
 
คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี 004 / ๒๕๖๔ 
เร่ือง   แต่งต้ังครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
  
 เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 เปนไปดวยความ 
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแตงต้ังครูท่ี
ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) ดังตอไปนี้ 
๑.คณะกรรมการอํานวยการ  

๑. นางเพียงแข  ชิตจุ้ย      ประธานกรรมการ 
๒. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง    รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาวุธ จันทร์เมือง    รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุริยา เพราเพราะ    รองประธานกรรมการ 
๕. นางจำเรียง ใจกว้าง     รองประธานกรรมการ 
๖. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์    กรรมการ 
๗. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์    กรรมการ 
๘. นางวานีดา ทองปัสโนว์    กรรมการ 
๙. นางอังคณา  จงรักวิทย์    กรรมการ 
๑๐. นางสาวปาลินี  เพชรทอง    กรรมการ 
๑๑. นางสาวทิฆัมพร ออมสิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
   ๑. อำนวยการ ประชุมปรึกษาหารือ ให้คำปรึกษา ประสานงาน วางแผนการดำเนินงาน ระบบงาน 
             กิจกรรมชุมนุม ใหด้ำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   ๒. มอบหมาย แบ่งภาระงาน นิเทศติดตามงาน ให้บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง 
             เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
๒.คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวปาลินี  เพชรทอง     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทิฆัมพร ออมสิน     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     กรรมการ 
๔. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ     กรรมการ 
๕.   นางกรกมล  นาคบังเกิด     กรรมการ 
6.   นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาชุมนุม รับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุม  ดูแลติดตามแก้ไขปัญหาและสรุป – รายงาน
ผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม  ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย



๓. คณะกรรมการฝ่ายครูที่ปรึกษาชุมนุม 
รายช่ือครูที่ปรึกษาชุมนุม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ปีการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อชุมนุม ห้องจัดกิจกรรม หมายเหต ุ

1 ครูสุวัยดา ง๊ะสมัน อนามัยโรงเรียน 122   

2 ครูจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ หมากขุมพาเพลิน 123   

3 ครูอัครพล ศรีฟ้า รูบิค 124   

4 ครูสุพรรษา ดุริยานนท์ ตัดกระดาษจีน中国剪纸  126   

5 ครูวรรณศักดิ์ บุญชู เกมส์กระดานสร้างนักคิด ห้องคอมพิวเตอร์ 1   

6 ครูภราดร ไชยเขียว นักซ่อมน้อย ห้องคอมพิวเตอร์ 2   

7 ครูวรัญญู ทองถึง นักซ่อมน้อย ห้องคอมพิวเตอร์ 2   

8 ครูจิราพร บุญเหลือ  ขายออนไลน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3   

9 ครูลักขณา นาคสมวงศ์กุล ขายออนไลน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3   

10 ครูอิศรเกษม สีหะวงษ์ รักห้องคอม ห้องคอมพิวเตอร์ 1   

11 ครูพรประภา นิรัตน์  ธนาคารโรงเรียน ฝ001   

12 ครูรัชฎาพร เอียดรอด ธนาคารโรงเรียน ฝ001   

13 ครูนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ นานาสาระ ชานชาลา   

14 ครูปรมาภรณ์ ไชยเขียว รัก ร้อย  ทางขึ้นโรงอาหาร   

15 ครูชวลิต กรัดภิรมย์ ดนตรีสากลและวงโยธวาทิต ห้องฝึกซ้อมดนตรี   

16 ครูมาราตี แซ่คู ดนตรีสากลและวงโยธวาทิต ห้องฝึกซ้อมดนตรี   

17 ครูเจนณรงค์ พันทวี ดนตรีสากลและวงโยธวาทิต ห้องฝึกซ้อมดนตรี   

18 ครูณัฐภัทร อินทรเสนีย์ บาสเก็ตบอล สนามบาส   

19 ครูสายฝน ราษีงาม แกะสลัก ห้องคหกรรม   

20 ครูสาลีรัตน์ ทองขาว วอลเลย์บอล หอประชุม   



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อชุมนุม ห้องจัดกิจกรรม หมายเหต ุ

21 ครูอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ แบตมินตัน หน้าอาคาร1   

22 ครูณัฐธิดา ทองปัสโนว์ แบตมินตัน หน้าอาคาร1   

23 ครูธิรพงษ์ คงด้วง TPP Student Council  ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน   

24 ว่าท่ีร.ต.หญิงระพพีรรณ จันทร์คง TPP Student Council  ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน   

25 ครูนวียา ปักษิณ Happy Games  231   

26 ครูอังคณา จงรักวิทย์ Happy Games  231   

27 ครูจันทร์จีรา บุญปติ Movie&Music 233   

28 ครูอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ Movie&Music 233   

29 ครูพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ ซีรีย์จีนหรรษา 235   

30 ครูวศิน ตุเกตุ Crossword 222   

31 ครูธิติสรรค์ สงพราหมณ์ Crossword 222   

32 ครูชกาภัฎ ทิศคงทอง Clear homework 223   

33 ครูอมรทิพย์ จิตรอารีย์ มารยาทไทย 224   

34 ครูจิตชนก ประชุมทอง สำรวจโลกกว้าง 227   

35 ครูชมพิชาน์ คงสิบ สำรวจโลกกว้าง 227   

36 ครูกวินนาฎ อินทจันทร์ English Drama  212   

37 ครูธีรรัตน์ โคตรพันธ์  ทักษิณศึกษา  213   

38 ครูราวีญา ซอมัด มหากาพย์ภาพยนตร์ 214   

39 ครูสันติ สีตะพงศ์ มหากาพย์ภาพยนตร์ 214   

40 ครูจุฑามาส ซุ่นห้วน ยุวศิลป์ หอศิลป์  

41 ครูวันวิสาข์ สืบ ยุวศิลป์ หอศิลป์   

 



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อชุมนุม ห้องจัดกิจกรรม หมายเหต ุ

42 ครูยุพาพร เกิดขุมทอง ยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุด   

43 ครูอารีรัตน์ คล้ายอุดม ยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุด   

44 ครูเดชศรี สุวิรัตน์ ไวน์ผลไม้จากจุลินทรีย์ ห้องกิจการนักเรียน   

45 ครูพัชรีวรรณ อินทสุรัช นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์   

46 ครูพิมพ์พร ทิมขำ นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์   

47 ครูจตุพล บุนนาค นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์   

48 ครูสุรศักดิ์ ศรีขวัญ ของเล่นเชิงวิทย์ หน้าห้องกิจการ   

49 ครูดวงกมล ทองหวาน Review@Samui 341   

50 ครูพรพิลาส วิจิต Review@Samui 341   

51 ครูนฤมล บุญรอด ฝึกคำศัพท์จากซีรีย์จีน 343   

52 ครูอัญชรีย์ มีแสง สนุกนึก 344   

53 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา ชุมนุมไฟฟ้าประดิษฐ์  345   

54 ครูภมร สุขศรีแก้ว มัน MATH มาก 346   

55 ครูอัญวีณ์ หนูอุไร คณิตศิลป์ 347   

56 ครูณัฐกิตต์ิ สารสุข Cinematic Of Life 348   

57 ครูนิชาภา รัตนถาวร ไพ่อูโน ่ ๓๓๑   

58 ครูนฤมล สาริขา ไพ่อูโน ่ ๓๓๑   

59 ครูจันธิรัตน์ หมานจิตร นักนวัตกร 332   

60 ครูพิมพ์ใจ ทองเรือง เกมส์บอร์ด 333   

61 ครูจตุพร เฝือชัย เกมส์บอร์ด 333   

62 ครูอารมย์ เทพเกื้อ รูปทรงไร้กาว 334  

63 ครูกุลธิดา ฉิมคล้าย รูปทรงไร้กาว 334  



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อชุมนุม ห้องจัดกิจกรรม หมายเหต ุ

64 ครูสัญชัย พิกุลงาม ถ่ายภาพ 335  

65 ครูจงรักษ์ บำรุงวงศ์ คลินิกวิชาการ 336   

66 ครูพัชริณี สมผล คลินิกวิชาการ 336   

67 ครูปัทมา ใจช่ืน ส่ือสร้างสรรค์ 337   

68 ครูนพวรรณ แก้วโกสุม ร้องเล่นเต้นมันส์ 325   

69 ครูรัฐพงศ์ ช่วยชู ร้องเล่นเต้นมันส์ 325   

70 ครูเอกชัย อะหลีแอ. “ STEM to CBL สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” 327   

71 ครูซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ “ STEM to CBL สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” 327   

72 ครูวิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ สนุกคิด English is fun 328   

73 ครูวีรภัทร อินทร์เนื่อง ดนตรีไทย ห้องปฎิบัติการดนตรีไทย (จุฬา-บุษบา)   

74 ครูอาภาภรณ์ บุษบง ดนตรีไทย ห้องปฎิบัติการดนตรีไทย (จุฬา-บุษบา)   

75 ครูนฤมล ทิพย์พินิจ วัฒนธรรมญี่ปุ่น 314   

76 ครูธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ ท่องโลกกว้าง 315   

77 ครูชุติมา จิตตรารมย์ ท่องโลกกว้าง 315   

78 ครูณัฐชยา พรหมสุภา การละเล่นไทย 317   

79 ครูณัฐพัชร์ ส่งเสริม Movie Time 316   

80 ครูเอกภพ ไทยทอง Movie Time 316   

81 ครูณัฐนรี พันธ์พงศ์ English movies ฝ003   

82 ครูมัสรีน่า สะนิ English movies ฝ003   

83 ครูกรกมล กุลทอง  YC เพื่อนท่ีปรึกษา ฝ002   

84 ครูเกศวรา ศรีพิบูลย์ YC เพื่อนท่ีปรึกษา ฝ002  

85 ครูจตุรงค์ ขุนปักษี เพาะช่าง ห้องอุตสาหกรรม  



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อชุมนุม ห้องจัดกิจกรรม หมายเหต ุ

86 ครูณฐนน ก๊งหวั่น  TO BE NUMBER ONE ห้องTO BE NUMBER ONE  

87 ครูปาลินี เพชรทอง TO BE NUMBER ONE ห้องTO BE NUMBER ONE   

88 ครูสาลีรัตน์ ทองขาว TO BE NUMBER ONE ห้องTO BE NUMBER ONE   

 
  
มีหน้าที่ 
  ครูทุกคนต้องเป็นครูท่ีปรึกษาชุมนุมตามคำขอของผู้เรียนหรือตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย ซึ่งจะต้องมีบทบาทดังต่อไปนี้ 
   1. ปฐมนิเทศให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
   2. เลือกตั้งคณะกรรมการจัดให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุมนุม 
   3. ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกของกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นใน  
       การจัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 
   4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 
   5. ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยและ 
       ปลอดภัย 
   6. ประเมินผลการเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
   7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 



๔.คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล    ประกอบด้วย   
  ๑. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง       ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวปาลินี  เพชรทอง      รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ      กรรมการ 
  ๔. นางกรกมล  นาคบังเกิด      กรรมการ 
     ๕. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์      กรรมการ 
     6. นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด      กรรมการ 
  7. นางสาวทิฆัมพร ออมสิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
   ๑.  ตรวจสอบการจัดกิจกรรมในทุกๆสัปดาห์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.  ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมชุมนุมแก่นักเรียนและครูท่ีปรึกษาชุมนุม 
 ๓.  ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    
 

  ขอให้ครูและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผนดำเนิน ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยเรียบร้อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกำหนด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

  
ส่ัง ณ วันท่ี  19  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


