
 
ค ำสั่งโรงเรียนพระครูพิทยำคม 

ที่  95 / ๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมในหลักสูตร ภำคเรียนที่ 1ปีกำรศึกษำ 2562  

..................................................... 
 กำรจัดกำรกิจกรรมในหลักสูตรโรงเรียนพระครูพิทยำคม ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือสอดคลอองกับ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหนอำที่ในดอำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการอ านวยการ  
1.1  นำยวีระศักดิ์  พินิจ                                  A.T.C.                           ผูออ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน 
1.2   นำยสมเกียรติ  สำมิบัติ                            SS.W.B.                         รองผูออ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน 
1.3   นำยธนโชติ  สีทอง                                 SS.W.B.                         รองผูออ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน 
1.4   นำงศิวำรมณ์ เรืองไกล                             SS.W.B.                         ผูอก ำกับกองลูกเสือ – เนตรนำรี ม.1 
1.5   นำยอภิชำติ  วรรณศรี                             SS.W.B.                         ผูอก ำกับกองลูกเสือ – เนตรนำรี ม.2 
1.6   นำยอำทิตย์  ปะสีละเตสัง                         SS.W.B.                         ผูอก ำกับกองลูกเสือ – เนตรนำรี ม.3 

 
2. ผูอก ำกับกลุ่ม 

2.1   นำยพิทักษ์  คมศรี                                   SS.W.B.                        กลุ่ม 1 ลูกเสือ ม.1 
2.2   นำงสำวพจนี  อพรรัมย์                              W.B.                           กลุ่ม 2 ลูกเสือ ม.2 
2.3   นำยอำทิตย์  ปะสีละเตสัง                           SS.W.B                        กลุ่ม 3 ลูกเสือ ม.3 
2.4    นำงฐิตำภำ  อรุณศิริภูมิ                             B.T.C.                         กลุ่ม 4 เนตรนำรี ม.1 
2.5    นำงสมำภรณ์  ดวงฤทธิ์                             W.B.                           กลุ่ม 5 เนตรนำรี ม.2 
2.6    นำงนวรัตน์   ปักกำระเน                           W.B.                           กลุ่ม 6 เนตรนำรี ม.3 

 
3. ผูอก ำกับลูกเสือกลุ่มที่ 1 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ) 

3.1 นำยพิทักษ์  คมศรี                                     SS.W.B. 
3.2  นำยทวีชัย เลไธสง                                     W.B. 
3.3  นำยอัศวิน  อัครศรีวร                                 B.T.C. 
3.3  นำยมำรุต รัตน์ปลื้ม                                    B.T.C. 
3.5   นำยธิติวิทย์  สินธิทำ                                  B.T.C. 
3.6  นำยฉัตรชัย  ใสไธสง                                   B.T.C. 

 
 

 



 
4. ผูอก ำกับลูกเสือกลุ่ม 2 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ) 

4.1 นำงสำวพจนี  อพรรัมย์                                  W.B. 
4.2  นำยอภิชำติ  วรรณศรี                                   SS.W.B. 
4.3 นำยธวชัชัย  รักพรอำ                                      A.T.C. 
4.3  นำยนฤทธิกร  จันทร์นิ้ว                                  B.T.C. 
4.5 นำงสำวจุฑำรัตน์  นิจจิ้งหรีด                            B.T.C. 
4.6  นำยนิติภูมิ  โยชน์เมืองไพร                              B.T.C. 
4.7  นำยนิสิต  บัวพันธ์                                        B.T.C. 

 
5. ผูอก ำกับลูกเสือกลุ่ม 3 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ) 

5.1 นำยอำทิตย์ ปะสีละเตสัง                                 SS.W.B. 
5.2  นำยอนุพงษ์  รังสีสันติวำนนท์                           B.T.C. 
5.3  นำยสุพจน์  มีแกอว                                         B.T.C. 
5.4 นำยอิทธิพล  ดำบรัมย์                                    A.T.C. 
5.5 นำยอรรถพล  จันทร์ศรีละมัย                            B.T.C 
5.6  นำยทศพร  บุญฑูรย์                                      B.T.C. 
5.7  นำยพลรัตน์  รูปแกอว                                     B.T.C. 
 
6.  ผูอก ำกับเนตรนำรีกลุ่ม 4 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ) 
6.1 นำงฐิตำภำ  อรุณศิริภูมิ                                   B.T.C. 
6.2  นำงลลิตำ ค ำผิว                                            A.L.T. 
6.3  นำงวณิชชำ  มีแกอว                                        B.T.C. 
6.4  นำงนิศำกร  วสุธำรัฐ                                      B.T.C. 
6.5  นำงสำวรัศมี  สุขผดุง                                      B.T.C 
6.6  นำงสำวดำลิกำ  มะณู                                     B.T.C 
6.7  นำงสำวนัฐกำญจน์  ดีช่วย                                B.T.C. 
6.8 นำงสำวสุนันท์  โสดำ                                      B.T.C. 
6.9 นำยณัฌนน  จันทร์เหล่ำหลวง                            B.T.C. 
 
7. ผูอก ำกับเนตรนำรีกลุ่ม 5 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ) 
7.1 นำงสมำภรณ์  ดวงฤทธิ์                                    W.B. 
7.2  นำงเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมำ                              B.T.C.   
7.3  นำงอังคณำ  ชุตินิรันดร์                                    B.T.C  
7.4  นำงสำวรุ่งตะวัน  บุองทอง                                  B.T.C 
7.5  นำงพรพรรณ  สมัคคอำ                                     B.T.C 
7.6  นำยนรำธร ทองบ่อ                                         B.T.C. 
7.7  นำงสำวชนิกำนต์  ดีมำก                                  B.T.C. 



 
 

 
 

8. ผูอก ำกับเนตรนำรีกลุ่ม 6 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ) 
8.1 นำงนวรัตน์   ปักกำระเน                                    W.B. 
8.2  นำงสุภำพร  ศรีค ำ                                           B.T.C 
8.3 นำงอัจฉรำ  ค ำสิงห์                                          SS.W.B. 
8.3  นำงสำวปภำวรินทร์  อินทร์พิทักษ์                         B.T.C 
8.5 นำงสำวนงลักษณ์  ปะจันทะสี                              B.T.C 
8.6 นำยคุณำกร  สรออยแกอว                                      B.T.C 
8.7 นำงสำวทำริกำ  เหล็กกรุง                                   B.T.C 
 

 
9. ผูอบ ำเพ็ญประโยชน์หมวด 1 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3) 

9.1  นำยวีระศักดิ์  พินิจ                                                  ผูอตรวจกำรผูอบ ำเพ็ญประโยชน์ 
9.2  นำยสมเกียรติ  สำมิบัติ                                              รองผูอตรวจกำรผูอบ ำเพ็ญประโยชน์ 
9.3  นำงภิญญดำ  จงอ่อนกลำง                                          หัวหนอำหมวดผูอบ ำเพ็ญประโยชน์ 
9.4  นำงประไพ  ศรีคิรินทร์                                               รองหัวหนอำหมวด 
9.5  นำงพรทพิย์  พุทไธวัฒน์ 
9.6  นำงกัญญนันท์ สัมมำทรัพย์ 
9.7   นำงสำวณัฐนันท์  กำปัญญำ 
9.8   นำงสำวสุพำรัตน์  มีวรรณ์ 

 
10.หมู่ยุวกำชำด 

10.1  นำยวีระศักดิ์  พินิจ                                               ผูอตรวจกำรยุวกำชำด 
10.2  นำยธนโชติ  สีทอง                                                รองผูอตรวจกำรยุวกำชำด 

กลุ่มท่ี 1 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3) 
10.3    นำงอวัสดำ  ไชยวรณ์                                            หัวหนอำกลุ่ม 
10.4    นำงอนงศรี  รักษำสุวรรณ                                       รองหัวหนอำกลุ่ม 
10.5    นำงสิตำนันท์  คีรี 
10.6    นำงสำววรินทร   สวนเส 
10.7    นำงสำวพัชนิดำ  หมู่แกอว 

  
11. กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6) 

11.1  ผูอก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรพิเศษวีระศักดิ์ พินิจ 

11.2  ผูอก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรอิทธิพล  ดำบรัมย์ 
11.3  ผูอช่วยผูอก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรอัศวิน  อัครศรีวร 

11.4     ผูอชว่ยผูอก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรธวัชชัย  รักพรอำ 



 
 

12. ครูผูอสอนระดับชั้นมัธยศึกษำตอนปลำย   
12.1  นำงศิวำรมณ์  เรืองไกล                                    หัวหนอำ 

12.2  นำงสุขจิต  เบนเนทท์                                                   รองหัวหนอำ 

12.3  นำงสุพรรณี  เหมือนถนอม 

12.4  นำงพิมพ์สุภำ  รักสกุลโทอ้ืน 

12.5  นำงวันนำ  เลไธสง 

12.6  นำงกิตติมำ  สุขสังข์ 
12.7  นำงโสภิดำ  ฉิมจำรย์ 
12.8  นำงวำริศำ  พิสิฐพรปิติกุล 

12.9   นำยสัญญำ  เสนำพันธ์ 
12.10 นำยชัยณรงค์ คีรี 

 
 

มีหน้าที่  จัดท ำแผนกำรสอน ท ำตำรำงกำรจัดกิจกรรมระบุบุคลำกรที่ไดอรับมอบหมำย สอนตำมกิจกรรมที่ไดอรับมอบหมำยและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเสนอผูอบังคับบัญชำตำมล ำดับ 
 
              ขอใหอผูอที่ไดอรับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหนอำที่อย่ำงเคร่งครัด เพื่อก่อใหอเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป 
  
                             สั่ง ณ วันที่      พฤษภำคม   พ.ศ. 2562 
 

 
 
  

                                                                                       (นำยวีระศักดิ์  พินิจ) 
                                            ผูออ ำนวยกำรโรงเรียนพระครูพิทยำคม 

 
 

 
                            


