
  
 
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์๑” 
        ที่  ๑๓๕  / ๒๕๖๕   

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และนักศึกษำวิชำทหำร 
ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยมีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษำกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนำรี  
ยุวกำชำด และนักศึกษำวิชำทหำรดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ ์ แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร   สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล                ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

หน้ำที ่ ๑. ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตร 
 ๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ แก่กิจกรรมต่ำงๆ 
  

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นำยปลื้ม    ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
นำยอัศวิน  ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ  ครู    กรรมกำร 
นำยภูวดล   ส ำลี   ครู    กรรมกำร 

 
 



นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ ์  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวสุรีย์ ทนคง   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  นำยเสกสรรค์ สุขมำ   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินงำนและสรุปผลกิจกรรมที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. ประสำนงำนควบคุมและก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของ
หลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

กิจกรรมลูกเสือ 
นำยเสกสรรค์ สุขมำ   ครู    หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ 
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ 
นำยภูวดล ส ำลี   ครู    รองหัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ 

หน้ำที ่  วำงแผนด ำเนินกำร ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 
 

 กิจกรรมลูกเสือ  ม.๑  
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ที่ปรึกษำ 

นำยเสกสรรค์ สุขมำ   ครู    หัวหน้ำ 
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ   ครู ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำ 
นำยพรพิชิต    พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้ำ 
นำยปลื้ม     ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี  ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์  ครู    ผู้ช่วย 
นำยฉัตรดำว   ฉันทะ   ครู    ผู้ช่วย 
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์  ครู    ผู้ช่วย 
นำยพีระศิลป์   เอกฐิน   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  ครู    ผู้ช่วย 
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวภริตำ โอชำรส   ครู    ผู้ช่วย 
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 
 
 
 



กิจกรรมลูกเสือ  ม.๒ 
นำยภูวดล ส ำลี   ครู    หัวหน้ำ 
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองหัวหน้ำ 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงบุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำ 
นำยศิวกร กรึงไกร   ครู    ผู้ช่วย 
นำยปรำรณ์รณ กำญจนำกร  ครู    ผู้ช่วย 
นำยเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู    ผู้ช่วย     
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย  ครู    ผู้ช่วย 
นำงวรรณวรำงค์   ทนงสุทธิ์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
นำยนัฐวุฒิ   สำยันต์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
นำยกันตภน วำทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
นำงสำวบุญเรือง   สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย   

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 
 

กิจกรรมลูกเสือ  ม.๓ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ที่ปรึกษำ 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ที่ปรึกษำ 

นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์  ครู    รองหัวหน้ำ 
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว   ครู    รองหัวหน้ำ 
นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ชว่ย 
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู    ผู้ช่วย  
นำยชยกร อมรเวช   ครู    ผู้ช่วย 
นำยวันเฉลิม   อุลิด   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำงนปภำ     ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน    เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย   

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 



กิจกรรมเนตรนำรี 
นำงสำวสุรีย์ ทนคง   ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำกิจกรรมเนตรนำร ี
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู    รองหัวหน้ำกิจกรรมเนตรนำรี 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    รองหัวหน้ำกิจกรรมเนตรนำรี 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมเนตรนำรีของโรงเรียน ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมเนตรนำรี ม.๑ 

นำงสำวสุรีย์ ทนคง   ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองหัวหน้ำ 
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวพัชญมนฑ์   ทิพย์สง  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเนตรนำรีระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมเนตรนำรี ม.๒ 

นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   ที่ปรึกษำ 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู    หัวหน้ำ 
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำ 
นำงสำวพรทิพย์ อุดร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำงจิดำภำ จูหว้ำ   ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเนตรนำรีระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

 



กิจกรรมเนตรนำรี ม.๓ 

นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู    หัวหน้ำ 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ดีละม้ำย  ครู    รองหัวหน้ำ 
นำงสำวรัตนำภรณ์   กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงจิตร์สมำ   สมงำม   ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู    ผู้ช่วย 
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงชุลีกร   เพชรทองบุญ  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวปัทมำ   กีถำวร   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเนตรนำรีระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกำชำด 

นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล  ครู    หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด 
นำงนงพงำ อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองหัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด 
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  ครู ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดของโรงเรียน ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกำชำด  ม.๑ 
นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองหัวหน้ำ 
นำงพรรณี   เกตุถำวร   ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวจุฑำมำส   จันทร์มณี  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ  ครู    ผู้ช่วย 
นำยภำณุพันธ ์ จันทร์หอม  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวเมธำวี    จันทร์ประภำ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำงสำวลักขณำ ภำคโภค ี  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกำชำด  ม.๒ 
นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก  ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู    รองหัวหน้ำ 
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ   ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 
 



นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นำงสำวทิพย์สุดำ    ทองมี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกำชำด  ม.๓ 

ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   ที่ปรึกษำ 
นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล  ครู    หัวหน้ำ 
นำงสำวนัฏฐภรณ์   ใหญ่ยอด  ครู    รองหัวหน้ำ 
นำงสุดำพร    ย้ิมสิน   ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล   ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู    ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  ครู    ผู้ช่วย 

หน้ำที่  วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 

นำยประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรพิเศษ 
นำยอัศวิน   ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร   หัวหน้ำ 
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร   ผู้ช่วย 
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู   ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร   ผู้ช่วย 

หน้ำที ่ วำงแผน ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรของโรงเรียนให้เป็นไป       
         ตำมหลักสูตร 
 
  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำร 
     

         สั่ง ณ วันที่  ๑๗   พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

                         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)  
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 


