
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
ที่  ๑๐4 / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  มอบหมายปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และรักษาดินแดน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
................................................ 

 
           ด้วยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและรักษาดินแดน            
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๓๙ และอาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
เรื่อง มอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
 ๑. ผู้ก ากับติดตามดูแลกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และรักษาดินแดน มีหน้าที่ ก ากับ
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้แก่ นางสาวชุติมา สุคันธตุล 
 ๑.๒ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้แก่ นางสาวณภัทร  นรสิงห์ 
 ๑.๓ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่ นายชลิต  เชื้อเพชร 
 ๑.๔ ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑-๒ ได้แก่ นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์ 
 ๑.๕ รักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ นายชลิต เชื้อเพชร 
 2. ผู้วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 2.1 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ นายสมคิด พันธุมิตร 
 2.2 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ นางศุภานัน เอกธีรธรรม 
 2.3 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ นายธนา กล้าเขตการ 
 2.4 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ได้แก่ นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์ 
 2.5 รักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นางสาวกรองทอง เขียนทอง 
 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและรักษาดินแดน มีหน้าที่ ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  1) นายสมคิด  พันธุมิตร        ผู้ก ากับกลุ่ม  
  2) นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   รองผู้ก ากับกลุ่ม  
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  กอง 1 ได้แก่ นายสรณัฐ    ทนงศักดิ์วิเศษ   ผู้ก ากับ นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร รองผู้ก ากับ 
  กอง 2 ได้แก่ นายเจษฎา   ไพศาลธรรม  ผู้ก ากับ นางสาวนิษณา  น้ าเพชร รองผู้ก ากับ 
  กอง 3 ได้แก่ นายวีรพนธ์   เหล่าต้น   ผู้ก ากับ นางสาวปัทมา   เลี้ยงหล่ า รองผู้ก ากับ 
     นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล รองผู้ก ากับ  
  กอง 4 ได้แก่ นางสาวศิรินภา คล้ายนาค   ผู้ก ากับ นายณัฐกานต์ บุญเสน   รองผู้ก ากับ 
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  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
  กอง 1 ได้แก่ นางสุขุมาล แก้วจันทร์   ผู้ก ากับ นางสาวดวงนภา ทองน่วม   รองผู้ก ากับ 
  กอง 2 ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน   ผู้ก ากับ นางจิราวรรณ เอ่ียมสงคราม  รองผู้ก ากับ 
  กอง 3 ได้แก่ นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน   ผู้ก ากับ     นางรัชนีกร   รุ่งโรจน์ธีระ  รองผู้ก ากับ 
  กอง 4 ได้แก่ นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง ผู้ก ากับ     นางสาวสุภาวดี  สวุรรณวิจิตร รองผู้ก ากับ 
 3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  1) นางศุภานัน  เอกธีรธรรม ผู้ก ากับกลุ่ม  
  2) นายทรงศักดิ์     เรืองทัพ  รองผู้ก ากับกลุ่ม  
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 กอง 1 ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์ ผู้ก ากับ นายชนพัทธ์   อ่วมสอาด   รองผู้ก ากับ 
 กอง 2 ได้แก่ นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์    ผู้ก ากับ   นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ รองผู้ก ากับ 
 กอง 3 ได้แก่ นายชัยพล  รุ่งโรจน์ธีระ   ผู้ก ากับ นายธัญญากร ธรรมกาย       รองผู้ก ากับ 
 กอง 4 ได้แก่ นายพชรพล จันทร์สุวรรณ  ผู้ก ากับ นางสาวสุพรรษา มาดอนคา รองผู้ก ากับ 
 กอง 5 ได้แก่ นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ   ผู้ก ากับ นางสาวศศิธร  ค าพิลา  รองผู้ก ากับ 
 กอง 6 ได้แก่ นายยุรนันท์ ปั้นนอก   ผู้ก ากับ นายชวลิต   พ่ึงเสือ   รองผู้ก ากับ 
 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 กอง 1 ได้แก่ นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ   ผู้ก ากับ นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน   รองผู้ก ากับ 
 กอง 2 ได้แก่ นางสายใจ กันประชา   ผู้ก ากับ นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์  รองผู้ก ากับ 
 กอง 3 ได้แก่ นางสาวรัชดา  จิตสามารถ   ผู้ก ากับ นางสาวภัทรพร รักการดี  รองผู้ก ากับ 
 กอง 4 ได้แก่ นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว   ผู้ก ากับ นางณชันันน์  บุตรดาวงษ์   รองผู้ก ากับ  
 กอง 5 ได้แก่ นางธิราภรณ์ ใจมั่น   ผู้ก ากับ นางสาวบงกช  เชื้อกุล รองผู้ก ากับ 
 กอง 6 ได้แก่ นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ   ผู้ก ากับ นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม รองผู้ก ากับ 
 3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  1) นายธนา  กล้าเขตการ           ผู้ก ากับกลุ่ม          
  2) นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์      รองผู้ก ากับกลุ่ม   
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  กอง 1 ได้แก่ นายจักรวาล  เข็มเงิน   ผู้ก ากับ    นางสาวปิยนาฎ   แก้วสวรรค์ รองผู้ก ากับ 
  กอง 2 ได้แก่ นายทศพร  จันทร์สุวรรณ   ผู้ก ากับ    นางสาวปริตตา ชาญสมร  รองผู้ก ากับ 
  กอง 3 ได้แก่ นายศุภโชค สาระสันต์ ผู้ก ากับ    นางสาวปวีณา  บุญประดับ   รองผู้ก ากับ 
  กอง 4 ได้แก่ นางสาวเฉลา เสือแดง   ผู้ก ากับ    นางสาวศุภร  พวงมาลี   รองผู้ก ากับ 
  กอง 5 ได้แก่ นางสาวรัตนา นุ่มคง   ผู้ก ากับ    นางสาวอารี ทองประสม   รองผู้ก ากับ 
  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
  กอง 1 ได้แก่ นางสาวฉลอม รุ่งเรือง   ผู้ก ากับ    นางสาวจารุณี ธนสิน   รองผู้ก ากับ 
  กอง 2 ได้แก่ นางสาวสมรักษ์ โสขุมา   ผู้ก ากับ    นางสาวบ ารุง สรหงษ์   รองผู้ก ากับ 
  กอง 3 ได้แก่ นางกาญจนา สีทาไข   ผู้ก ากับ    นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง   รองผู้ก ากับ 
  กอง 4 ได้แก่ นางสาวจรรยา จิวเจริญ   ผู้ก ากับ    นางสาวดารัณ   สรรสม รองผู้ก ากับ 
  กอง 5 ได้แก่ นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์     ผู้ก ากับ    นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย   รองผู้ก ากับ 
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 3.4 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
  ปวช. 1 ได้แก่ นายภาคภูมิ   เมฆโพธิ์ ผู้ก ากับ    นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์ รองผู้ก ากับ  
  ปวช. 2 ได้แก่ นายธนู     ดีกล่อม ผู้ก ากับ    นางสาวอารมณ์   ปานทอง รองผู้ก ากับ  
 3.5 กิจกรรมรักษาดินแดน  
  1) นางสาวกรองทอง เขียนทอง   หัวหน้า  
  2) นายกณิกนันต์ สุริยกานต์       ผู้ช่วย 
  2) นายทรงพล  ม่วงยิ้ม             ผู้ช่วย  
  4) นายเจษฎา   ไพศาลธรรม      ผู้ช่วย 
 
        ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                   สั่ง ณ  วันที่  ๑6   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
                                                 
 
 
                                                    (นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย   
 


