
 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที ่200/2563 

      เรื่อง   แต่งตั้งครูผู้ด าเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ - เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,  
นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25๖3 
 เพื่อให้การเรียนการสอนกิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25๖3 โรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ 
รวมทั้งประกอบคุณงามความดีตามบทบาทและหน้าที่ จึงขอแต่งตั้งครูผู้สอนเพื่อด าเนินการอบรมสั่งสอน
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมทั้งการประเมินผล ให้เป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าชี้แนะให้การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมบังคับ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์       นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       รองประธานกรรมการ 
3. นางจ าเรียง ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ                          กรรมการ 
4. นางจันทร์นิพา    ขวยไพบูลย์ ครู คศ.3              กรรมการ 
5. นางสุลีพร         ดีทอง  ครู คศ.3    กรรมการ 
6. นายจงรักษ์        บ ารุงวงศ์ ครู คศ.2    กรรมการ 
7. นายณรงค์         ศิริยงค์  ครู คศ.2    กรรมการ 
8. นายพิชัย บุญชูประภา  ครู คศ.2             กรรมการ  
9. นายศรีสุวรรณ    บรมสุข       ครู คศ.1            กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  หัวหน้าหน่วยกิจกรรม มีหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  ดูแล เป็นที่ปรึกษา การ
จัดกิจกรรม ดูแลการวัดผล ประเมินผล และร่วมแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

1. นายอาวุธ             จันทร์เมือง   ลูกเสือ-เนตรนารี  
2. นางจันทร์นิพา     ขวยไพบูลย์   ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
3. นายวุฒินันท์    จันทร์นพรัตน์   นักศึกษาวิชาทหาร   
4. นางสาวปาลินี             เพชรทอง   อาสาพัฒนา  

     
3.  หัวหน้า-รองหัวหน้าเหล่ากิจกรรม   มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ , ประสานงานและรวบรวมสมุดประเมินผล ส่งที่หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.   นายศรีสุวรรณ         บรมสุข  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ระดับ ม.1 
 2.   นางยุพาพร   เกิดขุมทอง รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 
 3.   นายอาวุธ   จันทร์เมือง หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ระดับ ม.2 
 4.   นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ  รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.2 
 5.   นายเจนณรงค์          พันทวี  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.3 
 6.   นางสาวจิราพร   บุญเหลือ รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.3 
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 7.   นางจันทร์นิพา         ขวยไพบูลย์ หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.4-6               
 8.   นางสาวเกศวรา        ศรพิีบูลย์ รองหัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.4-6 
 9.   นางสาวปาลินี          เพชรทอง        หัวหน้ากิจกรรมอาสาพัฒนา ม.4-6 
 10.  นายสัญชัย    พิกุลงาม         รองหัวหน้ากิจกรรมอาสาพัฒนา ม.4-6    
 11.  นายวุฒินันท์    จันทร์นพรัตน์ หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ม.4-6  
 12.  นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง รองหัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ม.4-6 
 
4. ผู้สอนกิจกรรมบังคับ  มีหน้าที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักสูตรที่วางไว้ ประกอบด้วย 
 
กิจกรรม ผู้ก ากับกลุ่ม/กอง วุฒิทางลูกเสือ ต าแหน่งทางลูกเสือ หน้าที่รับผิดชอบ 

ลูกเสือ – เนตรนาร ี
ม.1 

1. นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
2. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 

W.B. 
W.B. 

ผู้ก ากับกลุ่ม 
รองผู้ก ากับกลุ่ม 

กลุ่มลูกเสือ  ม.1 

3. นางสาวกรธิดา   กิมาคม 
4. นางลักขนา  นาคสมวงษ์กุล 

W.B. 
- 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 1 

5. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ 
6. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
7. นายจตุพล  บุนนาค 

W.B. 
B.T.C. 
- 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 2 

8. นายภราดร ไชยเขียว 
9. นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 3 

10. นางสาวชนกพร ทองปาน 
11. นางสาววันวิสาข์ สืบ 
12. นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ 

W.B. 
W.B. 
B.T.C.. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 4 

13. นายเอกชัย อะหลีแอ 
14. นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 5 

15. นางสายฝน  ราษีงาม 
16. นางสาวอัญวีณ์ หนูอุไร 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 6 

17. นายวรรณศักดิ์ บุญชู 
18. นายณรงค์ ศิริยงค์ 
29. นายณัฐกิตติ์  สารสุข 

W.B. 
B.T.C. 
- 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 7 

20. นางอารมย์ เทพเกื้อ 
21. นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง 

B.T.C. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 8 
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กิจกรรม ผู้ก ากับกลุ่ม/กอง วุฒิทางลูกเสือ ต าแหน่งทางลูกเสือ หน้าที่รับผิดชอบ 

ลูกเสือ – เนตรนาร ี
ม.2 

1. นายอาวุธ จันทร์เมือง  
2. นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  

W.B. 
W.B. 

ผู้ก ากับกลุ่ม 
รองผู้ก ากับกลุ่ม 

กลุ่มลูกเสือ  ม.2 

3. นายพิชัย บุญชูประภา 
4. นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 

W.B.. 
W.B. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 1 

5. นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
6. นายณฐนน ก๊งหวั่น 

W.B. 
A.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 2 

7. นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
8. นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ 

W.B  
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 3 

9. นางสาวพัชริณี    สมผล 
10. นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น 
11. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 

W.B  
W.B  
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 4 

12. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วน 
13. น.ส.นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 

W.B 
W.B 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 5 

14. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
15. นายเดชศรี สุวิรัตน์ 

W.B. 
W.B 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 6 

16. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
17. นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ 
18. นางสาวนฤมล สาริขา 

W.B  
B.T.C. 
- 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 7 

19. นางวานีดา ทองปัสโนว์ 
20. นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร 

W.B. 
W.B 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
กิจกรรม ผู้ก ากับกลุ่ม/กอง วุฒิทางลูกเสือ ต าแหน่งทางลูกเสือ หน้าที่รับผิดชอบ 

ลูกเสือ – เนตรนาร ี
ม.3 

1. นายเจนณรงค์ พันทวี 
2. นางสาวจิราพร บุญเหลือ 

W.B. 
W.B. 

ผู้ก ากับกลุ่ม 
รองผู้ก ากับกลุ่ม 

กลุ่มลูกเสือ  ม.3 

3. นางสาวกรกมล กุลทอง 
4. นางสาวมัสรีน่า สะน ิ

W.B 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 1 

5. นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
6. นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 

B.T.C. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 2 

7. นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ 
8. นายอิศระเกษม สีหะวงษ์ 

W.B. 
- 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 3 

9. นางสาวนวียา ปักษิณ 
10. นางอังคณา จงรักษ์วิทย์ 

W.B. 
A.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 4 

11. นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช 
12. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 5 

13. นายธิรพงศ์ คงด้วง 
14. นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 6 

15. นายชวลิต กรัดภิรมย์ 
16. นางสาวกวินนาฎ  อินทจัทร์ 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

ลูกเสือ กอง 7 

17. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์  
18. นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 

W.B. 
B.T.C. 

ผู้ก ากับกอง 
รองผู้ก ากับกอง 

เนตรนารี กอง 8 

 
 

กิจกรรม ผู้ก ากับกลุ่ม/กอง ต าแหน่งทาง บ.พ. หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ม.4-6 
 

1. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  
2. นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์  

หัวหน้าหมวด ร.ร. 
รองหัวหน้าหมวด ร.ร. 

บ าเพ็ญฯ ม.4-6 

3. นางสาวอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
4. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ 
5. นางสาวนิธิยา  ทองยวน 
6. นางสาวนฤมล   บุญรอด 

 

ผู้บ าเพ็ญฯ ม.4 

7. นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์ 
8. น.ส.พรรณธิดา ภูริวิทยาธรีะ 
9. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน 
10. สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน 

 

ผู้บ าเพ็ญฯ ม.5 

11. นางสาวปัทมา     ใจชื่น 
12. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว 
13. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน 
14. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
15. นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์ 

 

ผู้บ าเพ็ญฯ ม.6 
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กิจกรรม ผู้ก ากับกิจกรรม ต าแหน่งทางกิจกรรม หน้าที่รับผิดชอบ 
อาสาพัฒนา 

 ม.4-6 
 

1. นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
2. นายสัญชัย  พิกุลงาม 
3. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดษิฐ์ 
4. นายธีรัตน์  โครตพันธ์ 
5. นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง 

หัวหน้ากิจกรรม 
รองหัวหน้ากิจกรรม 

อาสาพัฒนา 
ม.4-6 

นักศึกษาวิชา
ทหาร ม.4-6 

1. นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ 
2. นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง 
3. นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว 
4. ว่าท่ี ร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง 
5.  นางสาวจตุพร  เฝือชัย 
6. นายวรัญญู  ทองถึง 
 

หัวหน้ากิจกรรม 
รองหัวหน้ากิจกรรม 

น.ศ.ท. ม.4-6 

 
 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนและ

โรงเรียนต่อไป 
  
 
สั่ง  ณ  วันที่   1  กรกฎาคม  2563 
 

 

                                                                         
                                                       (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 


