
 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๒๒/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
******************************************* 

ด้วยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง      
ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อา ศัยอ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่ ง พ ระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห าร ร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ”์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมชมรม ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  อ านวยการให้การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน ท้ังด้านอาคาร  สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 
   ความปลอดภัยและให้ค าปรึกษาแก่กิจกรรมชมรม  เพื่อให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวเทวี ทาเหล็ก หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๖. นายประพาฬ แก้ววงษา ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
๗. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ รองหัวหน้ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน กรรมการ 
๘. นางสาวอุไรพร ทองค าตอน หัวหน้ากิจกรรมชมรม กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  :  ด าเนินการจัดกิจกรรมชมรม ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชมรมตามความสนใจ 
 
 
 
 



๒ 
 

 

๓. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชมรม 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชมรมที่เปิด สถานที ่
๑ นางสาวสาธิกา คุตกาล Speaking English ห้อง ๑๓๑ 
๒ นางสาวกัญญภา 

นางสาวณัฐลียา 
สังข์คุ้ม 
สมบูรณ์ 

Do it ห้อง ๑๒๖ 

๓ นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ Easy English ห้อง ๑๒๔ 
๔ นางสาวสุพัตตรา 

นายธนาคาร 
อุทาพงษ์ 
ฝอยทอง 

สนุกกับภาพ ห้อง ๑๓๒ 

๕ นางสาวอทิตยา ศรีน้อย Crossword ๒๐๑๗ ห้อง ๑๓๕ 
๖ นางสาวสุรภรณ์ 

นางสาวณัชชา    
นางสาวสมัชญา 

ปิงแก้ว 
กล่ินอุบล 
ปินตา 

English is Fun ห้อง ๓๑๔ 

๗ นายกริช เศรษฐธาดา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ห้อง ๑๓๓ 
๘ นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง ภาษาจีน ห้อง ๓๑๓ 
๙ นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ สมาธิเพื่อสุขภาพ ห้อง ๒๑๒ 

๑๐ นางสาวจุฬาลักษณ์ 
นางสาวเกศกนก 

พู่วณิชย ์
วอนเจริญ 

รู้รอบโลก ห้อง ๒๒๖ 

๑๑ นางวลัยรัตน ์
นางอินทิรา 
นายเอกชัย 

ยิ่งด านุ่น 
สิงห์ค ามา 
ชินะตังกูร 

วิถีพุทธ วิถีไทย ห้อง ๓๕๖ 

๑๒ นายสุทิวัส 
นางสุพัตรา 

เชาวน์ช านาญ 
เชาวน์ช านาญ 

Social ห้อง ๒๒๓ 

๑๓ นางธนญัภรณ์ ศรีแสง ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน 
๑๔ นางสาวภาวิณี  

นางสาวกาญจนา 
นางสาวสุปรียา 
นางสาวโสธยา 

กุลวาทศิลป์วงศ์ 
ยาสมร 
ทองรุ่ง 
พลอยม ี

อาเซียนเรียนรู ้ ห้อง ๒๒๒ 

๑๕ นางสาวปรียานุช 
นางสาวเกศินี 

ศรีสุขค า 
ทองทวี 

สนุกกับสรรพส่ิง ลานอินทนิล 

๑๖ นางสุนิสา 
นางสาวพรหมพร 

สายบัว 
หนูน้อย 

Happy science ห้อง ๓๓๒ 

๑๗ นางสาวจีรภัทร ฟักขาว สนุกกับวิทย ์ ห้อง ๓๒๔ 
๑๘ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ 

นางสาวภรณ์ทิพย์ 
ยศวังทอง 
ค าเพียร 

Fc Chemistry Yo! Yo! ห้อง ๓๓๓ 

๑๙ นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล Homework ห้อง ๓๓๑ 
๒๐ นายวุฒิชัย 

นางสาวเทพนภา 
ศรีประไหม 
สองสา 

คนรักกุ้ง ห้อง ๓๑๒ 

๒๑ นางสาวอุไรพร 
นางสาววิไล 

ทองค าตอน 
เกิดโมลี 

วิทยเ์พิ่ม เสริมรายได้ ห้อง ๓๒๒ 



๓ 
 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชมรมที่เปิด สถานที ่
๒๒ นางสาวเบญจวรรณ 

นายยศกร 
ศิริหัตถ์ 
เรืองไพศาล 

อนุรักษ์พลังงาน ห้อง ๓๒๖ 

๒๓ นางโชคดี 
นางสาวตรีจันทร์ 

ศรีปทุมานุรักษ์ 
ทยาหทัย 

ดนตรีไทย ห้องดนตรี ๒ 

๒๔ นางสาวภริตพร 
นางสาวสุพัฒตรา 
นางสาวภัคจิรา 
นางสาวนวพร 

ตระกูลน้ าผ้ึง 
รัตนะ 
บวรธรรมรัตน ์
แก้วเป้ีย 

D.I.Y ห้อง ๓๒๕  

๒๕ นางศิริวรรณ 
นางสาวฉัตรสุดา 
นายชยพล 

อุทัยสาร์ 
เปล่ียนศรี 
น้อยบุญญะ 

นาฏศิลป์ไทย-โขน ห้อง ๔๒๒ 

๒๖ นายเกริกกุล เลาหะพานิช วงดุริยางค์ ห้องดนตรี๑ 
๒๗ นายกฤษ 

นางสาวชมพูนุช 
นายภูเบศ 

บางศรี 
ก้องดุษิต 
กระแสโสม 

Art ห้อง ๔๓๑ 

๒๘ นางสาวชัญญานุช 
นางสาวกัญญาพัชร 

รัตนวิชัย 
หมู่ม่วง 

คอมพิวเตอร์ ม.ต้น ห้อง Com ๓ 

๒๙ นายประพาฬ 
นายธีระยุทธ 

แก้ววงษา 
อ้วนวงค์ 

รักษาดินแดน แสตนฝ่ังโรงอาหาร 

๓๐ นางสาวอรสา 
นายรัฐชา 

ดิษฐเจริญ 
รัตนวรรณ ์

คอมกราฟฟิก ห้อง Com ๑ 

๓๑ นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร Relax ห้อง ๔๓๒ 
๓๒ นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ห้อง ๓๑๖ 
๓๓ นายพุทธิชัย ขวัญทอง อาหารทันใจ ห้องคหกรรม 
๓๔ นางวัลฤดี จัตุกูล อาชีพอิสระ ห้องบาติก 
๓๕ นายบริบูรณ ์

นางสาวประภาลักษณ์ 
พรหมสว่าง 
เพียมะ 

สร้างโปสเตอร์                 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ห้อง คอม ๒ 

๓๖ นางสาวณัฐทิตา 
นายศันสนะ 

รักษา 
เก่งการุณกิจ 

ผลิตส่ือมัลติมีเดีย ห้องคอม ๕ 

๓๗ นางสาวสุวรรณี 
นางสาวรัตนากร 

สมประเสริฐ 
ศรีคุณ 

น าเสนอข้อมูล  ห้องคอม ๔ 

๓๘ นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม สนุกกับคณิต ห้อง ๓๕๒ 

๓๙ 
นางสาวเทวี 
นายธีระยุทธ 

ทาเหล็ก 
อ้วนวงค์ 

ชมรมถนนปลอดภัย             
ในสถานศึกษา 

สนามหลังคาโดม 

๔๐ นางสาวญาดา 
นางกาญจนา 

ค าเอี่ยม 
ไชยวงษ ์

Math Variaty ห้อง ๑๒๒ 

๔๑ นางฉาย สุบงกช คิดได้ ท าได้ หน้าพัสดุเก่า 
๔๒ นางสาวอภิญญา นาคโสภณ KID…คณิต ห้อง ๓๔๕ 



๔ 
 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชมรมที่เปิด สถานที ่
๔๓ นางสาวสาวิตรี  

นางสาวดวงกมล 
จุ้ยทอง 
กล่ินดี 

Math Connect ห้อง ๑๒๑ 

๔๔ นางสาวชนิสรา 
นายอัศวิน 

สงวนไว ้
ดวงจิตร 

Happy math ห้อง ๓๔๖ 

๔๕ นางสาวประกายเดือน 
นางสาวนภาพร 
นางสาวศิริขวัญ 

ลีสุขสาม 
ใจสมุทร 
รัตนพลธี 

พับกระดาษหรรษา ห้อง ๓๔๒ 

๔๖ นางสาวรังสิมา ไกรนรา ถ่ายภาพ ห้องประชุมสุกิจวรวัฒน ์
๔๗ นายอนุชา ศรีลาลัย แอโรบิก สนามหลังคาโดม 
๔๘ นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง วอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอล 
๔๙ นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์ กระโดดเชือก อเนกประสงค์ 
๕๐ นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ นักประดิษฐ์ ห้อง ๒๑๓ 
๕๑ นางวาสนา ปิยะมาดา เศษวัสดุหรรษา ห้อง ๒๑๔ 
๕๒ นายเรวัตร 

นายณรงค์ศักดิ์ 
อิ่มส าราญ 
กัปกัลป์ 

ฟุตซอล สนามฟุตซอล 

๕๓ นางสาวจิราวรรณ 
นายไพฑูรย ์

ไชยปัญญา 
กล่ินประยูร 

การละเล่นทางภาษา ห้อง ๒๓๔ 

๕๔ นายณัฐพงษ์ สงคราม นักเลงกลอน ห้อง ๒๓๒ 
๕๕ นางสาวนันทพรฬ์ 

นางสอาดชนม์ 
สมจันทร์ 
ชมดอกไม ้

ศาสตร์สวย เทสวย ห้อง ๒๓๓ 

๕๖ นางสาวชุลีพร 
นายมาณุภพ 

เอี่ยมประดิษฐ์ 
แย้มบุญชู 

Cover dance ห้อง ๒๓๕ 

๕๗ นางสาววรางคณา 
นางสาวสัจจพร 

จันทร์มณี 
นิ่มนวลงาม 

ประชาสัมพันธ์ ห้อง ๒๓๖ 

๕๘ นางสาวนารีรัตน ์ ชีรานนท์ หมอนหลอดกาแฟ ทางเดินประตูกาญจนา 
๕๙ นางสาวลฎาภา 

นางสาวกนกกาญจน ์
ขันโพชา 
วงษ์น้อย 

ยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุด 

๖๐ นางสาววราภรณ์ 
นางสาวมณีรัตน์ 

เขียนนอก 
อินทองค า 

คนกล้า อาสาท าดี ห้อง ๓๓๖ 
 

หน้าที่  :  ๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาในการวางแผนจัดกิจกรรมตามท่ีรับผิดชอบและควบคุมให้การปฏิบัติกิจกรรม  
      ตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 

   ๒. ส ารวจช่ือการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนในช่ัวโมงเรียนกิจกรรมโดยประสานงานกับ 
      ผู้ประสานงานกิจกรรมชมรมแต่ละระดับช้ัน 
  ๓. อ านวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของนักเรียนท่ีรับผิดชอบ 
  ๔. หากมีปัญหาใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ    
     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ ผู้ประสานงานกิจกรรมชมรมแต่ละระดับช้ัน 
  ๕. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
  ๖. จัดแสดงผลงานชมรมในงานนิทรรศการผลงานชมรม ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



๕ 
 

 

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ          
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ท้ังนี้โรงเรียนมอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ี             
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
           (นายบุณยพงศ์    โพธิวัฒน์ธนัต) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 
 

 


