
รหัส ชือ่ชมุนุม ชัน้ จ ำนวนที่รับ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ห้องที่ใช้เรียน หมายเหตุ
A101 วรรณลักษ์อักษรา (Gifted Thai) ม.4-6 50 ครู พิณพร,ครูสมัชญา 536
A102 เสริมทักษะภาษาไทย ม.1-3 60 ครู ปาจารีย,์ครูจริานนท์,ครูสราทิพย์ 521
A103 ฮักล้านนา ม.4-6 20 ครู ปรีชา 533
A109 พิชิตโอเน็ต ม.3 ม.3 20 ครู นันท์นภสั 538
A110 วรรณกรรมสร้างสรรค์เด็กพันธุ์ใหม่ ม.1-3 30 ครู นฤชล,ครูศิริพรรณ 522
A106 ประชาสัมพันธ(์ม.4-6) ม.4-6 20 ครู สุพรพงศ์ ประชาสัมพันธ์
A107 รักษ์วฒันธรรมล าพูน ม.ปลาย 15 ครู แสวง 523
A108 สนุกกับภาษาไทย ม.ปลาย 20 ครู ลัดดา 538
A105 นักอ่านสร้างสรรค์ ม.4-6 25 ครู ชูศรี 537
A202 IT-Math ม.ต้น(ม.1-3) ม.1-3 30 ครู พรสวรรค์ ,ครูศิริวรรณ 428
A203 ลับสมองประลองปัญญา Amath Game ม.ต้น(ม.1-3) ม.1-3 30 ครู สาวติรี 438
A205 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย(ม.6) ม.4-6 40 ครู จันทร์ฉาย ,ครูเดือนเพ็ญ 432
A207 วยัรุ่นวยัใสใส่ใจการออม ม.4-6 30 ครู นฤมล ธนาคารโรงเรียน
A208 ลับสมองประลองปัญญา Amath Game ม.ปลาย(ม.4-6) ม.4-6 40 ครู ปฐวลัย์,ครูพิชาพัชร์ 438
A209 หมากกระดาน ม.1-6 30 ครู พรชัย 437
A210 คณิตศิลป์ มหัศจรรย์งานพับกระดาษ(origami) ม.1-6 30 ครู รุ่งเรือง 422
A211 Gifted Math Ckk ม.4-6 130 ครู สิริพันธุ์ ,ครูววิาห์พร ครูเชิญขวญั อาคาร 4
A214 180 IQ ม.1-6 25 ครู พิรานันท์ อาคาร 4
A215 สนุกกับคณิต (ม.1-3) ม.1-3 40 ครู รัชนีกร 431
A216 หมากล้อม ม.1-6 40 ครู ปิยศักด์ิ ครูศุภกร โรงอาหาร
A217 เทนนิส ม.1-6 30 ครู ชูศักด์ิ  ,ครูสุพัฒนพงศ์ โดมศูนย์กีฬา
A218 เกมคณิตคิดสร้างสรรค์ ม.4-6 50 ครู ภคนันท์ 425
A219 Math in Real Life ม.1-3 30 ครู จันทร์ประภา 627
A3001 นักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.1-3 25 ครู ชลธกิาญจน์ 322
A302 นักพฤษศสาตร์รุ่นเยาว ์ม.ต้น(ม.1-3) ม.1-3 25 ครู อมรรัตน์ 325
A305 ฟิสิกส์ ม.ปลาย(ม.4-6) ม.4-6 20 ครู ธาริณี 331
A306 Smart Chem ม.ปลาย(ม.4-6) ม.4-6 25 ครู บุญชัย 301
A3008 ดาราศาสตร์ม.ปลาย ม.4-6 25 ครู อัจฉรา 326
A308 วฒันธรรมล้านนา ม.ปลาย(ม.4-6) ม.4-6 30 ครู พิชิต เฮือนหลวง
A309 วทิย์หรรษา ม.1-3 25 ครู รุ้งเบญจา 638
A310 เพาะพันธุ์ปัญญา ม.1-6 25 ครู กัลยา , ครูฐิติศักด์ิ 312
A311 Life Style(ม.4-6) ม.4-6 25 ครู สุภาวดี 324
A3013 พิชิตโอลิมปิก(เคมี ชีว) ม.4-6 40 ครู จิราวรรณ,ครูผกาพรรณ 325
A3014 แอโรบิค ม.4-6 40 ครู ปัณณิกา,ครูธดิาพร ศูนย์กีฬา
A3015 ติว O-net เคมี ฟิสิกส์ ม.4-6 30 ครู จารุวรรณ, ครูฉววีรรณ 314
A315 Science Show ม4-6 25 ครู นิตยา มะโนค า 316
A316 เตรียมช่างยนต์(ม.4-6) ม.4-6 20 ครู วสุ ศูนย์กีฬา
A3019 Hydroponics ม.4-6 40 ครู ณัฐกานต์,ครูกฤติยาภรณ์ จานดาราศาสตร์
A3020 ดาราศาสตร์ ม.1-3 30 ครู ปพนสรรค์ 332
A325 Science Show(ม.1-3) ม. 1-3 30 ครู ปาริฉัตร,ครู จารุณีย์ 316
A3024 ไพ่บริดจ์ ม.4-6 24 ครู ณภคั 314
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รหัส ชือ่ชมุนุม ชัน้ จ ำนวนที่รับ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ห้องที่ใช้เรียน หมายเหตุ
A328 วทิยาศาสตร์ค านวณ ม.1-3 25 ครู อ าภา 648
A329 Biology ม.4-6 25 ครู ธญัญา 326
A330 พลังงาน ม.4-6 40 ครู ระนอง ครูสายฝน 333
A331 วทิยาศาสตร์ สอวน. ม.3-5 100 ครู เสถียรพงษ์ ครูวฑูิรย์ ครูธดิา ครูนิภาพร ครูณัฐธดิา 321
A408 อาสาพาเพลิน ม.1-3 25 ครู พิมพร 131
A4002 เปิดโลกประวติัศาสตร์ไทย ม.4-6 30 ครู ธญัวรัตน์ 133
A404 สืบสานอนุรักษ์ภมูิปัญญาไทย ม.1-6 30 ครู สุรางค์,ครูรัตนา 125
A410 เพชรสังคม (Gifted Social) ม.4 18 ครู มัณฑนา ศูนย์สังคม
A406 รักษ์ล้านนา ม.1-6 50 ครู โปรยทอง,ครูประภสัสร 126
A407 Teen club(ม.4-6) ม.4-6 25 ครู อนุชิต ตึกสังคมอาอาคาร1

A413 รอบรู้สังคมศึกษา ม.4-6 30 ครู สหัสนัยน์ 124
A414 กระดาษหรรษา ม.1-3 25 ครู ธญักมล 134
A415 พอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ม.4/1 40 ครู ว่าทีร้่อยตรีกติิชัย ครูจไุรรัตน์ 132
A416 คุณธรรมน าชีวติ ม.1-6 40 ครู จริาวรรณ,ครูณัชนนท์,ครูกฤษดา 621
A501 นักศึกษาวชิาทหาร(นศท.ม.4-6) ม.4-6 395 ครู นิวัฒน์,ปรีชา ,นิตยาภรณ์,กรวรรณ,เชิญขวัญ,ณิชาภา สนาม เฉพาะที่ได้เป็น นศท.แล้ว

A510 เยาวชน ปปส. ม.1-6 40 ครู พีรพล 636
A503 เชปัคตะกร้อ ม.3 25 ครู ศักดา สนาม
A504 ยสร. ม.1-6 40 ครู ดาริกา,จุฬารัตน์,พัฒนรัตน์ ห้องพยาบาล
A506 ฟุตบอล ม.1-6 50 ครู ศิวรินทร์ สนาม
A507 บาสเกตบอล ม.1-6 50 ครู ธนกฤต สนามบาส
A508 กรีฑา ม.1-6 50 ครู มณีรัตน์ ครูกมลศิษย์ อาคารศูนย์กีฬา
A601 นาฏศิลป์ม.ต้น(ม.1-3) ม.1-3 25 ครู สุธี นาฏศิลป์
A602 นาฏศิลป์ ม.ปลาย(ม.4-6) ม.4-6 25 ครู ศิริลักษณ์ นาฏศิลป์
A603 ชุมนุมศิลป์ ม.1-6 30 ครู เชาว์ 543
A604 ดุริยางค์ ม.1-6 50 ครู วสันต์ ใต้ร่มไม้ หน้า อ.4

A605 ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ม.1-6 35 ครู ไกรสร ห้องดนตรี
A606 ดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียงม.ปลาย ม.4-6 15 ครู อัญชลี ดนตรีสากล
A607 ดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียง ม.ต้น ม.1-3 15 ครู อุเทน ดนตรีสากล
A609 ศิลปะปลายภูก่ัน ม.1-3 30 ครู สุภารัตน์  546
A610 ประติมากรรม ม.1-6 30 ครู ธรีดลย์ 544
A720 Animator ม.1-6 25 ครู พรรษา com2
A721 Lanscape gardening ม.1-6 40 ครู รัตนา ครูสมาน ครูเสมือน เกษตรเรือนไทย
A703 พับริบบิ้น ม.1-3 20 ครู ฉัตราพร คก.11
A717 แปรรูปผลิตภณัฑ์ ม.1-3 25 ครู กัลยา คก.12
A705 Movie Music ม.1-3 25 ครู สันติ,พิกุล โสตฯ
A706 แกะสลักผักผลไม้ ม.1-6 20 ครู ศุภลักษณ์ อุตสาหกรรม
A708 Tobe Number One ม.1-3 50 ครู บุณยนุช ครูผ่องศรี ห้อง Tobe
A709 หมากฮอส ม.1-3 20 ครู ทันฤทธิ์ ศูนย์การงาน
A718 ยุวบรรณารักษ์ ม.1-6 60 ครู มติ,ครูธนาพร,ครูมาลัย ห้องสมุด
A712 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น(ม.1-3) ม.1-3 30 ครู วทิยา,ครูดุษฎี com 3
A713 Robocyber ม1.-6 20 ครู ชลภรัิตน์ คอม5
A714 CKK Junior Studio ม.1-6 30 ครู ณัชชา,ครูดลหทัย com1



รหัส ชือ่ชมุนุม ชัน้ จ ำนวนที่รับ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ห้องที่ใช้เรียน หมายเหตุ
A722 Internet of thing ม.1-6 40 ครู ปรีดา,ครูนภสัสร,ครูณัฐวฒิุ com4 com6
A719 สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ ม.1-6 40 ครู ศรีไว ครูวริภาษา อุตสาหกรรม ชัน้2 

A801 Crossword ม.ต้น(ม.1-3) ม.1-3 40 ครู อภชิาติ,ครูรพินทร์ หน้าอาคาร2
A802 English Club(Enjoy English ม.1-3) ม.1-3 50 ครู ภคัยา,ครูพัทยา 214
A803 Crossword ม.ปลาย(ม.4-6) ม.4-6 50 ครู ประกายค า,ครูชญานิศ หน้าอาคาร2
A804 English Club 2(ม.4-6) ม.1-3 50 ครู Jenny,David อาคาร 2
A805 Dream and Teams ม.4-6 80 ครู นัยนา ห้อง Dream team

A818 J.K.Y. Youth Volunteers amd AsEAN Study Club ม.4-6 50 ครู รุ่งสยาม ครูวราภรณ์ 644
A825 Extensive Reading ม.1-6 50 ครู พิศสมัย,ครูภริดา,ครูรสสุคนธ์ 223
A826 ชมุนุมการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Intercultural Learning) ม.4-6 50 ครู ศยานันท์ ครูสุกัญญา 226
A810 ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) ม.4-6 20 ครู นิคม 221
A827 CKK Leadership ม.4-6 20 ครู จักริน 231
A812 Nopain NoGain ม.6/10 ม.6 45 ครู เยาวภา หน้าอาคาร2
A813 ภาษาฝร่ังเศส ม.1-3 40 ครู ภษูณิศา 647
A821 สัมผัสวฒันธรรมญีปุ่่น ม.1-3 25 ครู  Minori 644
A815 Spelling Bee ม.4-6 40 ครู กฤชาณัฐญ์ ครูอลินดา 215
A828 Chiness Learning ม.4-6 30 ครู ณัฐพร เครือแก้ว 643
A829 D-Idia ม.1-6 20 ครู ธญัชญาภรณ์ 642
A823 ภาษาญีปุ่่นสร้างสรรค์ ม.4-6 25 ครู อักษร 645
A830 ลานกิจกรรมนักเรียน ม.1-6 40 ครู กรีฑาวฒิุ ลานกิจกรรม
A831 We love Korean ม.1-6 25 ครู รัชนก 648
A832 Skit ม.1-3 20 ครู กนกนุช 224
A824 ระเบียบแถวลูกเสือ ม.1-3 40 ครู วรนัน โดมศูนย์กีฬา
A905 เพื่อนที่ปรึกษา ม.1-6 50 ครู บรรยง,ครูณัฐวฒิุ ใต้ถุนตึก6
A908 เปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ม.1-6 50 ครู สาคร ครูทิวาพร 623

นักเรียนเลอืกกิจกรรม ตามความสนใจ คนละ1 ชมุนุม /ปกีารศึกษา ผ่านระบบCKK MIS

ก าหนดการ
ม.1,ม.4 วันที่ 10 พฤษภามคม 2561 ลงทะเบยีนรอบที่ 1
ม.2-3,5-6 วันที่ 11 พฤษภามคม 2561 ลงทะเบยีนรอบที่ 1
ม.1-6 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบยีนรอบที่ 2 เปลีย่นชมุนุมเองได ้

ม.1-6 วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ขอเปล่ียนชุมนมุกบัหวัหนา้งานชุมนมุ ครูนภสัสร
เนน้ย ้า ม.4 ที่ต้องการเรียน นศท.ใหล้งทะเบยีนส้ารองชุมนมุอืน่ไปกอ่น หากได้รับการคัดเลือกแล้วระบบจะเปล่ียนใหเ้อง


