
 
 

           ค าสั่งโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
         ท่ี  2 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการเข้าค่ายลูกเสือส ารอง (Day Camp)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2561 

-------------------------------------- 
     ด้วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จะด าเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 25 
มกราคม  2562 ณ ค่ายสวนสยาม แขวงคันนายาว  เขตขันนายาว  กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          2. นางมาลี  กุศลส่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
          3. นางมุทิตา  ฟักน่วม     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน(ประถม)                         
          4. ว่าท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน(มัธยม)                         
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  วางแผน ประสานงาน ให้โครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
           แบบแผนระเบียบทางราชการ 
 
2. คณะวิทยากรฝ่ายฝึกอบรม 
     1. นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง    ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือส ารอง 
 2. นายชาคริต  สิมล้ิม      รองผู้อ านวยการฝึกลูกเสือส ารอง 
 3. นางสาวปิ่นทอง  คีรีอร่ามรัศมี    วิทยากรลูกเสือส ารอง 
 4. นางประนอม  รัตนะรัต     วิทยากรลูกเสือส ารอง   
 5. นางสาวพิมพิลา  บุญเลิศ    วิทยากรลูกเสือส ารอง  
 6. นางสาวปรัชชาวดี  โหมเพ็ง    วิทยากรลูกเสือส ารอง   
 7. นางสาวพัชรมน  สุขศิริ     วิทยากรลูกเสือส ารอง 
 8. นางสาวนภา  ไตรภูมิ     วิทยากรลูกเสือส ารอง 
 9. นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา    วิทยากรลูกเสือส ารอง 
 10.นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ    เลขานุการคณะวิทยากรลูกเสือส ารอง 
  
หน้าท่ี 1. จัดเนื้อหาวิชาตรงตามหลักสูตรตามความเหมาะสมพร้อมรายละเอียดก าหนดการอบรม 

2. จัดท าสูจิบัตรและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4. เป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม 
5. เรื่องอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะวิทยากรประจ าหมู่ (วิทยากรพี่เลี้ยง) 
วิทยากรประจ าหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 นางสาวนภา  ไตรภูมิ ,นางสาวปิ่นทอง  คีรีอร่ามรัศมี 
วิทยากรประจ าหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา  ,นางประนอม  รัตนะรตั 



วทิยากรประจ าหมู่ลูกเสือ  ป.3  นายชาคริต สิมล้ิม ,พิมพิลา  ญเลิศ ,นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง 
วิทยากรประจ าหมู่เนตรนารี  ป.3  นางสาวมลฤดี  วงศ์รอบ ,นางสาวพัชรมน  สุขศิริ 

 
หน้าที่  1. เป็นวิทยากรประจ าหมู่ (วิทยากรพี่เล้ียง) 
       2. ก าหนดแนวปฏิบัติและหน้าท่ีของวิทยากรให้รัดกุมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

3. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็น ระเบียบและแนวปฏิบัติของ 
   ค่ายลูกเสือ 
4. ฝึกอบรม ดูแล และควบคุม ติดตามหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีอย่างใกล้ชิดในขณะท่ีท ากิจกรรมและพัก   
   ค้างคืน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายรถรับ – ส่งลูกเสือและเนตรนารีส ารอง 
 รถคันท่ี 1 นายชาคริต  สิมล้ิม ,นางสาวนภา  ไตรภูมิ ,นางสาวปิ่นทอง  คีรีอร่ามรัศมี 
 รถคันท่ี 2   นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา ,นางประนอม  รัตนะรัต ,นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง 

รถคันท่ี 3   นางสาวพิมพิลา  บุญเลิศ,นางสาวมลฤดี วงศ์รอบ,นางสาวพัชรมน  สุขศิริ  
หน้าที่    1. ส ารวจลูกเสือและเนตรนารีให้ครบถ้วนในแต่ละคันก่อนออกเดินทางท้ังไปและกลับ 
   2. ควบคุมดูแลลูกเสือและเนตรนารีในขณะเดินทางท้ังไปและกลับด้วยความระมัดระวังและ 
              ค านึงถึงความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 1. นางสาวพิมพิลา  บุญเลิศ      หัวหน้า 
 2. นางสาวปรัชชาวดี  โหมเพ็ง      กรรมการ 
 3. นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา      กรรมการ   

4. นางสาวนภา  ไตรภูมิ       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. จัดเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ และดูแลลูกเสือ-เนตรนารีที่เจ็บป่วย และปฐมพยาบาลในช่วงการเข้า 
              ค่ายลูกเสือส ารอง 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
 1. นางชญาณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล     ประธาน 
 2. นางสาวอุษา  เขียวงาม      กรรมการ 
 3. นางประนอม  รัตนะรัต      กรรมการ 

4. นางสาวปิ่นทอง  คีรีอร่ามรัศมี     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดท าบัญชีรับ – จ่ายเงิน ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. ควบคุมการใช้จ่ายในระหว่างฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบของทางราชการ 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประเมินผล 
 1. นางสาวมลฤดี วงค์รอบ      ประธาน 
 2. นางสาวพัชรมน  สุขศิริ      กรรมการ 
 3. นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา     กรรมการ 
 4. นางสาวนภา  ไตรภูมิ      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการเข้าค่ายและสรุปแฟ้มรายงานประเมินการเข้าค่าย 
   



8. คณะกรรมการจัดท าวุฒิบัตรวิทยากรลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง 
 1. นางสาวพิมพิลา  บุญเลิศ     ประธาน 
 2. นางสาวนภา  ไตรภูมิ      กรรมการ 
 3. นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ออกแบบและจัดท าวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผลงานในการปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นวิทยากร เพื่อ 
          เสนอให้ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนลงนามรับรอง 
 
 
     ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเสียหายได้ ถ้ามีเหตุการณ์นอกเหนือค าส่ังนี้ให้
ปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาทันที 
 
    ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
      ลงช่ือ 
       ( นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 


