

นางเกษรา หสัมา  
นางสาวกตัติกา   กรดด า 

24 16 หอ้ง 
แนะแนว 

 

ช่ือชุมนุม ครูท่ีปรึกษาชุมนุม ม.ตน้ ม.ปลาย หอ้ง หมายเหตุ 
1.ศิลปะสร้างสรรค์ นายพงษศ์กัด์ิ คงสง 

นางสาววาสนา หมดัเส็น  
24 16 อาคารศิลปะ    

3.ดนตรีสากล  นายสโมสร ทองสิพพญัญู   
นายอนุสรณ์ วงศช์าลี  

24 16  ดนตรีสากล    

4.นาฏศิลป์  นางจิตติมา บุญนวล 12 8  นาฏศิลป์    



 ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมายเหตุ 
1.นกัพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว ์
 

นางจิราวรรณ ปรางจนัทร์ 
นางสุวมิน เช่ียหว้น 

24 16 414  

2.ส่ิงประดิษฐ ์ นางสมสวาท ลิมานนั 
นางมยรีุ  เจะเลาะ 

24 16 423  

3.Biochem นางอทิยาภรณ์ เพชรสลบัแกว้ 
นางสาวบุญประภา ช่วยชม 

- 30 433  

4.เด็กสร้าง&เด็กโสต นายอนุสิทธ์ิ มุสิกวงศ ์
นางสาวมทัธนา ตาเดอิน 

24 16 312  

5.Biology Project นางสาวยามีละห์ ด าเตะ๊ 
นางสาวมาเรียม โตะ๊ประดู่ 

- 30 431  

6.นกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์
 (โลกและอวกาศรุ่นเยาว)์ 

นางหทยัชนก ง๊ะสมนั 12 8 ลานตึก
วทิย ์

 

7.Hand made นางจิรภทัร ต๋ิวตระกลู 24 - 435  
8.ฟิสิกส์สัปะยทุธ ์ นางสาวพชัราภรณ์ ยาบา - 16 426  
9.Chill Chill Science นางสาวดวงรัตน์ หล าโอ๊ะ 

นางอาบีบะ๊ ดาหมาด 
24 16 424  

10.นกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ นางศิรินนัท ์ยโูซ๊ะ 
นางสาวเกด  บาฮาซนั 

        48  431  

11.STEM ED นายเลิศศกัด์ิ ประกอบชยัชนะ - 16 STEM  
12.ชุดคิดอิเล็คโทรนิกส์ ครูลมยั สิงหโกมล 24 - 411  
13. Robot ครูสุริยนั บิลหีม 24 - 136  
14. Infographic ครูนายลูา ดาเลาะ 

ครูตรีนุช ทิศเมือง 
 30 123  

15. Zhong-Ma-In ครูวทิยา มิหอมมิ 12 8 138  
16.คอมพิวเตอร์ ม.ตน้ ครูสุเทพ มะลิวลัย ์ 24  136  
17.คอมพิวเตอร์ ม.ตน้ ครูราเหม ด่อล๊ะ 24  136  



ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมายเหตุ 
1.พี่ภาษา อาสา ครูสุกญัญา อนนัธขาล - 16 324  
2. Train the Trainer ครูวชิิต จงรักษ ์ - 16 331  
3.ภาษาและวฒันธรรมภาษา
เกาหลี 

ครูสัมฤทธ์ิ สิงห์แกว้ 12 8 335  

4.ภาษาและวฒันธรรมภาษาจีน ครูมทัรี เท่ียงตรง 
ครูโสธิญา เยน็ทัว่ 
ครูวไิล หนูคงแกว้ 

40 16 336  

5.ฟุตบอล ครูยวุนนัท ์อาหน่าย 30 - สนาม
ฟุตบอล 

 

6.มคัคุเทศกน์อ้ยน าเท่ียวจงัหวดั
สตูล 

ครูสุดีนา หมาดเตะ๊ 
ครูกสัมูนี แวสาแล 

24 16 334  

7. English Club ครูสุวนิจ แซ่อ๋อง T.Kaye 30 - 333  

 

ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมายเหตุ 
1.ส่ิงประดิษฐจ์าก
วสัดุในทอ้งถ่ิน 

นายอภิชยั แกว้ประดิษฐ์ 24 - อุตสาหกรรม6  

2.ครอบครัวพอเพียง
ในโรงเรียนสตูล
วทิยา 

นายญาณกว ีแกว้วงศ ์
นายอิสฮกั กยูาหยา 

- 30 ศูนยค์รอบครัว
พอเพียง 

 

3.งานถกัโคเชต ์ นางสาวนิตยา ช านาญคราด 12 8 คหกรรม  
4.อย.นอ้ย นางวรรณี บุญเพิ่ม 12 8 131  

 

 

 

 



ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมาย
เหตุ 

1.ภูมิศาสตร์นกัส ารวจ นางอรวรรณ มากชูชิต 12 8 313  
2.อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และวฒันธรรม 

นายอดุลย ์ตาเดอิน 
นางสาวอาจารี อมาตยพนัธ์ 
นางยพุิน  จนัทบูลย ์

- 45 ศูนย์
วฒันธรรม 

 

3.ตามรอยพอ่...พอเพียง ครูรังสิมา จ  าริ 
ครูจารุวรรณ บุญศรี 

24 16 421  

4.ส่งเสริมงานอดิเรก ครูปริยากร กุณโรจร 
ครูรติมา คงค าสวน 

24 16 311  

5.อาหารอาเซียน นางสาวพนิดา สานิง - 16 หลงัอาคาร 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมายเหตุ 
1.หมากฮอสหรรษา นางฮาสนะ โคกเขา 

นางสอฟียะ๊ เส็นติระ 
นายนาว ีมะสมนั 

60 
 

24 
 

หลงั
อาคาร 1 

 

2.คิดเลขเร็ว นางพรทิพย ์สทธิชยั 
นางฟารีดา กุลโรจนสิริ 

 
24 
 

 
16 

233  

3.คณิตกบัศิลป์ นางสาวพิมเดือน สังขท์อง 
นางสาวธนิดา ยาประจนั 

 
- 
 

 
30 

236  

4.เรียนรู้โครงงานกบั
ชีวติ 

นางรัสรียา ปังหลีเส็น 
นางสาวลียานา ประทีปวฒันพนัธ์ 

 
24 
 

 
16 

235  

5..ของเล่น
คณิตศาสตร์ 

 
นายภทัรกร หมาดฉิม 

 
12 
 

 
8 

225  

6.A-math club นางสาวปาริชาติ ศิลป์ศร 
นางนนัทนา  อิศโร 

 
      24 

 

 
16 

221  

7.เสมารักษ ์ นางซอฟียะ มรรคาเขต  
12 

 

 
8 

232  

8. TO BE NUMBER 
ONE สร้างอาชีพ 

ครูกิรตี หมาดทิ้ง 
ครูปัญธาดา จนัทร์จิตรจริงใจ 
 

24 16 หอ้งทูบี  

 

 

 



 

ชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช่ือชุมนุม ครูทีป่รึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ห้อง หมายเหตุ 
1.ผลิตส่ือสร้างสรรค ์ นางวนัเพญ็ บุญฤทธ์ิ 

นางนาราภทัร หยีราเหม 
 
24 

 

 
16 

213  

2.ภาษาพาเพลิน นางสาวพิมพช์นก ทองเงิน  
24 

 

 
- 

212  

3.แข่งขนัค าคม นางสาวปิยนนัท ์ปุบผะโก  12 
 

8 211   

4.ตะกร้อลีลา นายศิระ  เละสัน  
 นายทศพล โคกเขา  

24 
 

16 สนาม 
ตะกร้อ 

  

5.พิธีกรนอ้ยสู่ 
ยวุมคัคุเทศก ์

นางสาวณหทยั ลสัมาน 24 
 

- 
 

หอ้ง
ประชาสัมพั

นธ์ 

ม.2 

6.รักการอ่าน นางจินฐัดา ชูช่วย 
นางสาวแคนทรียา ยะโกบ 

12 
 

8 หอ้ง 
สมุด 

 

7.สนุกคิดพิชิตภาษา ครูสุดารัตน์ นารอยี 12 8 214  
 

 

 

 


