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ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์ – ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที่ ๒๗ /25๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำชุมนุม 

**************************************** 
 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ของนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  
25๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.1 นางสาวสุชลีา  อภัยราช ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.2 นายฉัตรชัย  ทองจรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๑.3 นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.4 นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.5 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ  กรรมการ 
๑.6 นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาควบคุม ติดตาม ดูแล ประสานและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  ครูที่ปรึกษำชุมนุม 
 ๒.๑ ชุมนุมยุวบรรณารักษ์  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก  
 ๒.๒ ชุมนุมเปตองและฟุตซอล 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายอรรณพ  บ่อน้อย 
 ๒.๓ ชุมนุมร้องเพลงบรรเลงดนตรี 

ครูที่ปรึกษา ได้แก ่ นายสุทธิ  มีขันหมาก 
 ๒.๔ ชุมนุม เทเบิลเทนนิส   

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายวัชโรทร  ทิมแหง 
 ๒.๕ ชุมนุม  ไอที 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่ นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
 ๒.๖ ชุมนุม คอมน่ารู้  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางเพชรดา  แนบเนียน 
 ๒.๗ ชุมนุม หมากรุกไทย 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายบวงสวง  น้อมเศียร 
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 ๒.๘ ชุมนุม สร้างศิลป์ 
ครูที่ปรึกษา ได้แก่  ว่าที่ ร.ต.กฤตกร  ยาแก้ว 

 ๒.๙ ชุมนุม Sudoku 
ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ 

 ๒.๑๐ ชุมนุม ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ 
ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวละเอียด บดีรัฐ 

๒.๑๑ ชุมนุม A-math  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางณัฐณิชา  กล้าหาญ 
 ๒.๑๒ ชุมนุม ปริศนาอักษรไขว้ 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางอังคณา  พึ่งพัก 
 ๒.๑๓ ชุมนุม นักประวัติศาสตร์น้อย 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางจุฑารัตน์  ศรีค า 
 ๒.๑๔ ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายฉัตรชัย  ทองจรัส 
 ๒.๑๕ ชุมนุม Science show 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย 
 ๒.๑๖ ชุมนุม นาฏศิลป์และการแสดง 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางทัตฌา  ไชยศรีษะ 
 ๒.๑๗ ชุมนุม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
 ๒.๑๘ ชุมนุม Enjoy English 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายรณชัย  บุญประจวบ 
 ๒.๑๙ ชุมนุม โจ๊กภาษา  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาววไิลรัต  เกิดเทพ 
 ๒.๒๐ ชุมนุม หนังสือเล่มเล็ก 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ 
๒.๒๑ ชุมนุม งานประดิษฐ์   

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวประสงค์  คู่ควร 
 ๒.๒๒ ชุมนุม ประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวนนัทวัน  ปิ่นทอง 
 ๒.๒๓ ชุมนุม Spa school 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายคณวรา สิละบุตร 
 ๒.๒๔ ชุมนุม น้ าดื่มดี  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ 
 ๒.๒๕ ชุมนุม หมากล้อม 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายเอนก  นันทรากร 
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๒.๒๖ ชุมนุม มินิสะเต็ม   
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายแดนชัย  วงค์เวียน 
 ๒.๒๗ ชุมนุม  อังกฤษพาเพลิน 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางกรวิพา  ส าโรง 
๒.๒๘ ชุมนุม ถักผ้าพันคอจากบล็อกไม้   

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวสมจิตร  นามกระโทก 
 ๒.๒๗ ชุมนุม  ภาษาจีนหรรษา 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ 
     นางสาววรินทร์  น้อยแสง 

 
มีหน้ำที ่    
1.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ที่ได้รับมอบหมาย 
2.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมในแบบที่ฝ่ายวิชาการจัดให้ 
3.  น าผลการจัดกิจกรรมส่ง นำยคณวรำ สิละบุตร เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการต่อไป 
4.  รวบรวมผลงานจากการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดนิทรรศการ 

       
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความเอาใจใส่และร่วมมือกันอย่างเต็ม

ความสามารถเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ทุกประการ 
เพ่ือเกิดผลดีต่อโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และทางราชการสืบต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐ 
     
 
 
     (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


