
 
 

        ค าสั่งโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
         ท่ี   1 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2561 

-------------------------------------- 
     ด้วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จะด าเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2560 ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  ระหว่างวันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ์  และลูกเสือสามัญ  ระหว่างวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ์  2561                
ณ ค่ายธนาสัมฤทธ์ อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          2. นางมาลี  กุศลส่ง     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน        
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  วางแผน ประสานงาน ให้โครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
          แบบแผนระเบียบทางราชการ 
2. คณะวิทยากรฝ่ายฝึกอบรม 
    2.1 คณะวิทยาการฝ่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญ 

1. นางมุทิตา  ฟักน่วม     ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือสามัญ 
2. นายมนตรี  จันทร์แสงสุก    รองผู้อ านวยการค่ายลูกเสือสามัญ 
3. นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง    ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือสามัญ 
4. นางสาวนันทวดี  ข ามี     รองผู้อ านวยการฝึกลูกเสือสามัญ 
5. นางอัญชลี  คณานับ             หัวหน้าวิทยากรลูกเสือสามัญ 
6. นางชญาณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล   วิทยากรลูกเสือสามัญ 
7. นายวุฒิชัย  ใจเหิน     วิทยากรลูกเสือสามัญ    
8. นางสาวอารยา  สอนวงศ์    วิทยากรลูกเสือสามัญ    
9. นางศิริพร  เจติยวรรณ    วิทยากรลูกเสือสามัญ 
10. นายธาราพันธ์   สุขส าราญ    วิทยากรลูกเสือสามัญ 
11. นางสาวพิกุล  ว่องไว     วิทยากรลูกเสือสามัญ 
12. นางสาวทยิดา  เลาเฟย    วิทยากรลูกเสือสามัญ 
13. นางสาวศศิธร  แสงศรีเรือง    วิทยากรลูกเสือสามัญ 
14. นายชาคริต  สิมล้ิม     วิทยากรลูกเสือสามัญ 
15. นายประพันธ์   ขันสุวรรณ    วิทยากรลูกเสือสามัญ 
16. นางสาวยุวดี  นุตกลาง    เลขานุการคณะวิทยากรลูกเสือสามัญ 

   2.2  คณะวิทยาการฝ่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
          1.  ว่าท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย             ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
 2.  นายสันต์  คาวีรัตน์     รองผู้อ านวยการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
          3.  นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง             ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
          4.  นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย    รองผู้อ านวยการฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 5.  นายจามร  จิตรบุญมา     หัวหน้าวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 



6.  นายศราวุธ  บุญส่ง     วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 7.  นายภูวดล  ขันค ามาละ    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
 8.  นางสาวณีรนุช  กุมผัน              วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 9.  นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ ์   วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 10. นางเพ็ญนี  เหมะ     วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
 11. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   

12. นางสาวสุจิตราภรณ์  ถิ่นรัตน์    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 13. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   

14. นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
15. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
16. นางสาวณฐมน  แสงนาค    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
17. นางสุรัตนา  แสงศิลา     วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
18. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ    วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
19. นางณัฐธยาน์  สิขเรศ     วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
20. นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย    เลขานุการคณะวิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

หน้าที่ 1. จัดเนื้อหาวิชาตรงตามหลักสูตรตามความเหมาะสมพร้อมรายละเอียดก าหนดการอบรม 
2. จัดท าสูจิบัตรและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4. เป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม 
5. เรื่องอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. คณะวิทยากรประจ าหมู่ (วิทยากรพี่เลี้ยง) 

 
    3.1. วิทยากรลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ 

วิทยากรประจ ากองลูกเสือ (กอง 1) นางอัญชลี  คนานับ  นางสาวยุวดี  นุชกลาง ,นายชาคริต สิมล้ิม 
วิทยากรประจ ากองลูกเสือ (กอง 2)  นางสาวนันทวดี  ข ามี, นายธาราพันธ์  สุขส าราญ 
วิทยากรประจ ากองลูกเสือ (กอง 3) นางสาวอารยา  สอนวงษ์, นายวุฒิชัย  ใจเหิน 
วิทยากรประจ ากองเนตรนารี (กอง 1) นางศุภนุช  อ้วนเจริญสุข, นางสาวศศิธร  แสงศรีเรือง 
วิทยากรประจ ากองเนตรนารี (กอง 2) นางศิริพร  เจติยวรรณ, นางสาวทยิดา  เลาเฟย 
วิทยากรประจ ากองเนตรนารี (กอง 3) นางสาวพิกุล  ว่องไว, ชญาณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล 
     นายประพันธ์  ขันสุวรรณ 

    3.2. วิทยากรลูกเสือสามัญ เนตรนารีรุ่นใหญ่ 
 วิทยากรประจ ากองลูกเสือกอง 1   นายศราวุธ  บุญส่ง, นางณัฐชยาน์  สิขเรศ   
      นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย, นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 วิทยากรประจ ากองลูกเสือกอง 2   นายสันต์  คาวีรัตน์, นายจามร  จิตรบุญมา   
      นายภูวดล ขันค ามาละ, นางสาวณฐมน  แสงนาค 
 วิทยากรประจ ากองเนตรนารีกอง 1  นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข, นางสุรัตนา  แสงศิลา  
      นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระถรรถ , นางสาวอุ่นเรือง นาเมืองรักษ ์
      นางสาวสุจิตราภรณ์  ถิ่นรัตน์ 
 วิทยากรประจ ากองเนตรนารีกอง 2  นางเพ็ญนี  เหมะ, นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย  
                                                               นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ, นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
หน้าที่  1. เป็นวิทยากรประจ าหมู่ (วิทยากรพี่เล้ียง) 



       2. ก าหนดแนวปฏิบัติและหน้าท่ีของวิทยากรให้รัดกุมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
3. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็นระเบียบและแนวปฏิบัติของค่ายลูกเสือ 
4. ฝึกอบรม ดูแล และควบคุม ติดตามหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีอย่างใกล้ชิดในขณะท่ีท ากิจกรรมและพักค้างคืน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายรถรับ – ส่งลูกเสือและเนตรนารี 
4.1. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 

 รถคันท่ี 1  ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย, นางชญาณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล ,นางสาวศศิธร  แสงสีเรือง 
 รถคันท่ี 2  นายวุฒิชัย  ใจเหิน, นางศุภนุช อ้วนเจริญสุข ,นางสาวอารยา  สอนวงษ ์
 รถคันท่ี 3  นางสาวพิกุล  ว่องไว, นางศิริพร  เจติยวรรณ ,นางสาวยุวดี  นุชกลาง, นายชาคริต  สิมล้ิม 
 รถคันท่ี 4  นางอัญชลี  คณานับ, นางสาวทยิดา  เลาเฟย, นายประพันธ์  ขันสุวรรณ 
 รถคันท่ี 5  นายมนตรี จันทร์แสงสุก, นายธาราพันธ์  สุขส าราญ, นางสาวนันทวดี  ข ามี 
 4.2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 รถคันท่ี 1  นายวุฒิไกร มูนคาย, นางสาวปวิตรา เกษมสุข  

รถคันท่ี 2  นายศราวุธ บุญส่ง, นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ์, นางสุรัตนา แสงศิลา   
รถคันท่ี 3  นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย, นางสาววลัยพร มุสิกมาศ   

 รถคันท่ี 4  นางเพ็ญนี เหมะ, นางสาวศุภลักษ์ ปาผักโข, นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ 
รถคันท่ี 5  นายภูวดล ขันค ามาละ, นางณัฐยาน์ สิขเรศ, นางสาวสุจิตราภรณ์  ถิ่นรัตน์  

 รถคันท่ี 6  นายสันต์ คาวีรัตน์, นางสาวณีรนุช กุมผัน  
รถคันท่ี 7  นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย, นางสาวณฐมน แสงนาค 

   
หน้าที่    1. ส ารวจลูกเสือและเนตรนารีให้ครบถ้วนในแต่ละคันก่อนออกเดินทางท้ังไปและกลับ 
   2. ควบคุมดูแลลูกเสือและเนตรนารีในขณะเดินทางท้ังไปและกลับด้วยความระมัดระวังและ 
              ค านึงถึงความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและทักษะลูกเสือ 

 1.  ว่าท่ี  ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย       ท่ีปรึกษา 
 2.  นางมุทิตา  ฟักน่วม       ท่ีปรึกษา 

  3.  นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง      ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือสามัญ 
  4.  นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง     ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
หน้าที่ จัดเตรียมและประสานงานนันทนาการและเกมส์ในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
    6.1. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
 1. นางศุภนุช   อ้วนเจริญสุข     หัวหน้า 
 2. นางสาวศศิธร แสงสีเรือง     กรรมการ   

3. นางสาวพิกุล  ว่องไว      กรรมการและเลขานุการ 
    6.2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 1.  นางณัฐธยาน์  สิขเรศ      หัวหน้า 
 2.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ     กรรมการ 

3.  นางสุรัตนา  แสงศิลา      กรรมการ 



4.  นางสาวณฐมน  แสงนาค     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. จัดเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ และดูแลลูกเสือ-เนตรนารีที่เจ็บป่วย และปฐมพยาบาลในช่วงการอยู่ค่ายพักแรม 

2. จัดรถรับส่งลูกเสือ-เนตรนารีกรณีท่ีไม่สบายหรือเจ็บป่วยมาก น าส่งโรงพยาบาลโดยเตรียมพร้อม 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน.  
 1. นางชญาณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล     ประธาน 
 2. นางสาวอุษา  เขียวงาม      กรรมการ 
 3. นางสาวยุวดี  นุชกลาง      กรรมการ 

4. นายศราวุธ  บุญส่ง        กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดท าบัญชีรับ – จ่ายเงิน ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ควบคุมการใช้จ่ายในระหว่างฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบของทางราชการ 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมแฟ้มกิจกรรม  
    8.1 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
 1.  นายมนตรี  จันทร์แสงสุก     ประธาน 
 2.  นางสาวศศิธร  แสงสีเรือง     กรรมการ 
 3.  นางสาวอารยา  สอนวงษ์     กรรมการ 
 4.  นางสาวทยิดา  เลาเฟย     กรรมการ 
 4.  นางสาวนันทวดี  ข ามี      กรรมการและเลขานุการ 
 
8.2 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย     ประธาน 
 2. นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ ์     กรรมการ 
 3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการอยู่ค่ายพักแรม และรวบรวมแฟ้มงานและกิจกรรม 
ท้ังหมดพร้อมสรุปกิจกรรม 
   
9. คณะกรรมการจัดท าวุฒิบัตรวิทยากรลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
    9.1. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
 1. นางอัญชลี  คณานับ      ประธาน 
 2. นางสาวทยิดา  เหลาเฟย     กรรมการ 
 3. นางสาวอารยา  สอนวงษ์     กรรมการ 
 4. นางสาวศศิธร  แสงสีเรือง     กรรมการและเลขานุการ 
    9.2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ     ประธาน    
 2. นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข     กรรมการ 
 3. นางสาวณฐมน  แสงนาค     กรรมการและเลขานุการ 
 



หน้าที่  ออกแบบและจัดท าวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผลงานในการปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นวิทยากร เพื่อ 
          เสนอให้ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนลงนามรับรอง 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
     10.1. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
 1. นางสาวพิกุล ว่องไว      ประธาน 
 2. นางศิริพร  เจติยวรรณ      กรรมการ 
 3. นางอารยา  สอนวงษ์      กรรมการ 
 4. นางสาวศุภนุช  อ้วนเจริญสุข     กรรมการและเลขานุการ 
 
    10.2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 1. นางสาวณีรนุช  กุมผัน      ประธาน 
 2. นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ ์     กรรมการ 
 3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ     กรรมการ 
 4. นางสาวฐมน  แสงนาค      กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  1. ออกแบบสอบถามประเมินผลรวมในการอยู่ค่ายพักแรม  

2. รวบรวมผลคะแนนการประเมินของลูกเสือ-เนตรนาร ีเสนอคณะกรรมการด าเนิน โครงการฯ เพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสมในครั้งต่อไป 

 
 

     ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเสียหายได้ ถ้ามีเหตุการณ์นอกเหนือค าส่ังนี้ให้
ปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาทันที 
 
    ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  มกราคม พ.ศ. 2562 
 
      ลงช่ือ 
 
       ( นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ***  (แต่งกายชุดลูกเสอื) 
 
- ผู้ตดิตามประธานรอบกองไฟลูกเสือสามัญ ( คอนวอย ) 
 

1. นางสาวพิกุล  ว่องไว   2. นางสาวศศิธร   แสงสีเรือง 
 
- ผู้ตดิตามประธานรอบกองไฟลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( คอนวอย ) 
 
 1. นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ   2. นางสาวณฐมน  แสงนาค 
 
 


