
                                 
 
 
                   

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม 

ที ่   ๓๐๕ / ๒๕๖๒                                                        

เรื่อง   แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีเข้ำประจ ำกองลูกเสือ เนตรนำรี  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  

........................................................................……..                
           ด้วยโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม จะจัดพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  

เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการด าเนินเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างแท้จริง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 

๑๖๒๖/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน

ราชการ  จึงขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีเป็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

    ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งแก้ปัญหาในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ประกอบด้วย 

๑.๑  นายศราวุธ  ค าแก้ว    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม    กรรมการ 

  ๑.๓  นางเรณู  บุญอินทร์            กรรมการ 
  ๑.๔  นายชยาพล แป้นจันทร์                     กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕  นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที่ ด าเนินการฝึกซ้อมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่     

จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ด าเนินการพิธีเข้าประจ ากอง ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ตรวจรับและจัดเตรียม
เครื่องหมายอินธนูตามกอง หมู่ ของลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ประกอบด้วย 

   คณะผู้ก ำกับกองลูกเสือ-เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑    
๒.๑ นายประสพ  กระพันเขียว   ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม    กรรมการ 
๒.๓ นางเรณู  บุญอินทร์   กรรมการ  
๒.๔ นางสาวบุญมา ไทยรี่    กรรมการ 
๒.๕ นางสาวปิยะชาติ ปั้นหุ่น    กรรมการ 



๒.๖ นางสาวศุภร  สถิตย์สวรรค์   กรรมการ 
๒.๗ นายธนภัทร  ชัยชนะ    กรรมการ 
๒.๘ นายศุภวิชญ์  สีแนม    กรรมการ 
๒.๙ นายสุริยา           ตาลรัตน์           กรรมการและเลขานุการ 

คณะผู้ก ำกับกองลูกเสือ–เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
  ๒.๑๐  นายจิรภัทร  ณีศะนันท์                       ประธานกรรมการ 

๒.๑๑  นายชยาพล แป้นจันทร์   กรรมการ 
๒.๑๒  นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม   กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก    กรรมการ 
๒.๑๔  นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ    กรรมการ 
๒.๑๕ นายภัคพงศ์ ไทยแท้    กรรมการ 
๒.๑๖ นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะผู้ก ำกับกองลูกเสือ-เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓     
๒.๑๗ นายพิษณุ  สิงห์โสด    ประธานกรรมการ 

  ๒.๑๘ นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์   กรรมการ 
  ๒.๑๙ นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ   กรรมการ 

๒.๒๐ นายวชัรพล ฉุยฉาย    กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล    กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวสุมารินทร์  มั่งมีมั่น    กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี    กรรมการและเลขานุการ  

 ๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องทองน้อย พระบรมรูปรัชการที่ 6 จัดเตรียมพวงมาลัย           
และตกแต่งสถานที่ในการท าพิธีถวายราชสดุดี พิธีเข้าประจ ากอง และพิธีมอบเข็มลูกเสือฯ บริเวณหน้าเสาธง       
พร้อมป้ายไวนิล 
    ๓.๑ นายประสพ  กระพันเขียว     ประธานกรรมการ 

๓.๒  นายอธิราช  จันแสนตอ   กรรมการ 
๓.๓ นายชยาพล  แป้นจันทร์   กรรมการ 
๓.๔ นายสุริยา           ตาลรัตน์            กรรมการ 
๓.๕ นายภัคพงศ์    ไทยแท้    กรรมการ 

  ๓.๖ นายศุภวิชญ์   สีแนม    กรรมการ  
๓.๗ นายวัชรพล  ฉุยฉาย    กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรโสตทัศนศกึษำ มีหน้าที ่จัดเตรียมเครื่องเสียง และบันทึกภาพในการด าเนินพิธีต่างๆ  
    ๔.๑ นายวัชรพล  ฉุยฉาย                       ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ    กรรมการ 
๔.๓ นายศุภวิชญ์   สีแนม    กรรมการ 



๔.๔ นายภัคพงศ์    ไทยแท้    กรรมการ 
  ๔.๕ นางสาวศุภานัน อ่ิมเขียว    กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรประเมินผล   มีหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหารเพื่อน ามาพัฒนาต่อไป 
๖.๑ นายอธิราช    จันแสนตอ                     ประธานกรรมการ 

  ๖.๒ นายสุริยา           ตาลรัตน์            กรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ    กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒         

        
   

 
(นายศราวุธ   ค าแกว้)                    

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
 
 
 
 


