
 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชำลัย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่ 151/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล 
กิจกรรมชุมนุม ปีกำรศึกษำ 2565 

 ------------------------------------------------------------ 
 โรงเรียนเบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้ก ำหนดให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 เลือกชุมนุมตำมควำม
สนใจของผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือให้กำรปฏิบัติกิจกรรมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรด ำเนินงำนกำรวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม  และกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระเบียบกำรวัดผลประเมินผลตำมแนวทำงหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำ         ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 กระทรวงศึกษำธิกำร และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  27 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่ปรับปรุง พ.ศ. 2553  
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
  นำยวุฒิชัย  วรชิน   ประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภนัชญ์  บุญปลอด  กรรมกำร 
  นำงสำวสุชำดำ  สวัสด ี   กรรมกำร 
  นำยพลวิทย์  กุมภำ   กรรมกำร 

นำงสำวพฤฒยำ  เลิศมำนพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  

- ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
- ก ำหนดระเบียบข้อบังคับและให้ควำมเห็นชอบในเรื่อง ควำมเหมำะสมของกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
- ติดตำมดูแลและให้ขวัญก ำลังใจในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
-  

2. คณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจกรรมชุมนุม   
นำงสำวจุฑำรัตน์  สมงำม   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวธันยวีร ์  แสนค ำทุม  กรรมกำร 
ว่ำที่ร้อยตรีณัฐพล บุญช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวเพชรรัตน์ มหรรชกุล  กรรมกำร 
นำงสุทธิพงษ์  อำศิรพจน์  กรรมกำร 
นำงสำวศุภำรัตน์  จันทนะ   กรรมกำร 
นำงสำวจงกลกร   เลือดทหำร  กรรมกำร 
นำงสำวกฤติยำ  โสภิณ   กรรมกำร 
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นำงสำวชณชนก      นำมโสม   กรรมกำร 
นำยไพรัตน์  ลิ้มปองทรัพย์  กรรมกำร 
นำงสุทธิพงษ์  อำศิรพจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
- ก ำหนดแนวด ำเนินกำรและระบบงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน 
- ให้ค ำแนะน ำแก่คณะครูอำจำรย์ในกำรดูแลนักเรียนในกำรท ำกิจกรรมและกำรประเมินผล 
- ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในกำรวำงแผนโครงกำร/ กิจกรรมของนักเรียน 
- ศึกษำวิเครำะห์ปัญหำที่เก่ียวข้องกับงำนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมของโรงเรียน 

และร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน 
- ติดตำมกำรประเมินผลของกิจกรรมชุมนุมจำกคุณครูที่ปรึกษำ ในปลำยภำคเรียนที่ 1 และ

ปลำยภำคเรียนที่ 2 และติดตำม แฟ้มรำยงำนกิจกรรมชุมนุมจำกครูที่ปรึกษำ ในปลำยภำค
เรียนที่ 2 

- จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนองำนวัดผลและประเมินผล รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนวิชำกำร และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ตำมล ำดับ 
 

3. คณะกรรมการดูแลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ชื่อชมุนุม ห้องเรียน 

1 นำงสำวสุดำรัตน์ พลโภชน์ , นำยวิทยำ  ศรีสร้อย ชุมนุม English Play 233 

2 นำงสำวปนิตำ ยืนยำว ชุมนุม English is fun with Netflix 234 

3 นำงสำวพิมพ์พรรณ มโนมัยนฤนำท ชุมนุมพับกระดำษ Origami 351 

4 นำงกำญจนำ สินธบัญฑิต , นำงสำวหทัยภัทร บุญสิงห ์ ชุมนุม Crossword 235 

5 นำงสำวจิรพร เขม็เพ็ชร ์ ชุมนุม中国之游 เที่ยวแดนมังกร 352 

6 นำงสำวกรรณิกำ ชินวิวัฒนผล , นำงสำวนันทวัน สิงห์สังข ์ ชุมนุมนันทนำกำรคณิตศำสตร ์ 220 

7 นำงสำวกฤติยำ โสภณิ , นำยอลงกรณ์ กัณหคุณ ชุมนุม Fun Math 221 

8 นำงสำวนภำ  เชื้อประทุม , นำยอภิสิทธ์ิ ฉันทกุล ชุมนุม Math Photo 222 

9 นำงสำวยุวดี ว่องสกุลกฤษฎำ , นำงสำวชนำนันท์ ยวงเดชกล้ำ ชุมนุมกำรใช้ห้องสมุด 421 

10 นำงสำวลินดำ เนียมเพรำะ ชุมนุมเกมภำษำไทย 336 

11 นำงสำวณฐพรรณ เจนปัญญำกุล , นำยธิติพงศ์ จุรุฑำ ชุมนุมมินิมูเต 334 

12 นำงสำวกรุณำ น่ิมเรือง , นำงธนัญชนก บุญเป็ง ชุมนุมFree style by science 121 

13 นำยอำชวิน สร้อยจิต , นำงสำวชณชนก นำมโสม ชุมนุมวิทยำศำสตร์หรรษำ 134 

14 นำงสำวผกำแก้ว ชัยยะ , นำงสำวจันทร์พิมพ์ ม้ำรุ่งเรือง ชุมชุมบอร์ดเกมวิทยำศำสตร ์ 122 

15 นำงสำวสุพรรณวดี ขวัญชุม ชุมนุมส่งเสริมประชำธิปไตย ม.ต้น 325 

16 นำงสำวสลิลดำ พิชยกัลป์ , นำงอินวินันท์ ภูดิทเดชวัฒน์ ชุมนุุมเสน่ห์ปลำยจวัก 223 

17 นำงสำวปิยะดำ หวดขุนทด , นำงสำวจิตรำภรณ์ บัวจ ำรัส ชุมนุมภูมิปญัญำไทย 224 

18 นำยวิวัฒน์ ศิริด ำรง ชุมนุมถ่ำยภำพสวยด้วยมือเรำ 327 

19 นำยไพรตัน์ ลิ้มปองทรัพย์ , นำงสำวโสรยำ  สุธำพจน ์ ชุมนุม BR Flower 346 

20 นำยเอกชัย  แตบสวัสดิ ์ ชุมนุมนำฏศลิป ์ 434 
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ที ่ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ชื่อชมุนุม ห้องเรียน 

21 นำงสำวจุฑำมำศ ทิพยกระมล , นำงลำวัลย์  วิรตัินันท์ ชุมนุมศิลปะสรำ้งสรรค ์ 433 

22 นำยรุ่งโรจน์  ศรีสังข ์ ชุมนุมดนตรีสำกล ม.ต้น 432 

23 นำยวิญญู ชดช้อย ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง ม.ต้น 342 

24 นำยกุศล ค ำบญุมำ , นำยผดุงศักดิ์ บูรณะสมบัต ิ ชุมนุมกีฬำสำกล ม.ต้น สนำม 

25 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงพรพิมล ยำงเยี่ยม ชุมนุมว่ำยน้ ำ ม.ต้น สระว่ำยน้ ำ 

26 นำงสำวเสำวลักษณ์ แสงแก้ว , นำยวรพัทธ์ ฟูเช้ือ ชุมนุมแนะแนว 113 

27 นำงสำวจุฑำรตัน์ สมงำม , นำงสำวธันยวีร์ แสนค ำทุม ชุมนุมกองพิเศษเนตรนำร-ียุวกำชำด สนำม 

 4.คณะกรรมการดูแลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ชื่อชมุนุม ห้องเรียน 

1 นำงสำวกำนต์ชนก สมภักดี , นำงสำวกนกวรรณ ชูเพ็ง ชุมนุมภำษำฝรั่งเศสเพลดิเพลิน 230 

2 นำงสำวดำรำกันย์ เจรญิจิตต์ , นำงสำวนิตยำ อำจเดช ชุมนุม Japanese Home Cooking 335 

3 นำงอรวรรณ แสแสงสีรุ้ง , นำงสำวนงนุช พันธ์เมธำฤทธิ์ ชุมนุมอังกฤษ รู้ไว้ ได้ใช้แน่! 332 

4 นำงสำวกำญจนำ คตน่วม ชุมนุม Hot Hit English 232 

5 นำงสำววิภำวี อนุจำผดั , นำงสำวลลิตำ เกรียงเจริญศิริ ชุมนุม Fun with Chinese series 353 

6 นำยรุ่งโรจน์ ติดมำ , นำงสุจิตรำ ทองสลวย ชุมนุม Math Around the World 333 

7 นำยกำนต์ชนก ผลจันทร์ , นำงสำวสมสว่ำง ธนะพำนิชยส์กุล ชุมนุม Travel BKK 231 

8 นำงสำวนันทวัลย์ เฟื่องฟู , นำงสำวลลิต วรกำญจน ์ ชุมนุม Game พำเพลิน 225 

9 ว่ำท่ีร.ต.ณัฐพล บุญช่วย , นำงสำวพิมพลอย รัตนมำศ ชุมนุมปำกกล้ำ 331 

10 นำงสำววิภำวี กุศลวงศ์ , นำงสำวโชติรัตน์ แป้นไทย ชุมนุม BR Move Film 214 

11 นำงสำวศุภำรัตน์ จันทนะ , นำยธนวิน จันทร ชุมนุมฟิสิกสส์ัปหรรษำ 124 

12 นำยชำลี ครองศักดิ์ศริิ , นำยพรพงศ์ ทองค ำ ชุมนุมโหรำศำสตร ์ 123 

13 นำงมะลิวลัย์ ประทมุทอง , นำงสำวสุพัตรำ ไทยกุล ชุมนุม BR.News 131 

14 ว่ำท่ีร.ต.มฆัวัตว์ แสนบญุศิริ , นำยพศิน คงภัคพูน ชุมนุมสรรสร้ำงมิตรภำพด้วยบอรด์เกม 132 

15 นำงสำวมินตรำ กระเป๋ำทอง , นำยสุทธิพงศ์ อำศิรพจน์ ชุมนุมคนดูนก 133 

16 นำงสำวเพชรรัตน์ มหรรชกุล,นำงสำวยุวรตัน์ สมบตัิคีรไีพบูลย์ ชุมนุม Youtuber ตัวน้อย 215 

17 นำงสำวศิริรตัน์ สงวนศร ี ชุมนุมส่งเสริมประชำธิปไตย ม.ปลำย 325 

18 นำยอภิวุฒิ วงศ์นคร , นำงเพ็ญประภำ ปรกสะอำด ชุมนุมพิพิธพระนคร 326 

19 ว่ำท่ี ร.ต.ปรเมธ เทพขวัญ , นำงสำวจงกลกร เลือดทหำร ชุมนุมหนังเปิดโลก 226 

20 นำงพลำงกูล สงวนรัตน์ , ว่ำที่ร.ต.หญิงปำริชำต ธรรมสุวรรณ ชุมนุมชีวิตติดครัว 216 

21 นำยสุรยิพงษ์  บุญโกมล ชุมนุมดนตรีไทย 431 

22 นำยวสันต์ กำระเกต ุ ชุมนุมกีฬำไทย ม.ปลำย ห้องประชุม 

23 นำงวัสสิกำ นุ่นทอง , นำงสำวโชตกิำ ไตรเพทพิสัย ชุมนุมแนะแนว  112 
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