
 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชำลัย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่ 152/2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมจิตอำสำเพ่ือสังคม 
และสำธำรณประโยชน์และกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประโยชน์ ปีกำรศึกษำ  2565 

 ------------------------------------------------------------ 
 โรงเรียนเบญจมรำชำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้ก ำหนดให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ และ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ประโยชน์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเปนนไปตำมระเบียบกำรััดลลประเมินลลตำมแนัทำง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ึนพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 กระทรังศึกษำธิกำร และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรังศึกษำธิกำร  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  27   แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่ปรับปรุง พ.ศ.  2553  
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ 
          

1.คณะกรรมการอ านวยการ  
  นำยัุฒิชัย  ัรชิน   ประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภนัชญ์  บุญปลอด  กรรมกำร 
  นำงสำัสุชำดำ  สััสด ี   กรรมกำร 
  นำยพลัิทย์  กุมภำ   กรรมกำร 

นำงสำัพฤฒยำ  เลิศมำนพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  
- ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
- ก ำหนดระเบียบข้อบังคับและให้คัำมเห็นชอบในเรื่อง คัำมเหมำะสมของกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
- ติดตำมดูแลและให้ขััญก ำลังใจในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือบรรลุััตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนด 

 
         2.คณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นำงสำัจุฑำรัตน์  สมงำม   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำัธันยัีร ์  แสนค ำทุม  กรรมกำร 
ั่ำที่ร้อยตรีณัฐพล บุญช่ัย   กรรมกำร 
นำงสำัเพชรรัตน์ มหรรชกุล  กรรมกำร 
นำนสุทธิพงษ์  อำศิรพจน์  กรรมกำร 
นำงสำัศุภำรัตน์  จันทนะ   กรรมกำร 
นำงสำัจงกลกร   เลือดทหำร  กรรมกำร 
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นำงสำักฤติยำ  โสภิณ   กรรมกำร 
นำงสำัชณชนก      นำมโสม   กรรมกำร 
นำยไพรัตน์  ลิ้มปองทรัพย์  กรรมกำร 
นำงสำัสลิลดำ  พิชยกัลป์  กรรมกำร 
นำยอำชัิน  สร้อยจิต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำัศุภำรัตน์  จันทนะ   กรรมกำรและลู้ช่ัยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่ 
- ก ำหนดแนัด ำเนินกำรและระบบงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน 
- ให้ค ำแนะน ำแก่คณะครูในกำรดูแลนักเรียนในกำรท ำกิจกรรมกำรััดและประเมินลล 
- ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในกำรัำงแลนโครงกำร/ กิจกรรมของนักเรียน 
- ศึกษำัิเครำะห์ปัญหำที่เก่ียัข้องกับงำนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์

กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมของโรงเรียน และร่ัมกันก ำหนดแนัทำงกำรแก้ปัญหำให้
สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน 

- ติดตำมกำรประเมินลลของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์จำกคุณครูที่
ปรึกษำ ในปลำยภำคเรียนที่ 1 ปละปลำยภำคเรียนที่ 2 และติดตำมสมุดจิตอำสำเพ่ือ
สำธำรณประโยชน์จำกครูที่ปรึกษำ ในปลำยภำคเรียนที่ 2  จัดท ำสรุปรำยงำนลลกำร
ปฏิบัติงำนเสนองำนััดลลและประเมินลล รองลู้อ ำนัยกำรกลุ่มบริหำรงำนัิชำกำร 
และลู้อ ำนัยกำรโรงเรียน ตำมล ำดับ 

 
 3. คณะกรรมการดูแลการปฏิบัติกิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ของนักเรียน  
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   นางสาวชณชนก  นามโสม   ประธานกรรมการ    
  นางสาวปนิตา  ยืนยาว    กรรมการ 
  นางสาวกฤติยา  โสภิณ    กรรมการและเลขานุการ 

ชั้น ครูประจ าชั้น 
ม.1/1 นำงสำัชณชนก  นำมโสม  
ม.1/2 นำงสำักฤติยำ โสภิณ  
ม.1/3 นำงสำัสุพรรณัดี  ขััญชุม นำงสำัยุัดี  ั่องสกุลกฤษฎำ 
ม.1/4 นำงอินทร์ัินันท์  ภูดิทเดชััฒน์ นำยอภิสิทธิ์  ฉันทกุล 
ม.1/5 นำงสำัโสรยำ  สุธำพจน ์ ั่ำที่ ร.ต.หญิงพรพิมล  ยำงเยี่ยม 
ม.1/6 นำยเอกชัย  แตบสััสด์ นำงสำัจันทร์พิมพ์  ม้ำรุ่งเรือง 
ม.1/7 นำงสำัปนิตำ ยืนยำั นำงสำัโชติรัตน์  แป้นทอง 
ม.1/8 นำงสำัสุดำรัตน์  พลโภชน ์  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
   นางสาวจุฑามาศ ทิพยกระมล  ประธานกรรมการ     
   นางสาวปิยะดา   หวดขุนทด  กรรมการ 
   นางสาวนันทวัน  สิงห์สังข์  กรรมการและเลขานุการ 

ชั้น ครูประจ าชั้น 

ม.2/1 นำงสำันันทััน  สิงห์สังข์  

ม.2/2 นำงสำัลกำแก้ั  ชัยยะ  

ม.2/3 นำงสำัธนัญชนก  บุญเปนง  

ม.2/4 นำงสำัสลิลดำ พิชยกัลป์ นำงสำัจุฑำมำศ  ทิพยกระมล 

ม.2/5 นำงสำัปิยะดำ  หัดชุนทด นำงสำัชนำนันท์  ยังเดชกล้ำ 

ม.2/6 นำยัิญญู  ชดช้อย นำงสำัหทัยภัทร  บุญสิงห์ 

ม.2/7 นำยไพรัตน์  ลิ้มปองทรัพย์  

ม.2/8 นำยัิทยำ  ศรีสร้อย  
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   นายอาชวิน  สร้อยจิต       ประธานกรรมการ    
   นางสาวจุฑารัตน์  สมงาม   กรรมการ 

นางสาวธันยวีร์       แสนค าทุม   กรรมการและเลขานุการ 
ชั้น ครูประจ าชั้น 

ม.3/1 นำยอำชัิน  สร้อยจิต       

ม.3/2 นำงสำัสมสั่ำง  ธนะพำนิชย์สกุล นำงสำัจุฑำรัตน์  สมงำม 

ม.3/3 นำงสำันภำ  เชื้อประทุม นำงสำัลินดำ เนียมเพรำะ 

ม.3/4 นำงสำักรุณำ  นิ่มเรือง นำยัิััฒน์  ศิริด ำรง 

ม.3/5 นำงสำัธันยัีร์  แสนค ำทุม นำยลดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ 

ม.3/6 นำงสำักำญจนำ  สินธบัญฑิต นำยรุ่งโรจน์  ศรีสังข์ 

ม.3/7 นำงสำัจิตรำภรณ์  บััจ ำรัส นำยัรพัทธ์  ฟูเชื้อ 

ม.3/8 นำงสำัณฐพรรณ  เจนปัญญำกุล นำงสำัยุัรัตน์  สมบัติคิรีไพบูลย์ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   นายวสันต์    การเกตุ   ประธานกรรมการ                                               
   นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี   กรรมการ 

นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท  กรรมการและเลขานุการ 
ชั้น ครูประจ าชั้น 

ม.4/1 นำงสำัมินตรำ กระเป๋ำทอง  

ม.4/2 นำงสำัศุภำรัตน์  จันทนะ นำงัสำัจงกลกร  เลือดทหำร 

ม.4/3 นำงสำันงนุช  พันธ์เมธำฤทธิ์ นำยรุ่งโรจน์  ติดมำ 

ม.4/4 นำงสำันันทััลย์  เฟ่ืองฟู นำงสำััิภำัี  กุศลังศ์ 

ม.4/5 ั่ำที่ ร.ต.หญิง ปำริชำติ  ธรรมสุัรรณ ั่ำที่ ร.ต. ณัฐพล  บุญช่ัย 

ม.4/6 นำงสำักำนต์ชนก สมภักดี ั่ำที่ ร.ต. มัฆััตั์  แสนบุญศิริ 

ม.4/7 นำยัสันต์  กำรเกตุ นำงสำัจิรพร  เข็มเพ็ชร 

ม.4/8 นำงสำัเพ็ญประภำ  ปรกสะอำด นำงสำัพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนำท 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  นางสาวนิตยา    อาจเดช    ประธานกรรมการ    
  นางสาวเพชรรัตน์ มหรรชกุล   กรรมการ 
  นางสาวพศิน  คงภัคพูน   กรรมการและเลขานุการ 

ชั้น ครูประจ าชั้น 

ม.5/1 นำงมะลิััลย์  ประทุมทอง  

ม.5/2 นำงสำักรรณิกำ  ชินัิััฒนลล นำยธนัิน  จันทร 

ม.5/3 นำยกุศล  ค ำบุญมำ นำงสำัลลิต  ัรกำญจน์ 

ม.5/4 นำงลำััลย์  ัิรัตินันท ์ นำยพรพงศ์  ทองค ำ 

ม.5/5 นำงสำักำญจนำ คตน่ัม นำงสำัโชติกำ  ไตรเพทพิสัย 

ม.5/6 นำงสำัเพชรรัตน์  มหรรชกุล นำยพศิน คงภัคพูน 

ม.5/7 นำงสำััิภำัี  อนุจำลัด นำยอภิัุฒิ  ังศ์นคร 

ม.5/8 นำงสำันิตยำ  อำจเดช ั่ำที่ ร.ต.ปรเมธ  เทพขััญ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   นางสาวศิริรัตน์        สงวนศรี  ประธานกรรมการ    

นางสาวลลิตา    เกรียงเจริญศิริ  กรรมการ 
                             นางสาวสุพัตรา   ไทยกุล   กรรมการและเลขานุการ 
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