
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนโยธินนุกูล 

ที ่ ๒๑๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรเดินทำงไกลลูกเสือ-เนตรนำรีส ำรอง  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
 

ด้วยการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ได้ก าหนดน านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   
๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา  ถนนราชสีมา – ปักธงชัย  
ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ในวันจันทร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม    
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ประกอบด้วย 

๑.  ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
๒.  นางถวิล   สมบูรณ์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
๔.  นายศรัณยู   เกี้ยวกลาง ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
๕.  นายพงศกร  ตีบกลาง    ต าแหน่ง  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   มีหน้าที่   ควบคุมน าลูกเสือ-เนตรนารีส ารองเดินทางไกล  ประกอบด้วย 

๒.๑  ฐำนปล่อยตัว   รวมพล กิจกรรมนันทนาการและปล่อยตัวเข้าฐานทีละหมู่  ณ ลานหน้าแสดงแมวน้ า 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาวเมธาพร  สุขจิตร   ต าแหน่ง ครู    หัวหน้า  
   นางสาวบุญส่ง  กาญจนเกตุ   ต าแหน่ง ครู    ผู้ช่วย  
   นายพงศกร  ตีบกลาง    ต าแหน่ง ครู    ผู้ช่วย  

นายสุพจน์ สติมั่น  ต าแหน่ง ครูพิเศษนาฏศิลป์  ผู้ช่วย 
นายสมภพ   สวนดอกไม้  ต าแหน่ง ครูพิเศษดนตรี   ผู้ช่วย 

๒.๒  ฐำนที่  ๑    ฐานระเบียบแถว  กฎและค าปฏิญาณ ณ บริเวณวัวแดง 

 ผู้รับผิดชอบ นางเสาวนีย์  สิงหวรรณุรัตน์ ต าแหน่ง  ครู         หัวหน้า 
   นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ   ต าแหน่ง  ครู         ผู้ช่วย 
   นางสาวนิตยาภรณ์  วิวัฒน์บวรกุล ต าแหน่ง  พนักงานจ้าง   ผู้ช่วย 

๒.๓  ฐำนที่  ๒    ฐานลับ ล้วง พราง  ณ บริเวณควายป่าแอฟริกา 

 ผู้รับผิดชอบ นางณัฐพรรณ  เขี้ยมงูเหลือม ต าแหน่ง  ครู            หัวหน้า 
   นางยุพา  เรืองนิคม  ต าแหน่ง  ครู      ผู้ช่วย 
   นางสาวจารุวรรณ  ศรีจันทร์พรม ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   ผู้ช่วย  
 
 
 
                    ๒.๓ /๒.๔..... 



  

 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

-๒- 

 

๒.๔  ฐำนที่  ๓  ฐานปฐมพยาบาล  ณ บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลาดูยีราฟ 

      ผู้รับผิดชอบ นางอิสรีย์  บวรโพธิ์ศรี  ต าแหน่ง ครู    หัวหน้า  
   นางสาวอธิตยา  สวยพรมราช   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู         ผู้ช่วย  
   นางสาวบุษราภรณ์  สีนาค   ต าแหน่ง  ครพิูเศษภาษาจีน      ผู้ช่วย 

๒.๕  ฐำนที่  ๔  ฐานผจญภัยและเกม  ณ บริเวณหน้าแรดขาว 

 ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลัยพร  สันโดษ  ต าแหน่ง  ครู          หัวหน้า 
   นางสาวเรืองฤดี  ไชยสีหา  ต าแหน่ง  ครู      ผู้ช่วย 
   นายวีรพงษ์  เฟ่ืองจันทร์  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ  ผู้ช่วย 

๒.๖  ฐำนที่  ๕  ฐานกู้ระเบิด  ณ บริเวณตรงข้ามกวางเอเชีย 

 ผู้รับผิดชอบ นางญานิศา   สมพินิจ  ต าแหน่ง  ครู          หัวหน้า 
   นางพิชยารักษ์  จิรรัชตะสิริ ต าแหน่ง  ครู      ผู้ช่วย 
   นายพงศธร  จิตต์น้อม  ต าแหน่ง  ครู      ผู้ช่วย 
      

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง   ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความร่วมมือ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อให้งานส าเร็จไปด้วยดี   
หากมีปัญหาใด ๆ ให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบโดยด่วน  เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนธันวาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๓ 

 

 

 

(ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล 


