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ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  105/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าชุมนุมและอาจารย์ท่ีปรึกษาชุมนุม  ปีการศึกษา  2554 

******************** 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเลือก  ( ชุมนุม)  ของนักเรียน    ปีการศึกษา    2554 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    พุทธศักราช   2547      จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นหัวหน้าชุมนุมและ 
ครูทีป่รึกษา   ดังนี้ 
 

           1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายพิชยนันท์  สารพานิช  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์             เกียรติอภิพงษ์    กรรมการ 
นายอดุลย์   ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์   หาญสิงห์  กรรมการ 
นายสมยศ         แม้นสงวน  กรรมการ 
นางวราภรณ์               สัตยมาภากร      กรรมการ 
นางทัศนีย์     วงศ์เขียว  กรรมการ 
นางสุนิดา                    เดชะทัตตานนท์    กรรมการและเลขานุการร 
นายพิราม   ภูมิวิชิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ติดตาม  ดูแล ประสานและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 2.คณะกรรมการด าเนินงาน 
นางสุนิดา                         เดชะทัตตานนท์    ประธานกรรมการ 
นายสมยศ         แม้นสงวน  กรรมการ 
นางทัศนีย์     วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาวอัญชลี                  เขมะประภา       กรรมการ 
นางศรีนภา            อรัญญาเกษมสุข       กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  กรรมการ 
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นายค านวณ             ยงประเดิม  กรรมการ 
นายณรงค์   หนูนารี   กรรมการ 
นางแสนสุข        ค าแก้ว          กรรมการ 
นางกาญจนา         สินวิชัย               กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด  กรรมการ 
น.ส.อุษา                          นะแน่งน้อย  กรรมการ 
น.ส.นงพร                        จู่พิชญ์             กรรมการ 
น.ส.พันทิพา        หิงสุวรรณ          กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์   พูลสวัสดิ์           กรรมการ 
น.ส.เสาวนีย ์             จิระสุทธิ์ตระกูล             กรรมการ 
น.ส.ศิริพร   โกมารกุล  กรรมการ 
นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
นายพิราม   ภูมิวิชิต            กรรมการและเลขานุการ 
นายปุ้ย   คงอุไร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางปุญยนุช   เอกศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ควบคุม  ติดตาม  ดูแล  ประสานและรายงานการด าเนินการกิจกรรมของครทูี่ปรึกษาชุมนุม  

 

 3. อาจารย์ท่ีปรึกษาชุมนุม 
1. ชุมนุมโสตทัศนศึกษา 

นายภูริวัฒน์    บุญจันทร์     
2. ชุมนุมครอสเวิร์ด 

 น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้า  น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิค าทับ  ผู้ช่วย 
น.ส.ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย ผู้ช่วย 

3. ชุมนุมห้องสมุด 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์ หัวหน้า น.ส.วันนภา         สายพิมพิน ผู้ช่วย 
น.ส.พรรณทิพา หิงสุวรรณ ผู้ช่วย 

4. ชุมนุมศิลปะการแสดง 
นางณัฏฐ์ธยาน์   สนั่นไหว          หัวหน้า นางนวรัตน์    นาคเสนีย์    ผู้ช่วย 

5. ชุมนุมดนตรีไทย 
นายอุสาห์    เพชรประพันธ์ หัวหน้า นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
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     6.ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 

นายเพ่ิมศักดิ์    พูลสวัสดิ์ หัวหน้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย 
นางธนภร     เนตรสว่าง ผู้ช่วย    

     7.  ชุมนุมอุตสาหกรรม 
นายศุภกิจ         หนองหัวลิง หัวหน้า นายประมวล      เนตรสว่าง         ผู้ช่วย  

           8.   ชุมนุมโยธวาธิต 
นายค านวณ ยงประเดิม  
                      9.   ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 
นายเพชร          สาระจันทร์             หัวหน้า นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงศ์ ผู้ช่วย 
                     10.   ชุมนุมภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น) 
น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย      หัวหน้า นางภัสสริญญา กังเจริญ ผู้ช่วย 
น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช ผู้ช่วย 
  11.   ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
น.ส.ภัทรนุช          ค าดี               หัวหน้า น.ส.โศจยา ดวงสิน ผู้ช่วย 

           12.   ชุมนุมพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
นางพิมพ์สุภัค บุบผา  
  13.   ชุมนุมธรรม-คณิต 
นายเล็ก          สินวิชัย หัวหน้า น.ส.อนุศรา บุญหลิม ผู้ช่วย 
  14.   ชุมนุมถ่ายภาพ 
นางกุณฑลี เจษฏาวัลย์  

      15.   ชุมนุมขุมทรัพย์จากหนังสือ                 
นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง           

16.ชุมนุมโฟล์คซอง 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์          

        17.   ชุมนุมพยาบาล      
น.ส.มวารี   ใจชูพันธ์   

18.   ชุมนุมนันทนาการ       
นางวราภรณ์   แก้วเชาว์รัมย์   

        19.   ชุมนุมมารยาทไทย 
นางล าพอง พูลเพิ่ม หัวหน้า น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย          ผู้ชว่ย 
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  20.   ชุมนุมคณิตศิลป์ 
นางปุญยนุช เอกศิริ หัวหน้า นายอุตสาห์  สังขรัตน์ ผู้ช่วย 
น.ส.สวุรรณี พิริยะประทาน ผู้ช่วย 

21.   ชุมนุมฟุตซอล 
 นายณรงค์      หนูนารี              

22.   ชุมนุมเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน 
นายพิราม        ภูมิวิชิต                 หัวหน้า นายสุเนตร        ศรีใหญ่        ผู้ช่วย 

23.  ชุมนุมบ้านวิทย ์
น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา หัวหน้า น.ส.พอพิศ แก้วคูณ ผู้ช่วย 
น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง  ผู้ช่วย น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ ผู้ช่วย 

24.   ชุมนุมสุดสวยด้วยแฟชั่น 
น.ส.ลักษณา อังกาบสี  

      25.    ชุมนุมยอดนักอ่าน 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์ หัวหน้า นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
น.ส.ทวินันท ์ ใสขาว ผู้ช่วย    

26.   ชุมนุมภาษาอังกฤษ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง  

       27.   ชุมนุมเสริมภาษาอังกฤษ 
น.ส.วีรส์ุดา จันทโชติ  
                 28.   ชุมนุมสิ่งแวดล้อม 
นายมนตรี สุขสวัสดิ์  

29.   ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ หวัหน้า     น.ส. สุกัญญา    โกเฮงกุล         ผู้ช่วย 
นางสาวมยุรี มิ่งมงคล ผู้ช่วย 
 30.   ชุมนุมเพลงไทยลูกทุ่ง 
นางทิพย์จันทร์ หงษา  
   31.   ชุมนุมคณิตคิดสนุก 

นายปรีชา นภาวุฒ ิ หัวหน้า นายวิทู ศรารัชต์ ผู้ช่วย 
32.   ชุมนุมบาสเก็ตบอล  

นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย หัวหน้า นายภาคภูมิ แก้วเย็น ผู้ช่วย 
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33.   ชุมนุมรักษ์โรงเรียน 
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์  

34.   ชุมนุมเถ้าแก่น้อย        
นางพจมาน ชีววัฒนา   

35.   ชุมนุมความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 
นายโกวิทย์ บุญทวี   

36. ชุมนุมสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์    
นายสุวิท ปิน่อมร   

           37.   ชุมนุมหมอภาษา  
 น.ส.เกวล ี บุญมา หัวหน้า น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต ผู้ช่วย    

38.   ชุมนุมขยับกายสบายชีวี 
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา   

39.   ชุมนุมเกมส์การ์ด 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   

              40.   ชุมนุมนวดแผนไทย 
น.ส.ดวงพร    เชื้อมโนชาญ     
                    41.   ชุมนุมเชียร์ 
นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ หัวหน้า น.ส.บุษบา     กล้าขยัน ผู้ช่วย 
นางพรรณี คล้ายจันทร์ ผู้ช่วย นายอทิพงษ์ มหานิล ผู้ช่วย 
น.ส.จิรจิตร ค าเสถียร ผู้ช่วย นางปราณี เปรียบสม ผู้ช่วย 
น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ ผู้ช่วย 

      42   ชุมนุมฟิสิกส์ 
นายปุ้ย คงอุไร   

      43  ชุมนุมวัฒนธรรมจีน 
นางนลินพร สมสมัย หัวหน้า น.ส.เสาวนีย ์ จิรสุทธิ์ตระกูล ผู้ช่วย 
                   44  ชุมนุมเปตอง 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์   
                   45  ชุมนุมหุ่นยนต์(โรบอท-Robot) 
น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ   
                   46.ชุมนุมสร้างเว็บไซด์ 
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี หัวหน้า น.ส.มีนา โอษฐงาม ผู้ช่วย 
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47.ชุมนุมซ่อมคอมพิวเตอร์ 

นายปวิตร             สมนึก   
  48.ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง หัวหน้า น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
      49. ชุมนุมภาษาพาเพลิน 
นางชนิสรางค ์ ปรากฏชื่อ   
             50. ชุมนุมกิจกรรมยามว่าง  
น.ส.จิรา จั่นเล็ก หัวหน้า นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
        51.ชุมนุมกินดีมีสุข 
นางปภาดา พชรพงศ์สุข   
                    52.ชุมนุมลายไทย 
นายค านวณ ยงประเดิม   
                     53.ชุมนุมปกิณกะ 
น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ หัวหน้า น.ส.ศิราภร  นาบุญ ผู้ช่วย 

54.ชุมนุม โยคะ 
นางกาญจนา ศิริมหา   
  55.ท่องเที่ยว 
นายอนุชา ค าแดง   
  56.ชุมนุมสหกรณ์ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ์ หัวหน้า น.ส.นฤมล รับส่ง ผู้ช่วย 
หน้าที ่  ด าเนินการรับนักเรียน และจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด   มีผลงานที่สามารถแสดงในงานนิทรรศการ
ของโรงเรียนได้    อย่างน้อย   1   ผลงาน     

 

4. เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล  
น.ส.ศิริพร         โกมารกุล                     เจ้าหน้าทีว่ัดและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมฯ 
น.ส.จุฑารัตน์      สิทธิค าทับ          ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ด าเนินการสรุปการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
 

5.เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นายนิพนธ์       พจนสุวรรณชัย เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มกิจกรรมฯ 

หน้าที ่ ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ   ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ 
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6.ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้า  น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ  ผู้ช่วย 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์ ผู้ช่วย 

หน้าที ่ บันทึกภาพกิจกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน 

 

7.ฝ่ายประเมินผล 
น.ส.ฝนทอง      ศิริพงษ์ หัวหน้า  นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย 
นายสุเนตร ศรีใหญ่  ผู้ช่วย  น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย  

หน้าที ่ จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูล 

 

 8.ฝ่ายตรวจสอบการเข้ากิจกรรมชุมนุม 
ผู้รับผิดชอบ พ้ืนที่รับผิดชอบ 

นางสาวอุษา       นะแน่งน้อย อาคาร 1,ห้องสมุด,ชั้น 3,ชั้น 4 

นางแสนสุข        ค าแก้ว อาคาร 1,ชั้น 5,ชั้น 6 

นางกาญจนา      สินวิชัย อาคาร 2 

นางสาวอัญชลี    เขมะประภา อาคาร 3 

            นางศรีนภา           อรัญญาเกษมสุฃ   อาคาร 4 

 นางพัชรี              ระมาตร์  อาคาร 5,โรงอาหาร, 
หอประชุม,สวนหลังอาคาร 1 

            นางสาวมณทิพย์     เจริญรอด อาคาร 6 

            นางสาวเสาวนีย์      จิรสุทธิ์ตระกูล สนามใต้โดม,สวนม้าหิน,ใต้อาคาร 1 
 

 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่    29  เดือนเมษายน    พ.ศ.   2554 
 

สั่ง   ณ   วันที่ 29  เดือนเมษายน    พ.ศ.   2554 
 

 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ปีการศึกษา  2554 
 

รายช่ือชุมนุม หัวหน้า จ านวน 
ที่รับได้ 

สถานที่รับ
สมัคร 

สถานที่
เรียน 

1. ชุมนุมโสตทัศนศึกษา ครเูสถียร 30 ห้องโสตฯ 

2.ชุมนุมครอสเวิร์ด ครอูรวรรยา 75 244,245 
3.ชุมนุมห้องสมุด ครูอรสา 100 ห้องสมุด 
4.ชุมนุมศิลปะการแสดง ครูณัฏฐ์ธยาน์   50 521 
5.ชุมนุมดนตรีไทย ครูอุสาห์ ไม่จ ากัด 434 
6.ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ครูเพ่ิมศักดิ์ ไม่จ ากัด ใต้อาคาร 1 
7.ชุมนุมอุตสาหกรรม ครศูุภกิจ 50 512 
8.ชุมนุมโยธวาธิต ครคู านวณ ไม่จ ากัด 431 
9.ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ครเูพชร         50 สวนหลังอาคาร 1 
10.ชุมนุมภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น) ครนูิภาพรรณ 75 151,156,233 
11.ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ครภูัทรนุช 50 157 
12.ชุมนุมพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ครพิูมพ์สุภัค 25 236 
13.ชุมนุมธรรม-คณิต ครเูล็ก 50 ศูนย์คณิตศาสตร์ 
14.ชุมนุมถ่ายภาพ ครกูุณฑลี 25 432 
15.ชุมนุมขุมทรัพย์จากหนังสือ ครพูรพรรณ 25 232 
16.ชุมนุมโฟล์คซอง ครฝูนทอง 25 สวนม้าหิน 
17.ชุมนุมพยาบาล ครมูวารี 25 ห้องพยาบาล 
18.ชุมนุมนันทนาการ ครวูราภรณ์   25 231 
19.ชุมนุมมารยาทไทย ครลู าพอง 25 ศูนย์สังคมฯ 
20.ชุมนุมคณิตฯศิลป์ ครปูุณยนุช 75 224,225 
21.ชุมนุมฟุตซอล ครูณรงค์    30 สนาม 
22.ชุมนุมเพ่ือนเพื่อเพ่ือน ครูพิราม 50 613,235 
23.ชุมนุมบ้านวิทย์ ครูฌัชชา 125 631,634 

24.ชุมนุมสุดสวยด้วยแฟชั่น ครูลักษณา 25 421 
25.ชุมนุมยอดนักอ่าน ครูเบ็ญจมาศ 50 166 
26.ชุมนุมภาษาอังกฤษ ครูจุฑามาศ 25 154 
27.ชุมนุมเสริมภาษาอังกฤษ ครูวีร์สุดา 25 153 
28.ชุมนุมสิ่งแวดล้อม ครูมนตรี 25 สวนม้าหิน 
29.ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ครูสมจิตต์ 75 ห้องเรียนสีเขียว 
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รายชื่อชุมนุม หัวหน้า จ านวน 
ที่รับได้ 

สถานที่รับ
สมัคร 

สถานที่
เรียน 

30.ชุมนุมเพลงไทยลูกทุ่ง ครูทิพย์จันทร์ 25 144 
31.ชุมนุมคณิตคิดสนุก ครูปรีชา  50 221 
32.ชุมนุมบาสเกตบอลชาย,หญิง ครูนิพนธ์ 50 สนาม 
33.ชุมนุมรักษ์โรงเรียน ครูอาทิตย์ 25 หน้าห้องปกครอง 
34.ชมุนุมเถ้าแก่น้อย ครูพจมาน 25 641 
35.ชุมนุมความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย ครูโกวิทย์ 25 223 
36.ชุมนุมสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุวิท 25 ห้องโสตทัศนศึกษา 
37.ชุมนุมหมอภาษา ครูเกวลี 50 161 
38.ชุมนุมขยับกายสบายชีวี ครูสุมิตรา 25 344 
39.ชุมนุมเกมส์การ์ด ครูอภิวัฒน์ 25 222 
40.ชุมนุมนวดแผนไทย ครูดวงพร 25 ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
41.ชุมนุมเชียร์ ครูอุษณีษ์ 200 หอประชุม 
42.ชุมนุมฟิสิกส์ ครูปุ้ย 25 622 
43.ชุมนุมวัฒนธรรมจีน ครูนลินพร 25 152 
44. ชุมนุมเปตอง ครูโสภา 25 สนามเปตอง 
45. ชุมนุมหุ่นยนต์(Robot) ครูนนทยา 25 136 
46. ชุมนุม สร้างเว็บไซด์ ครูเสาวลักษณ์ 50 133  
47. ชุมนุมซ่อมคอมพิวเตอร์ ครูปวิตร 25 ห้องโสตทัศนศึกษา 
48. ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ครูภานุมาศ 50 134 
49. ชุมนุม ภาษาพาเพลิน ครูชนิสรางค์ 25 155 
50. ชุมนุมกิจกรรมยามว่าง ครูจิรา 75 Sound  lab 
51. ชุมนุมกินดีมีสุข ครูปภาดา 25 234 
52. ชุมนุมลายไทย ครูค านวณ 25 433 
53. ชุมนุมปกิณกะ ครูวรัทยา 50 332 
54. ชุมนุมโยคะ   ครูกาญจนา 25 336 
55. ชุมนุมท่องเที่ยว ครูอนุชา 25 334 
56. ชุมนุมสหกรณ์ ครนูงพร 25 423 
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การรับสมัครกิจกรรมชุมนุม 

คาบ 6 วันศุกรท์ี่ 13  พฤษภาคม 2554 
นักเรียนทุกคนสามารถดูชื่อชุมนุมได้ที่ครูประจ าชั้นและ         
หน้าห้องเพื่อนเพื่อเพื่อน 
ขั้นตอนการรับสมคัร 
1. ครูหัวหน้าชุมนุมและครูในชุมนุมพบนักเรียนกลางสนามใต้โดม 
2. นักเรียนเลือกสมัครตามชุมนุมทีต่้องการ โดยเข้าแถวให้เรียบร้อย 
3. ถ้าไม่ได้ตอ้งสมัครชุมนมุอื่น ๆต่อไป 
4. นักเรียนต้องสังกัดชมุนุมนั้น ๆตลอดปีการศึกษา 
5. เมื่อเรียนแล้วนักเรียนตอ้ง 

1. เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 80 % 
2. ผ่านจุดประสงค์ของแต่ละชุมนุมทุกจุดประสงค ์


