
  
 
 
 

คำสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 
     ที ่๓๕๐ / ๒๕๖๔    

เรื่อง แต่งต้ังครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑        
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำ
ประโยชนเ์พื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหารดังต่อไปนี ้

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนันท ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมภิักด์ิ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร   สมสืบ   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นายปลื้ม   ปรชีา    คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตร 
 ๒. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
นายปลื้ม    ปรีชา   คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายอัศวิน  ศรบีัว   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   คร ูชำนาญการ   กรรมการ 



 
-๒- 

นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  คร ู    กรรมการ 
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี  คร ู    กรรมการ 
นางสาววิจิตรา   อ่อนสกลุ  คร ู    กรรมการ 
นายภูวดล   สำลี    คร ู    กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย ์  ชูพงษ ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวสุรีย ์ ทนคง   คร ูชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  นายเสกสรรค ์ สุขมา   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. วางแผน ดำเนินงานและสรุปผลกิจกรรมที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ประสานงานให้การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เปน็ไปตามเป้าหมาย 
 

กิจกรรมลูกเสอื 
นายเสกสรรค ์ สุขมา   คร ู    หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
นายภูวดล สำล ี   คร ู    รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี  คร ู    รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 

หน้าที่   วางแผนดำเนินการ ประสานงานและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 
 

 กิจกรรมลูกเสือ  ม.๑  
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   ที่ปรึกษา 

นายเสกสรรค ์ สุขมา   คร ู    หัวหน้า 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ   ครู ชำนาญการ   รองหัวหน้า 
นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  คร ู    รองหัวหน้า 
นายปลื้ม     ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นายศักรินทร ์ วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นางกัญญชัญญ ์ เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวอาภรณ์ สายจันด ี  คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นายฉัตรดาว   ฉันทะ   คร ู    ผู้ช่วย 
นายเทอดศักด์ิ เปาลิวัฒน ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู    ผู้ช่วย 
นายเกียรตศิักดิ ์ กันนิดา   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวยุวดี   สุภาเรือง   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวภริตา โอชารส   คร ู    ผู้ช่วย 



 
 
-๓- 

นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๑ ให้เปน็ไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมลูกเสือ  ม.๒ 
นายภูวดล สำล ี   คร ู    หัวหน้า 
นายประสพชัย แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงบุญรัตน ์  คร ูชำนาญการ   รองหัวหน้า 
นายศิวกร กรึงไกร   คร ู    ผู้ช่วย 
นายปรารณ์รณ กาญจนากร  คร ู    ผู้ช่วย  
นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวโสภิต สจุิตตกุล  คร ู    ผู้ช่วย     
นายสุทธิพงษ ์ มูลอาษา   คร ู    ผู้ช่วย 
นางวรรณวรางค์   ทนงสทุธิ ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
นางสาววรรณสิริ   นาคเรือง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย   
นายนัฐวุฒิ   สายันต์   ครูผู้ช่วย    ผู้ชว่ย   
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย   

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมนิผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๒ ให้เปน็ไปตามหลักสูตร 
 
 

กิจกรรมลูกเสือ  ม.๓ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ที่ปรึกษา 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมภิักด์ิ  รองผู้อำนวยการ   ที่ปรึกษา 

นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี  ครู    หัวหน้า 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์  คร ู    รองหัวหน้า 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว   คร ู    รองหัวหน้า 
นายเกษม เมาลิทอง  คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร ์  คร ู    ผู้ช่วย  
นายชยกร อมรเวช   คร ู    ผู้ช่วย 
นายวันเฉลิม   อุลิด   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู    ผู้ช่วย 
นางนปภา     ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 



 
 

-๔- 
นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย   

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๓ ให้เปน็ไปตามหลักสูตร 

กิจกรรมเนตรนาร ี
นางสาวสุรีย ์ ทนคง   ครู ชำนาญการ   หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี 
นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  คร ู    รองหัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี 
นางสาวสกุลทิพย ์  ชูพงษ ์  คร ู    รองหัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ ประสานงานและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเนตรนารีของโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมเนตรนารี ม.๑ 
นางสาวสุรีย ์ ทนคง   คร ูชำนาญการ   หัวหน้า 
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ  คร ูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
นางอารีวรรณ แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นางสุกัลยา เสือจำศิลป ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย ์  คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวพัชญมนฑ์   ทิพย์สง  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์  คร ู    ผู้ช่วย 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมเนตรนารี ม.๒ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   ที่ปรึกษา 
นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  คร ู    หัวหน้า 
นางกันต์ฤทัย พันธ์ุสวัสดิ ์  คร ูชำนาญการ   รองหัวหน้า 
นางสาวพรทิพย์ อุดร   คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นางจิดาภา จูหว้า   คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวสมาพร สมสืบ   คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวพัชรินทร์  โพธ์ิทอง  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 



 
 
-๕- 

นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกจิกรรมเนตรนารีระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมเนตรนารี ม.๓ 
นางสาวสกุลทิพย ์  ชูพงษ ์  คร ู    หัวหน้า 
นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย  คร ู    รองหัวหน้า 
นางสาวรตันาภรณ์   กาญจนพัฒน์  คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางจิตร์สมา   สมงาม   คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญา อินทร์กอง  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นางชุลีกร   เพชรทองบุญ   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวปัทมา   กีถาวร   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวณภัค เลี้ยงช่ังทอง  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกาชาด 
นางสาววิจิตรา   อ่อนสกลุ  คร ู    หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
นางนงพงา อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก   คร ูชำนาญการ   รองหัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 

หน้าที ่ วางแผน ดำเนินการ ประสานงานและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียน ให้เปน็ไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกาชาด  ม.๑ 
นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ   คร ูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
นางพรรณี   เกตุถาวร   คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู ่  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวจุฑามาส   จันทรม์ณ ี  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ  คร ู    ผู้ช่วย 
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู    ผู้ชว่ย 
นางสาวเมธาวี    จันทร์ประภา  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
นางสาวลักขณา ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

 



 
 
-๖- 

กิจกรรมยุวกาชาด  ม.๒ 
นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก  คร ูชำนาญการ   หัวหน้า 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร ์ คร ู    รองหัวหน้า 
นางสาวอริยา กันทะวงค์  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด  คร ูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
นางสาวชญาภา ลีวรรณ   คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวอาทติญา   นาคกลั่น  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวนัฐพร   ภูวงษ์   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
นางสาวทิพย์สุดา    ทองม ี  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมยุวกาชาด  ม.๓ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   ที่ปรึกษา 
นางสาววิจิตรา   อ่อนสกลุ  คร ู    หัวหน้า 
นางสาวนัฏฐภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    รองหัวหน้า 
นางสุดาพร    ยิ้มสิน   ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาววิชญาพร   อุ่นม ี   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวพิชามญชุ์   กุศล   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวศิรินภา มุลาลินน ์  คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวกัลย์พัตร ์  เสรีชัย   คร ู    ผู้ช่วย 
นางสาวอุมาพร ขาวแขก   คร ู    ผู้ช่วย 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมนักศกึษาวิชาทหาร 
นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
นายอัศวิน   ศรีบัว   คร ูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   หัวหน้า 
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ ์  คร ู   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   ผู้ช่วย 
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง   คร ู   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   ผู้ช่วย 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนให้เป็นไป       
         ตามหลักสูตร 
 



 
 

-๗- 
ทั้งนีใ้ห้ผู้ที่ได้รบัแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเสียสละและบังเกิดผลดี 

แก่ทางราชการต่อไป 
     

         สั่ง ณ วันที ่ ๒๙   ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
    
 

                         (นายประจวบโชค  สร้อยสม)  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 


