กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
รายชื่อครู
1. นางวลัย สีดา
2. นางสุพตั รา พิมพ์กะภีร์

ชื่อชุมนุม
บรรณารักษ์อาสา
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชุมนุมวิชาการ ม.6
ชุมนุมวิชาการ ม.3
ชุมนุมวิชาการ ม.6
หลักภาษาน่ารู้
คาคม
คาคม
ชุมนุมวิชาการ ม.3
เสนาะทานองร้อย
กรองไทย
นักอ่านรุ่นเยาว์

นางสุนันท์ พลับเที่ยง
นางเปรมปราณี เทียบตา
นางสาวพรมพร ชมพูพาน
นางวรฉัน พึ่งม่วงศุภสิน
นายธีรพล ม่วงปัทม์
นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร์
นางเสาวจี เสาร์สุข
นายอนุสรณ์ มีสุข

11. นางภควรรณ อ่าอ่วม
12. นางธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุล
13. นางน้าเพชร อินสุวรรณ
14. นางสาวอัญธิษฐา กาญจนไพโรจน์
15. นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย
16. นางสาวธิดารัตน์ ม่วงยิ้ม

เกมต่ออักษรภาษาไทย
(คาคม)
ชุมนุมวิชาการ ม.6
ชุมนุมวิชาการ ม.6
วิจารณ์วรรณกรรม
ภาพยนตร์
ชุมนุมวิชาการ ม.3

สถานที่สอน
ห้องสมุด
ห้อง
ประชาสัมพันธ์
ห้อง 337
ห้อง 346
ห้องพักครู ม.4
ห้องพักครู ม.4

ม.ต้น



ม.ปลาย






-







หอประชุม
นารายณ์
ห้อง 346



-



-

ห้อง 643

-



-



-

-

กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
รายชื่อครู
1. นางแววดาว เลิกนุช
2. นางสาววัชรีย์ นักรา
3. นางเนาวรัตน์ ศิริวัฒน์
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์
นางสาวเยาวดี ภัสสร
นางสรัญญา ไฝทอง
นางสาวพิมทอง อิ่นแก้ว
นายณัฏฐวัฒน์ จันทรโท
นางวรวรรณ เทพคุณ

10. นางสาวกฤษณา อานัดมาตย์
11. นางชไมพร จันทนา
12.
13.
14.
15.

นางสาวคณิตินอภิญญา เอี่ยมสวัสดิ์
นางสาวรดารัตน์ สระทองดี
นายสาริศ วิไลรัตน์
นางสาวสุรีย์พร บุญภักดี

ชื่อชุมนุม
สถานที่สอน
ชุมนุมวิชาการ ม.6
หอนเรศวร
นานาทัศนะ ม.2/9
ห้อง 647
(เฉพาะตอนที่ 1)
ชุมนุมวิชาการ ม.1/5
ห้อง 626
(เฉพาะตอนที่ 1)
ชุมนุมรักษ์ถิ่น
ห้องพักครู ม.4
ชุมนุมวิชาการ ม.3
หอประชุมระดับ ม.3
ชุมนุมวิชาการ ม.6
หอนเรศวร
ท่องโลกประวัติศาสตร์
ห้อง 443
ธรรมทาไม
ชุมนุมส่องโลก ม.2/8
ห้อง 646
(เฉพาะตอนที่ 1)
ชุมนุมวิชาการ ม.3
หอประชุมระดับ ม.3
ปริศนาอักษรไขว้ ม.2/1
ห้อง 637
(เฉพาะตอนที่ 1)
ชุมนุมวิชาการ ม.6
หอนเรศวร
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ห้อง 633
ม.1/8

ม.ต้น



ม.ปลาย







-




-




-

กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อครู
นายอภิชาติ เถื่อนกูล
นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ
นางปรารถนา มีสุข
นายวรา สามนทา
นางสาวสุจินต์ หอมเนียม
นางนิสานาถ ดีเทอดเกียรติ
นางอนุกูล แม้นเหมือน
นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นางสาวชุติมา นาคสกุล
ว่าที่ ร.ต.วันเสด็จ สุขใจ
นางรพีพร สุขใจ
นางนิจวรรณ โพธิ์ทอง
นายสุชน เด็จใจทัด
นางลัดดา สุวรรณไตรย์
นางสาวพัชราภรณ์ ทองนาค
นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา
นางสาวนันทวรรณ เอมโอช
นางเกศินี สุทธิ
นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ
นางสาววนัสนันท์ เกษประสิทธิ์
นางสาวอรยา ภูตาลุน
นายอาณัฐภูมิ ดีแท้

ชื่อชุมนุม
วิชาการ
คณิตคิดสนุก
หมากรุกไทยและสากล
วิชาการ
ติว O-net ม.3
ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์
เสริมทักษะคณิต
คณิตกับศิลปะ
การพับกระดาษ
ซูโดกุตัวเลขหรรษา
วิชาการ
วิชาการ
ติว O-net ม.3
วิชาการ
วิชาการ
หมากล้อม
คณิตสอบเตรียมทหาร
ติว O-net ม.3
วิชาการ
วิชาการ
Youtuber คณิตศาสตร์
SUDOKU
ถอดรหัสศัพท์ภาษาไทย

สถานที่สอน
-

ม.ต้น




-

ม.ปลาย

-

กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อครู
นายธนากร ติยะวิสุทธ์ศรี
นายกาพล เนตรเชย
นางสาวทัตพิชา ประภากร
นางสาวลัดดาวัลย์ ตั้งต้น
นางสาวสมฤทัย ฟั้นคุ้ม
นายวชร เงินแจ้ง
นางสาวสุปรียา ภู่เสือ

ชื่อชุมนุม
โยธวาทิต
ดนตรีไทย
ศิลปะการแสดง
พับกระดาษ
สีน้า
โยธวาทิต
หัตถกรรม

สถานที่สอน
-

ม.ต้น







ม.ปลาย



-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
รายชื่อครู
1. นางเบญจมาศ ทุ่งโพธิแดง
2. นางพรเพ็ญ อ่อนช่างเหล็ก
3. นางเพ็ญนภา วรเลิศ
4. นางศมนพนัช สามารถ
5. นางสาวพัชรา โทนแจ้ง
6. นางสาวเบญจพร คารักษ์

ชื่อชุมนุม
ชุมนุมวิชาการ ม.6
ชุมนุมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา ม.3
ชุมนุมสุขภาพวัยใส ม.4
จิตอาสารักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ชุมนุมแนะแนวให้ศึกษา
ม.1
ชุมชนจิตอาสา ม.2

สถานที่สอน
ห้องแนะแนว
ห้องแนะแนว

ม.ต้น


ม.ปลาย

-

ห้องพยาบาล
ห้องแนะแนว

-




ห้อง 626



-

ห้องแนะแนว



-

กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
รายชื่อครู
1. นายขวัญ ตาใจ
2. นางพัชรินทร์ สมฤทัย
3.
4.
5.
6.
7.

นยากัมปนาท สุขนิตย์
ว่าที่ พ.ต.สาธิต อธิวาส
นางอนัญญา แก้วพินิจ
นางสาวธัญญรัตน์ บุญธัญกรณ์
นางกาญจนา ธรรมอัน

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวอภิวัลย์ มาสชรัตน์
นางสาวอรสา พุ่มไม้
นายพงฤทธิ์ เทพคุณ
นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล
นางพิกุล คาภีระปาวงค์
นายวิฑูรย์ เต๋มา
นางวาสนา กันแตง
นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร
นางชลัยรัตน์ อ่ามาก

17. นางนิศาชล ทุ่งโพธิแดง
18. นางสาววิภา อาสิงสมานันท์
19. นางนิสยา ภูพิชิต
20. นางนันทิยา เรือนแพร
21. นางเบญญาภา แสนเมือง
22.
23.
24.
25.

นางสาวฐิติพร แม่งมา
นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ
นายสมยศ ศรีพยัคฆ์
นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี

ชื่อชุมนุม
ชุมนุมวิชาการ
(ติว O-net ม.3)
ชีวเคมีพืช
ชุมนุมวิชาการ
ธรรมะกับวิทยาศาสตร์
นักสืบรุ่นเยาว์
จิตอาสารักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
เปิดโลกไมโคสโคป
ชุมนุมวิชาการ
ชุมนุมสารคานวณ
ชุมนุมวิชาการ
Chemistry
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ทดลอง
ดาราศาสร์หรรา
สนุกกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ชุมนุมวิชาการ
ชุมนุมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ม.4/5
(เฉพาะตอนที่ 2)
ชุมนุมวิชาการ
ชุมนุมวิชาการ
(ติว O-net ม.3)
ชุมนุมอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ชุมนุมพิชิตฝัน
ชุมนุมสะเต็มศึกษา
ม.4/14

สถานที่สอน
-

ม.ต้น

ม.ปลาย



-

ห้อง 316
หอประชุมนเรศวร
ห้อง 1235
ห้อง 312
-

-






ห้อง 1241
หอประชุมนเรศวร
ห้อง 1234
หอประชุมนเรศวร
ห้อง 1223
-




หอประชุมนเรศวร
ห้อง 1224

-




หอประชุมนเรศวร












-

-

-

-



ห้อง 336

-



กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
รายชื่อครู
26. นายวีรพล อินพลอย
27. นางสาวสุวนันท์ อาจวาที
28. นายมนตรี จันตะมะ
29. นางธัญชนก มีพยุง
30. นายจรูญ เถื่อนกูล
31. นายยุทธนา อยู่ป้อม
32. นางสาวมลชยา หวานชะเอม
33. นางสาวอโณทัย เพิ่มลี้วิริยะกุล
34. นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง
35.
36.
37.
38.

นายนิมิต เดชสกุลรัตน์
นายธีรเดช มั่นยุติธรรม
นางสาวพนิดา โสภา
นางธัญญรัตน์ เต๋มา

39. นายกิตติพันธ์ บุญปัน
40. นางสาวปัทมา จันเครือเกิด
41. นายรัตตกานต์ ตาลวิราช
42. นางสาวเฟื่องฟ้า แก้วกสิกรรม

ชื่อชุมนุม
วิทยาศาสตร์กับสมาธิ
คลินิกรักษาปัญหาฟิสิกส์
ติวเพื่อเพิ่มคะแนน
O-net ม.6/10-6/12
ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ม.4/2 (เฉพาะตอนที่ 1)
ชุมนุมระดับ ม.3
ชุมนุมอนุรักษ์
ชุมนุมวิชาการ ม.6/3
(เฉพาะตอนที่ 1)
พิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์
ออกแบบสร้างสรรค์ ม.
4/3
ทบทวนชวนคิด
ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ม.2/4 (เฉพาะตอนที่ 2)
ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์
ม.1/4 (เฉพาะตอนที่ 2)
คอมพิวเตอร์หรรษา
ชุมนุมเทคโนโลยีคิดสนุก
ม.5/10
ชุมนุมวิทย์ คิด สนุก

สถานที่สอน
หอประชุมนเรศวร

ม.ต้น
-

ห้อง 323

-

ม.ปลาย




-


-

-

-

ห้อง 133

-



โดม




-

ห้อง 134



ห้อง 133
-


-



-

-

-





กิจกรรมชุมนุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายชื่อครู
นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ
นางนพวรรณ ทับทิมทอง
นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย
นายวชิรพงศ์ พูลเกษร
นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส
นางนิชาภา พุ่มทอง
นางยุพิน พรมใจสา
นางยุพา สมบุญมี
นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช
นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์
นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์
นางสาวลักษณ์พร เข้มข้น
นางอรอานันท์ บุญรอด
นายสันทัด คงเนตร
นางสาวพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์
นายประเสริฐพร เทียนแดง
นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน
นางสาวนารีรัตน์ พินทอง
นางสาวจิราศิลป์ บุตรจันทร์
นางสาวอรสา ยานะฟั่น
นางสาวรักกมล เดี่ยวสายชล
Ms. Jesa Alesie Chidrome
Salvacion
Mrs. April Joy Amparo Barae
Mr. Jade Oliver Dabor
Mr. Nicfranz De Los Reyes
Ms. Qin Feng Lan

ชื่อชุมนุม
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ติววิชาการ ม.6
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
Survival ASEAN
ติววิชาการ ม.6
Super Chef
ภาษาอังกฤษ 1
ชุมนุมวิชาการ
ภาษาอังกฤษพาสนุก
English Songs
ชุมนุมวิชาการ ติว ม.6
Entertainment
E-Sport
บอร์ดเกมส์จีน
ภาษาสเปน
ภาษาญี่ปุ่น
สนุกกับภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
Dead Poet Society

สถานที่สอน
ห้อง 525
ห้อง ม.5
หอประชุมนเรศวร
ห้อง 511
ห้อง 347
หอประชุมนเรศวร
ห้องพยาบาล
ห้อง 624
ห้องประชุม
ห้อง 648
ห้อง 325
หอประชุมนเรศวร
ห้อง 331
ห้องธุรการ
ห้อง 535
ห้อง 426
ห้อง ม.2/3
ห้อง 426
ห้อง 534
ห้อง 632
ห้อง 534
-

Speak-Up
Research Circle
Readers Corner
สนุกกับภาษาจีน

ห้อง 434
ห้อง 426

ม.ต้น













ม.ปลาย













-

