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ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
ที ่ ๖๗  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี และผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด  
ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้น ายุวกาชาด ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

๑.  บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี และผู้น ำยุวกำชำด  ประกอบด้วย 
๑.๑ นางแน่งน้อย     เพ็งพันธ์      ผู้อ านวยการลูกเสือและนายกหมู่ 

ยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๒ นางชิดชนก  สุภารัตน์   รองผู้อ านวยการลูกเสือและนายกหมู่ 

ยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๓ นายทองสา  ทวีโชต ิ    ผู้อ านวยการลูกเสือและนายกหมู่ 

ยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๔ นายปวริศร ์  โตน้ า    ผู้อ านวยการลูกเสือและนายกหมู่ 

ยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๕ นายคมสันต์  ดางาม    ผู้อ านวยการลูกเสือและนายกหมู่ 

ยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๖ นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ 
       ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียน 
๑.๗ นายสุจริต  พุ่มไม้    รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน 
๑.๘ นางอารีรัตน์  จ าปาจีน    รองผู้ก ากับกลุ่มเนตรนารีโรงเรียน 
๑.๙ นางสาวธีรารัตน ์ ตันเจริญ    ผู้น ากลุ่มกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๑๐ นายสมควร พ่อวงษ์    รองผู้น ากลุ่มกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียน 
๑.๑๑ นางสาวอุษณา ข าดี    ทะเบียน-เหรัญญิกกิจกรรมลูกเสือ 
๑.๑๒ นายสุรโชค สังฆธรรม   ทะเบียน-เหรัญญิกกิจกรรมยุวกาชาด 

 
 

/๒.  ผู้บังคับบัญชา... 
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๒.  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ประกอบด้วย 
๒.๑  นายสุจริต  พุ่มไม้    ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือชั้น ม.๑ 
๒.๒  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี   ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๑ 
๒.๓  นายเกียรติศักดิ์   จันทร์อุป     รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๒.๔  นางสาวสชุญา   สุภาพันธ์   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๒.๕  นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๒.๖  นางอรทัย       มาลยานนท์      รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๒.๗  นายพิพากษา สุทธินา    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๒.๘  นางสาวสภุาวิมน   มณีพันธ์    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๒.๙  นางสาววริัด ช่อดาว    ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๒ 
๒.๑๐  นายจิราวัฒน ์ ครองยุต      รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๒.๑๑  นางสาววิภาดา เจือจันทร์   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๒.๑๒  นางนิรมิต   วงค์ภาดี          รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๒.๑๓  นายชชัวาลย ์ เทียมใหม่   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๒.๑๔  นายนิธ ิ  ทองเปี่ยม   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๒.๑๕  นางสาวกาญจนา  นุชน้อย    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๒.๑๖  นางสาวขวัญสุดา กองช้าง    ผู้ก ากับเนตรนารี  กองที่ ๑ 
๒.๑๗  นางสาวปิยนุช เหล่าชาติ    รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๒.๑๘  นายวสันต์    ศรีเมือง     รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๒.๑๙  นายปติพันธ ์ เดชทวี    รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 

 

๓.  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ประกอบด้วย 
๓.๑  นางอารีรัตน์ จ าปาจีน    ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือชั้น ม.๒ 
๓.๒  นายอภินันท์   พลเยี่ยม    ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๑ 
๓.๓  นายเมธี    แปนเมือง    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๓.๔  นางสาวหิรัญญา   ช่วยหะ    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๓.๕  นางสาวรติกร พันส าโรง   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๓.๖  นางสาวธ้ญญลักษณ์  คะวะดี    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๓.๗  นางสาววิมลมาศ   สังฆะวัน    ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๒ 
๓.๘  นายมนตรี   คูศรีสุวรรณ    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๓.๙  นางสาวอุษณา   ข าดี    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๓.๑๐  นางสาวจินตนารี  ศรสีุข    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 

/๓.๑๑ นางสาว… 
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๓.๑๑  นางสาวสิยากร   แสวงบุญ   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๓.๑๒  นางสาววรรณนิศา  นนทศักดิ์   ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๓ 
๓.๑๓  นางสาวสภุัทรา   บุญพัชรชัย   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๓ 
๓.๑๔  นางสาวพนิดา บุญเพ็ง    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๓ 
๓.๑๕  นางสาวสุรสัดา ธุทาเสน    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๓ 
๓.๑๖  นางสาวกฤชสร   บุญธรรมเจริญ   ผู้ก ากับเนตรนารี  กองที่ ๑ 
๓.๑๗  นางสาวประนอม  แฟงวัด     รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๓.๑๘  นางสาวทิพามณี.  หาผล    รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 

 

๔.  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ประกอบด้วย 
๔.๑  นางเอ้ือมพร เบ็ญนา    ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือชั้น ม.๓ 
๔.๒  นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี   ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๑ 
๔.๓  นายสิทธา  เสาร์แดน    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๔.๔  นางสาวพัชรินทร ์ บุญสาง    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๔.๕  นางสาวชญานิศ เตียงตั้ง    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๔.๖  นางสาวอารียา เจริญนิตย์   รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๑ 
๔.๗  นายนครินทร์ อินตา    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที ่๑ 
๔.๘  นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ    ผู้ก ากับลูกเสือ   กองที่ ๒ 
๔.๙  นางจิรนันท ์ คันธีสาร     รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๔.๑๐  นายไตรรงค ์ ลิยะรัตน์    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๔.๑๑  นางสาววิภาพร ธรรมสา    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๔.๑๒  นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ    รองผู้ก ากับลูกเสือ กองที่ ๒ 
๔.๑๓  นายกันตภน   เรืองลั่น    รองผู้ก ากับลูกเสือ กอง ๒ 
๔.๑๔  นางพัชรินทร์    ไม้เกษ    ผู้ก ากับเนตรนารี  กองที่ ๑ 
๔.๑๕  นางสาวจินดา คงเจริญจิตติกุล   รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๔.๑๖  นางสาวญาติมา โกไสยสุวรรณ   รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๔.๑๗  นางสาวกนกวรรณ   เรืองแสง   รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๔.๑๘  นางสาวจันทร์สุดา   ท่อนเสาร์   รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 
๔.๑๙  นางสาวศุภกาญจน์  เมืองน้อย    รองผู้ก ากับเนตรนารี กองที่ ๑ 

  

๕. ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นายสุรโชค  สังฆธรรม   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ม.๑ 
 ๕.๒ นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล   รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ม.๑ 

/๕.๓ นางสาวสุภาวดี... 
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 ๕.๓ นางสาวสุภาวดี มุ้ยจีน    ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ม.๒ 
 ๕.๔ นายสมควร  พ่อวงษ์    รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ม.๒ 
 ๕.๕ นางสาวรุ่งฤด ี หลวงเจริญ   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ม.๓ 
 ๕.๖ นางสาวเสาวนิตย ์ มงคลสกุณี   รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ม.๓ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุน ส่งเสริมและเก้ือกูลกันให้งานดังกล่าว
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียน และทางราชการสืบไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
        ( นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


