
  

 

 

 

คําสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห๑” 

ท่ี ๑๖๘  / ๒๕๖๔    

เรื่อง แตงตั้งครูท่ีปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดําเนินการเปนไปดวยความ

เรียบรอยมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร จึงแตงตั้งครูท่ีปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

วาท่ี ร.ต.สมรักษ  แทนลาน  รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 

วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

นายเกษม  เมาลิทอง   คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

นายศักรินทร   วงษแหยม   คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

นายศุภมงคล   อินทรสนอง  คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

นางสาวสมาพร   สมสืบ   คร ูชํานาญการ   กรรมการ 

นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 

นายปลื้ม   ปรีชา    คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. กําหนดนโยบายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร 

 ๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหา แกกิจกรรมตางๆ 

 ๓. ควบคุมและกํากับดูแลใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

นายปลื้ม    ปรีชา   คร ูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

นายอัศวิน  ศรีบัว   คร ูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นางสาววิจิตรา   ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ  คร ู    กรรมการ 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   คร ู    กรรมการ 

นายภูวดล   สําล ี   คร ู    กรรมการ 

นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    กรรมการ 



นางสาวสกุลทิพย   ชูพงษ   คร ู    กรรมการ 

นางสาวสุรีย ทนคง   คร ูชํานาญการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  นายเสกสรรค สุขมา   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. วางแผนดําเนินงานและสรุปผลกิจกรรมท่ีรับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒. ประสานงานใหการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 

กิจกรรมลูกเสือ 

นายเสกสรรค สุขมา   คร ู    หัวหนากิจกรรมลูกเสือ 

นายภูวดล สําลี   คร ู    รองหัวหนากิจกรรมลูกเสือ 

นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    รองหัวหนากิจกรรมลูกเสือ 

หนาท่ี   วางแผนดําเนินการ ประสานงานและกํากับดูแลการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักสูตร 
 

 

กิจกรรมลูกเสือ  ม.๑ 

นายเสกสรรค สุขมา   คร ู    หัวหนา 

นางสาวจันทนา ก่ิงพุฒิ   ครู ชํานาญการ   รองหัวหนา 

นางสาวภิรมยพร   ใจหนักแนน  ครูผูชวย    รองหัวหนา 

นายปลื้ม     ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นางจิตรีย  รุงวัฒนาวุฒิรักษ  คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นางกัญญชัญญ เหมือนเตย  คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวอาภรณ สายจันดี  คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ ์  คร ู    ผูชวย 

นายฉัตรดาว   ฉันทะ   คร ู    ผูชวย 

นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน  คร ู    ผูชวย 

นายพีระศิลป   เอกฐิน   คร ู    ผูชวย 

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู    ผูชวย 

นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา   ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวยุวดี   สุภาเรือง   ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวภริตา โอชารส   ครูผูชวย    ผูชวย 

นายพิชานนท  เนาเพ็ชร   ครูผูชวย    ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๑ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมลูกเสือ  ม.๒ 

นายภูวดล สําลี   คร ู    หัวหนา 

นายประสพชัย แนประโคน  คร ูชํานาญการพิเศษ  รองหัวหนา 

นางสาวพิมพธาดา  จํานงบุญรัตน  คร ูชํานาญการ   รองหัวหนา 

นายศิวกร กรึงไกร   คร ู    ผูชวย 

นายปรารณรณ กาญจนากร  คร ู    ผูชวย 

นายรณกร    ไขนาค   คร ู    ผูชวย  

นายเศรษฐลักษณ   สุขสงวน  คร ู    ผูชวย 

นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู    ผูชวย     

นายสุทธิพงษ มูลอาษา   คร ู    ผูชวย 

นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางวรรณวรางค   ทนงสุทธิ ์  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาววรรณสิริ   นาคเรือง  ครูผูชวย    ผูชวย   

นายนัฐวุฒิ   สายันต   ครูผูชวย    ผูชวย   

นางสาวบุญเรือง สังฆศุข   ครูอัตราจาง   ผูชวย   

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๒ ใหเปนไปตามหลักสูตร 
 

 

กิจกรรมลูกเสือ  ม.๓ 

นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    หัวหนา 

นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย    รองหัวหนา 

นายวีรวัฒน ลงผิว   ครูผูชวย    รองหัวหนา 

นายเกษม เมาลิทอง  คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นายศุภมงคล อินทรสนอง  คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ู    ผูชวย  

นายสมพร อมรเวช   คร ู    ผูชวย 

นายวันเฉลิม   อุลิด   คร ู    ผูชวย 

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  คร ู    ผูชวย 

นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางนปภา     ไตเปนสุข  ครูผูชวย    ผูชวย 

นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจาง   ผูชวย   

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๓ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

 

 

 



กิจกรรมเนตรนาร ี

นางสาวสุรีย ทนคง   ครู ชํานาญการ   หัวหนากิจกรรมเนตรนารี 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ  คร ู    รองหัวหนากิจกรรมเนตรนารี 

นางสาวสกุลทิพย   ชูพงษ   คร ู    รองหัวหนากิจกรรมเนตรนารี 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ ประสานงานและกํากับดูแลการจัดกิจกรรมเนตรนารีของโรงเรียน ใหเปนไปตามหลักสูตร 

   

กิจกรรมเนตรนาร ีม.๑ 

นางสาวสุรีย ทนคง   คร ูชํานาญการ   หัวหนา 

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ  คร ูชํานาญการพิเศษ  รองหัวหนา 

นางอารีวรรณ แนประโคน  คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นางสุกัลยา เสือจําศิลป  คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวกฤติญา  ทองประวัต ิ  คร ู    ผูชวย 

นางสาวทุเรียน ไวยบุรี   คร ู    ผูชวย 

นางสาวพัชญมนฑ   ทิพยสง  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวญดา  แกวพาณิชย  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์  ครูผูชวย    ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๑ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

กิจกรรมเนตรนาร ีม.๒ 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ  คร ู    หัวหนา 

นางกันตฤทัย พ่ึงสมศักดิ์  คร ูชํานาญการ   รองหัวหนา 

นางสาวพรทิพย อุดร   คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นางจิดาภา จูหวา   คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวสมาพร สมสืบ   คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางจุไรภรณ พงษไชย   คร ู    ผูชวย 

นางสาวศิริวรรณ  โอริส   คร ู    ผูชวย 

นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวธนารักษ   ไกรสมโภชน  ครูอัตราจาง   ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๒ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

 

 

 



กิจกรรมเนตรนาร ีม.๓ 

นางสาวสกุลทิพย   ชูพงษ   คร ู    หัวหนา 

นางสาวจุฑาทิพย  ดีละมาย  คร ู    รองหัวหนา 

นางสาวรัตนาภรณ   กาญจนพัฒน  คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางจิตรสมา   สมงาม   คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    ผูชวย 

นางสาวนุชาภา สงสวัสดิ ์  คร ู    ผูชวย 

นางชุลีกร   เพชรทองบุญ   คร ู    ผูชวย 

นางสาวปทมา   กีถาวร   คร ู    ผูชวย 

นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตราจาง   ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๓ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

กิจกรรมยุวกาชาด 

นางสาววิจิตรา   ออนสกุล  คร ู    หัวหนากิจกรรมยุวกาชาด 

นางนงพงา อิสสอาด   คร ูชํานาญการพิเศษ  รองหัวหนากิจกรรมยุวกาชาด 

นางสาวสุวรรณา สุดปรึก   คร ู    รองหัวหนากิจกรรมยุวกาชาด 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ ประสานงานและกํากับดูแลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียน ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

กิจกรรมยุวกาชาด  ม.๑ 

นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชํานาญการพิเศษ  หัวหนา 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ   คร ูชํานาญการพิเศษ  รองหัวหนา 

นางพรรณี   เกตุถาวร   คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู  คร ู    ผูชวย 

นางสาวจุฑามาส   จันทรมณี  คร ู    ผูชวย 

นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ  คร ู    ผูชวย 

นายภาณุพันธ จันทรหอม  คร ู    ผูชวย 

นางสาวเมธาวี    จันทรประภา  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวลักขณา ภาคโภคี   ครูอัตราจาง   ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๑ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

กิจกรรมยุวกาชาด  ม.๒ 

นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก  คร ู    หัวหนา 

นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร  คร ู    รองหัวหนา 

นางสาวอริยา กันทะวงค  คร ู    ผูชวย 

นางสาวพรเพ็ญ พุมสะอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ  ผูชวย 

นางสาวชญาภา ลีวรรณ   คร ูชํานาญการ   ผูชวย 



นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น  คร ู    ผูชวย 

นางสาวนัฐพร   ภูวงษ   ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล  ครูผูชวย    ผูชวย 

นางสาวทิพยสุดา    ทองมี  ครูผูชวย    ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๒ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

กิจกรรมยุวกาชาด  ม.๓ 

นางสาววิจิตรา   ออนสกุล  คร ู    หัวหนา 

นางสาวนัฏฐภรณ   ใหญยอด  คร ู    รองหัวหนา 

นางสุดาพร    ยิ้มสิน   ครู ชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  คร ูชํานาญการ   ผูชวย 

นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง  คร ู    ผูชวย 

นางสาววิชญาพร   อุนมี   คร ู    ผูชวย 

นางสาวพิชามญชุ   กุศล   คร ู    ผูชวย 

นางสาวศิรินภา มุลาลินน  คร ู    ผูชวย 

นางสาวกัลยพัตร   เสรีชัย   คร ู    ผูชวย 

นางสาวอุมาพร ขาวแขก   คร ู    ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๓ ใหเปนไปตามหลักสูตร 

 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

นายประจวบโชค   สรอยสม  ผูอํานวยการโรงเรียน ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 

นายอัศวิน   ศรีบัว   คร ูชํานาญการพิเศษ ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร   หัวหนา 

นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย   ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร   ผูชวย 

จาสิบเอกธนพล สูงกลาง   ครูผูชวย   ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร   ผูชวย 

หนาท่ี  วางแผน ดําเนินการ จัดกิจกรรมและสรปุประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนใหเปนไป       

         ตามหลักสูตร 

 

  ท้ังนีใ้หผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี 

แกทางราชการ 
     

         สั่ง ณ วันท่ี  ๒๖   พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    

 

                         (นายประจวบโชค  สรอยสม)  

              ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 


