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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่    120/2563   
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 

------------------------------ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ายกาย สติปัญญา อารมณ์  
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรม
นักเรียน (กิจกรรมชมรม) เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน และบริบทของโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทุกด้าน มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ            
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง 
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 จ านวน 134 ชมรม ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นายธีรพงษ์ เข็มคง GAT เชื่อมโยม 
2 นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร อ่านสนุก 
3 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม สาระประโยชน์ 
4 นางจรัสศรี เขาเหิน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5 นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง รักษ์วรรณคดีไทย 
6 นางวาสนา ทิพพาหา ท าการบ้าน 
7 นางนภาพร โพธิ์เงิน ภาษาไทย 
8 นางเพลินจิตร ช านาญผา หมอภาษา 
9 นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก รักการอ่าน 

10 นางสายรุ้ง อยู่คร รักหนังสือ 
11 นางฐิติมา แสงจันทร์ รักษ์การอ่าน 
12 นายวิทยา อินอยู่ ภาษาไทย 
13 นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์ รักการอ่าน 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ วิทยาศาสตร์ 
2 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ ฟิสิกส์ 
3 นายณรรตธร คงเจริญ สอวน. 
4 นางสาวจริยา เฉยเม สารานุกรมไทย 
5 นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์ เคมี 
6 นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์ ชีวะวิทยา 
7 นายสว่าง จันทร์เจาะ รักษ์ธรรมชาติ 
8 นางค ามี ชัยรักษา คณิต – วิทย์ 
9 นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ เคมี – คณิต รีวิว 

10 นางกรนันท์ เอ่ียมภูเขียว ชีววิทยาเพ่ือการพัฒนา 
11 นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ ติวเข้ม Bio 
12 นายเสกสรร เทียนทอง วิทยาศาสตร์ 
13 นายปฏิฬ นาคทอง วิทยาศาสตร์ 
14 นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน วิทยาศาสตร์ 
15 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ ดาราศาสตร์ 
16 นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์ วิทย์ – สังคม 
17 นางสาวปาริชาต ผาสุข ชีวะวิทยา 
18 นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ วิทย์ – สังคม 
19 นายจักกฤษณ์ สุขรอด วิทย์ – บันเทิง 
20 นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน เคมีดาว 
21 นางสาวสิรินุช เข็มคง Science – Review 
22 นางณัฏฐชา อ าพร Sci – Social 
23 นางสาวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม วิทย์ – คณิต 
 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง คณิตศาสตร์ 
2 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง My Math 
3 นางอุษา พุฒลา รักษ์ธรรมชาติ 
4 นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ O-NET  
5 นางอารีย์ สาเกกูล ฝึกคิดคณิต PAT5 

6 นางปกายดาว ปานอยู่ คณิตศาสตร์ 
7 นายยุทธ์สพร รักสิงห์ คณิต – อังกฤษ 
8 นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
9 นางสุมาลี หมากผิน ติว O-NET คณิตศาสตร์ 

10 นางวิไล นิลทวี คณิต – วิทย์ 
11 นางสมใจ พงษ์สิงห์ เกมส์ตึกถล่ม (Jerga) 
12 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ สาระประโยชน์ 
13 นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ เคมี – คณิต รีวิว 
14 นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ 
15 นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง ติวเข้ม O-NET คณิตศาสตร์ 
16 นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน เคมีดาว 
17 นางวาริน สอนง่ายดี คณิตศาสตร์ 
18 นางอ าพร รักสิงห์ เกมส์ตึกถล่ม (Jerga) 
19 นางดวงพร มากล้ า วิทย์ – คณิต 
20 นางสาวยุวล ี เที่ยงทุ่ง A-Math 
 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย จีน + ฝรั่งเศส 
2 นายวีรพล ปานด า รักษ์วัฒนธรรมไทย 
3 นายพนม พุฒลา วิทย์ – สังคม 
4 นางสุภาพ น้อยจันทร์ ภูมิศาสตร์ 
5 นายสุเทพ มาคง ท าการบ้าน 
6 นางภรณี กังวาล วัฒนธรรมไทย 
7 นางสมปอง ปานเมือง Sci – Social 
8 นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา ทูบีนัมเบอร์วัน 
9 นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น ฟุตซอลหญิง  

10 นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง รักษ์ธรรมชาติ  
11 นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา วิทย์ – สังคม 
12 นายชานนท์ ผ่องฉวี สังคมศึกษา 
13 หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น สังคมศึกษา 
14 นางสาวนุศรา รอดสิน สังคมสร้างสรรค์ 
15 นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม ตามใจผู้เรียน 
16 นายปลวัชร พุ่มพวง สังคมศึกษา 
17 นายปิยวัจน์ พันธุ์วโรบล สังคมศึกษา 
18 นางสาวสุภาพร สีนวล TO BE NUMBER ONE  
19 ว่าท่ี ร.ต.จักรกฤษณ ์ หมอกมืด เกมและนันทนาการ 
 

http://www.tobenumber1.net/
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว นันทนาการ 
2 นายวีระศักดิ์ หมอกมืด แบดมินตัน 
3 นายจรัส สุริโย เปตอง 
4 นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ คุ้มครองผู้บริโภค 

5 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ 
รักษ์วัฒนธรรมไทย, อาสายุวกาชาด  
หมากรุก-หมากฮอส  

6 นายสมชาย จินะ ฟุตบอล  
7 นายโอฬาร จอกทอง ฟุตซอล 
8 นายนิทัศน์ ศรีเจริญ ฟุตบอล 
9 นางสาวอรณิชา จินดาสวัสดิ์ วอลเลย์บอล 

10 นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง วอลเลย์บอล 
11 นายภาณุวัฒน์ แสงตะวัน วอลเลย์บอล 
12 นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท วอลเลย์บอล 
13 นายสายชล ด าแลลิบ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
14 นายสมชาย จรแจ่ม ฟุตบอล 
15 นายวิทยา ดวงเดือน ฟุตบอล 
16 นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์ วอลเลย์บอล 
 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล ชมรมวงโยธวาทิต 
2 นางรัชนี พุดซ้อน นาฎศิลป์ไทย 
3 นายทวีพงศ์ รอดสิน ดนตรีไทย, นศท. 
4 นายภัคพล หล่ าทุ่ง เขียนการ์ตูน 
5 นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ ศิลป์สร้างสรรค ์
6 นางโชษิตา หล่ าทุ่ง การเขียนตัวอักษร 
7 นายศุภรัฐ จัตวา นาฎศิลป์ไทย 
 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นางปทุมพร ชมชัย Critical reading 
2 นางสุชาดา ยงค์เจาะ ฟุตซอล (ชาย) – วอลเลย์บอล (หญิง) 
3 นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ ภาษาอังกฤษ 
4 นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม คณิต – อังกฤษ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
5 นางมณชนก หนูแก้ว Crossword 
6 นางวรี ยงค์เจาะ มาท่องศัพท์กันเถอะ 
7 นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ ภาษาอังกฤษ 
8 นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว English Game 
9 นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น ภาษาจีน 

10 นายลิขิต สอนเทียน ภาษาจีนอาสา 
11 นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง Reading  
12 นางสาวดาราพร ซ้อนแดง ภาษาฝรั่งเศส 
13 นางสาวพวงพลอย พรกระแส Storytelling 
14 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ภาษาจีน 
15 นางมัญชุสา ศรีวิเศษ ฟุตบอล – วอลเลย์บอล 
16 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม English is Fun 
17 นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร Crossword 
18 นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก ภาษาญี่ปุ่น 
19 นางสาวกฤติมา สืบนาคสุข ภาษาอังกฤษ 
20 นางสาวสุทธิณี โชติมน วัฒนธรรมจีน 
21 นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ HSK 
 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นายวิษณุ อ้นบางเขน หุ่นยนต์ 
2 นางชนกานต์ กฤติธัญกช คอมพิวเตอร์ 
3 นางอ าพร เขียวแก้ว Science Review 
4 นางอารยา รักมหาคุณ คอมพิวเตอร์ 
5 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี คอมพิวเตอร์ 
6 นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม คอมพิวเตอร์ 
7 นางประเสริฐ อ้นบางเขน คอมพิวเตอร์ 
8 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์ ทักษะการด ารงชีวิต 

9 นายสมชาย ดวงเนตร ช่างเชื่อม 
10 นางสาวยุพิน อยู่เปีย เกษตร 
11 นายเฉลิมพล อินทรสอาด โสตทัศนูปกรณ์ 
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9. สนับสนุนการสอน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรมชมรม 
1 นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล แนะแนว 
2 นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล แนะแนว 
3 นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่ สารานุกรมไทย 
4 นางสุมาลี นักเรียน แนะแนว 

 
 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


