
 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
ที ่139/ 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ  ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
....................................................................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ            
การจัดกิจกรรม 
 อ านาจตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546  ให้สถานศึกษามีผู ้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและตามมาตรา ๒๗          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและ
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ยุวกาชาด  ลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ  นักศึกษาวิชาทหาร        ประกอบด้วย 
 1.1นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน 
     และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 1.2นางจันทร์แรม  ขุนทอง ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 1.3นางสุรีรัตน์    บุญจันทร์ รองนายกหมู่ยุวกาชาด 
2.คณะท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรมตามค าสั่งนี้  ประกอบด้วย 
          2.1 นางสาวศิกาญจน์      พงษ์สุวรรณ           ครูช านาญการพิเศษ  
3. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ได้แก่  นายอดิศักดิ์  จันทร์เกษม 
4. หัวหน้าผู้ก ากับและนิเทศลูกเสือทุกระดับได้แก่   นายเลิศพันธุ์  พิษณุวรรณ 
4.1 ลูกเสือ       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     จ านวน  84    คน     ประกอบด้วย 
 1) นายวรวุฒิ                มะลิวงษ์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
          2 ) นายอุดมศักดิ์           ธีระกาญจน์                 รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 3) นางอานุช  จูเมฆา   ผู้ก ากับกองลูกเสือกองที่ 1 
 4) นางปราณีต  ธีระกาญจน์            ผู้ก ากับกองลูกเสือกองที่ 2 
          5) นางสาวปวีณา         โพธิ์จันทร์                    ผู้ก ากับกองลูกเสือ กองที่ 3 
          6) นางสาวนาถอนงค์      กางถัน                        ผู้ก ากับกองลูกเสือ กองที่ 4 
          7) นางสาวพวงเพชร      ภูธู่ป                            ผู้ก ากับกองลูกเสือ กองที่ 5 
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4.2 ลูกเสือ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2จ านวน   91 คน    ประกอบด้วย 
 1) นายเชวง  ค าจริง   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
          2) นายสานิตย์              ทองจันทร์  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 3) นายสมพร  ตรีสงค ์   ผู้ก ากับกองลูกเสือกองที่ 1 
 4) นายทิตย์อุทัย           ชัยมาสพงษ์  ผู้ก ากับกองลูกเสือกองที่ 2 
 5) นายปรีชา                แสงเหมือนขวัญ             ผู้ก ากับกองลูกเสือ กองที่ 3 
 6) นางสาวสวิชญา         ค าดีเพ็ง    ผู้ก ากับกองลูกเสือกองที่ 4 
  
4.3ลูกเสือ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      จ านวน117คน  ประกอบด้วย 
 1) นายอุดร                  ภูสมสี     ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 2) นางอุบล   สายต่างใจ  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ   
 3) นางสุภาพร   สวัสดิเทพ  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 1 
 4) นายขวัญชัย              ศรทีอง    ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 2   
 5) นางนิษฐา                 จูเมฆา     ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 3   
 6) นางบุษรินทร์             ปัน้ทอง   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 4 
           7) นางรัชนีวรรณ            เฮงทรัพย์                  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 5 
 8) นายสิทธิพงษ์            กุลทอง   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 6 
          9) นางพรทิพย์               สุขเต็มดี                     ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กองที่ 7 
5. หัวหน้าผู้ก ากับ ดูแล และนิเทศ กิจกรรมยุวกาชาดทุกระดับ  ได้แก่  นางนัชชนา   พรหมพร 
5.1ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1จ านวน  158คน        ประกอบด้วย 
 1) นางรุจี                    พีระพันธุ์  ผู้น ายุวกาชาด กลุ่มที่ 1 ( ม.1) 
 2) นางสาววิลาวัลย์         จนัทร์พร  รองผู้น ายุวกาชาด 
 3) นางรัตนา                 สงสังข์               รองผู้น ายุวกาชาด 
           4) นางสาวพัทธนันท์       จินดารัตนวงศ์               รองผู้น ายุวกาชาด 
 5) นางประชุม              สุวรรณ                        รองผู้น ายุวกาชาด 
 6) นางสาวปราณี           เกดิเชื้อ                       รองผู้น ายุวกาชาด      
          7) นางสาวรุ่งอรุณ          พินิจผล                       รองผู้น ายุวกาชาด    
          8 ) นางสาวกรรณิการ์      สีม่วง                          รองผู้น ายุวกาชาด 
5.2ยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             จ านวน 109  คน       ประกอบด้วย 
 1) นางสาวสาวิตรี          บญุส่ง                ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด กลุ่มที่  2 ( ม.2) 
 2) นางสาวสุวรรณภัค      วญิญาสุข  รองผู้น ายุวกาชาด 
 3) นางวิภาดา               สุวรรณโณ  รองผู้น ายุวกาชาด 
          4) นางสาวสุธิษา            เฉยนก                       รองผู้น ายุวกาชาด 
          5) นางสาวปิยะนันท์       ขัตเตชา              รองผู้น ายุวกาชาด   
          6) นายรัฐสรรค์             ภูมิพัฒนโสภณ   รองผู้น ายุวกาชาด 
          7)  นางสาวกุลธิดา          กันมา                        รองผู้น ายุวกาชาด 
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5.3ยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           จ านวน   129    คน   ประกอบด้วย 
 1) นางลาวัลย์              แสงข า              ผู้น ายุวกาชาด  กลุ่มท่ี 3 ( ม.3 ) 
 2) นางสาวชนาพร         เมฆดี       รองผู้น ายุวกาชาด    
 3) นางสาวสุนทรี  ยอดทัพ   รองผู้น ายุวกาชาด 
 4) นางวัฒนา               อินทอ าภา           รองผู้น ายุวกาชาด 
 5) นางภควรรณ           นาคสิงห์      รองผู้น ายุวกาชาด 
 6) นางสาวกุสาวดี          ประเสริฐสิทธิ์       รองผู้น ายุวกาชาด   
           7) นางเกตุกนก            ด่านสัมฤทธิ์                  รองผู้น ายุวกาชาด 
 8) นางสาวกนกวรรณ     มีบุญล้ า    รองผู้น ายุวกาชาด 

6. นักศึกษาวิชาทหาร        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน   32   คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน   45  คน   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน   38  คน    
 6.1นายชวลิต  พรหมพร             ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 6.3 นางสาวเนตรนภา     สุขชวดมี                     ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
           6.4 นายภคพนธ ์          ศิรินันทยา                   ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
7 . กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        ประกอบด้วย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     วันจันทร์   ชั่วโมง 6-7    รับผิดชอบนักเรียนจ านวน 242  คน 
          1.นายอนุสรณ์      นาคยิ้ม 
          2.นางจินตจิต       วงษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     วันศุกร์   ชั่วโมง 6-7    รับผิดชอบนักเรียนจ านวน  200คน 

1..นายภานุพงษ์     สุดใจ  
2.นางนิตยา          เทพค าราม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     วันจันทร์   ชั่วโมง 1-2    รับผิดชอบนักเรียนจ านวน 254 คน 
1.นายสุรศักดิ์       สุรชาติพิทักษ์ 

  2นางวิภาพร         ศรีอินทร์ 
  3. นางสาวอสุวณี   ซ่งสกุลชัย 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     วันพฤหัสบดี   ชั่วโมง 1-2    รับผิดชอบนักเรียนจ านวน 178 คน 
1.นางรัศมี           ใจทอง 
2.นางจินตจิต       วงษา 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     วันอังคาร   ชั่วโมง 1-2 ระดับชั้น ม.5.3 - ม.5.5 จ านวน 105 คน                        
วันอังคาร   ชั่วโมง  7    ระดับชั้น ม.5.1 - ม.5.5 รับผิดชอบนักเรียนจ านวน  180 คน 

1.นางกันต์ฤทัย      ปาอาภรณ์ 
2.นางทัศน์มิรา       จักกภูมิ 
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 ทั้งนี้ขอให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และ 
เต็มความสามารถเพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

  สั่ง    ณ   วันที่   4 เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2562 
 
 
                                   ( นายบุญศักดิ์    ไมตรีจิตร์ ) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา              
 
 
 
 

 


