
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์ – ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที ่  ๓๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

**************************************** 
 ด้วย โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ชุมนุม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงขอแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 มีหน้ำที ่  รับผิดชอบอ านวยการ ให้การสนับสนุน ควบคุมดูแลคณะท างานฝ่ายปฏิบัติงาน มอบหมาย
นโยบาย ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ก ากับดูแลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 ประกอบด้วย 

๑.๑ นายขวัญชัย  จันเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายฉัตรชัย  ทองจรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๑.๓ นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑.๔ นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๑.๕ นางสาวกชกานต์  แสงอธิวัชร ์หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ   กรรมการ 
๑.๖ นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 มีหน้ำที ่ ประสานงานกับครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) รับสมัครนักเรียนเข้า
ชุมนุม ดูแลติดตามแก้ไขปัญหา และสรุปรายงานการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม  
 ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๓ นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๕ นายณรงค์พล  เสือน้อย ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวสมจิตร  นามกระโทก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

3. คณะกรรมการ... 
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 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยครูที่ปรึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)   
 มีหน้ำที ่  

 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ปฐมนิเทศให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 ๓. ให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
 ๔. ส่งเสริมการจัดท าแผนงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 
 ๕. ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความ

 เรียบร้อยและปลอดภัย 
 ๖. บันทึกผลการจัดกิจกรรมในแบบที่ฝ่ายวิชาการจัดให้ 
 ๗. น าผลการจัดกิจกรรมส่ง นำงสำวสมจิตร นำมกระโทก เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการต่อไป 

 ประกอบด้วย 
 ๓.๑ ชุมนุม หมากเก็บ 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางอังคณา  พึ่งพัก  
 ๓.๒ ชุมนุม คณิตคิดสนุก 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม 
 ๓.๓ ชุมนุม ท่องโลกดาราศาสตร์ 

ครูที่ปรึกษา ได้แก ่ นางนาตยา  ฤทธิธรรม 
 ๓.๔ ชุมนุม Enjoy English  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายรณชัย  บุญประจวบ  
 ๓.๕ ชุมนุม กีตาร์พาเพลิน 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายสุทธิ  มีขันหมาก 
 ๓.๖ ชุมนุม หมากรุกไทย  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายบวงสวง  น้อมเศียร 

๓.๗ ชุมนุม ดูหนังฟังเพลง (Movies and Song All Around) 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางกรวิพา  ส าโรง 
 ๓.๘ ชุมนุม นักธุรกิจน้อย Chr -Shop 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง 
 ๓.๙ ชุมนุม Cover dance ม.ปลาย 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวอภิญญา  กลางหล้า 
 ๓.๑๐ ชุมนุม SUDOKU 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ 
 ๓.๑๑ ชุมนุม ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวละเอียด บดีรัฐ 
๓.๑๒ ชุมนุม คนรักแคคตัส 

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย 
 

//3.13ชุมชุม... 
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 ๓.๑๓ ชุมนุม ปิงปอง 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายแดนชัย  วงค์เวียน 
 ๓.๑๔ ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายฉัตรชัย  ทองจรัส 
 ๓.๑๕ ชุมนุม costume and makeup 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางทัตฌา  ไชยศรีษะ 
 ๓.๑๖ ชุมนุม ไอที จีเนียส (IT Genius) 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
 ๓.๑๗ ชุมนุม A – math  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวธัณยปัถย์ มาลาธเนศวร์ 
 ๓.๑๘ ชุมนุม น้ าดื่มด ี

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ 
 ๓.๑๙ ชุมนุม โรงเรียนธนาคาร  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวอรนุช  เพียลาด 
 ๓.๒๐ ชุมนุม เปตอง 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายอรรณพ  บ่อน้อย 
๓.๒๑ ชุมนุม หมากล้อม   

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายเอนก  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓.๒๒ ชุมนุม วอลเลย์บอล 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายวัชโรทร  ทิมแหง 
 ๓.๒๓ ชุมนุม Spa school 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายคณวรา สิละบุตร 
๓.๒๔ ชุมนุม ประวัติศาสตร์นอกต ารา 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวสมจิตร  นามกระโทก 
 ๓.๒๕ ชุมนุม วาดภาพกราฟิก 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางเพชรดา  แนบเนียน  
๓.๒๖ ชุมนุม จับจีบผ้า  

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวประสงค์  คู่ควร 
 ๓.๒๗ ชุมนุม อักษรศิลป์ 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  ว่าที่ ร.ต.กฤตกร  ยาแก้ว 
๓.๒๘ ชุมนุม Chinese Crossword  

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาววรินทร์  น้อยแสง 
 ๓.๒๙ ชุมนุม ดาว TikTok  

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก 
๓.๓๐ ชุมนุม พยาบาลตัวน้อย 

  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ 
//3.31ชุมนุม... 
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 ๓.๓๑ ชุมนุม a. ดิเรก 

ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ 
 ๓.๓๒ ชุมนุม พับเหรียญโปรยทาน 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวกรรณิกา ทองอาจ 
 ๓.๓๓ ชุมนุม ดูหนังประวัติศาสตร์ 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางจุฑารัตน์ ศรีค า 
 ๓.๓๔ ชุมนุม นักร้องซ่อนแอบ 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์ 
 ๓.๓๕ ชุมนุม นักตีป้อม  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายณรงค์พล เสือน้อย 
 ๓.๓๖ ชุมนุม Movie and chill  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวพิมลมาศ มงคลการ 

๓.๓๗ ชุมนุม Exploring America   
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  Mr.Ian Nathanial Rogan 
 ๓.๓๘ ชุมนุม โอริกาม ิ
 ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวลัคนา ศรีมณี 
 ๓.๓๙ ชุมนุม 180 IQ 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาววรีรัตน์ สุค าตา   
 ๓.๔๐ ชุมนุม กระดาษหรรษา 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวมณิสร แซ่ย่าง 
 ๓.๔๑ ชุมนุม Science Show  
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวชื่นนภา ดาบพระทิตย์ 
 ๓.๔๒ ชุมนุม แบดมินตัน 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายวิธวินท์ ต่ายหัวดง 
 ๓.๔๓ ชุมนุม ฟุตซอล 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นายสมบูรณ์ คูณสูง 
 ๓.๔๔ ชุมนุม E – book   
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวณัฐกานต์ บุญนะ 
 ๓.๔๕ ชุมนุม Scrath 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  ธีรนุช แสนใจกล้า 
 ๓.๔๖ ชุมนุม English is everywhere 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวมินตา นาคกล่ า 
 ๓.๔๗ ชุมนุม เกมคณิตฯ คิดสนุก 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวพรไพลิน พ่วงเฟ่ือง 
 ๓.๔๘ ชุมนุม funny word   
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาวนิตยา เนื้อไม้ 

//3.49 ชุมนุม... 
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 ๓.๔๙ ชุมนุม ตัดกระดาษจีน 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่  นางสาววริศรา ต๊ะมูล 
 ๓.๕๐ ชุมนุม ถักเชือกจีน 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่ นางสาวผ่องอ าไพ แก้วโน 
 ๓.๕๑ ชุมนุม จินตนาการอยู่ที่ตัวเรา  
  ครูทีป่รึกษา ได้แก่ นางสาวกนกกาญน์ คงคล้าย 
 ๓.๕๒ ชุมนุม ปักครอสติส 
  ครูที่ปรึกษา ได้แก่ นางสาวริชาวีร์ อินทพงษ์  

 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
มีหน้ำที ่ ตรวจสอบการจัดกิจกรรมในทุก ๆ สัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษาการจัด

กิจกรรมชุมนุมแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)  
 ประกอบด้วย 
 4.1 นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๔.2 นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.3 นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
 ๔.4 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.5 นายณรงค์พล  เสือน้อย ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

๔.6 นางสาวสมจิตร  นามกระโทก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ
       

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความเอาใจใส่และร่วมมือกันอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ทุกประการ 
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