
 

-1- 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ท่ี  17 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการค่ายจิตอาสาลูกเฟื่องฟ้าช่วยนอ้ง ปี 7  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

********************* 
ด้วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ด าเนินโครงการค่ายจิตอาสาลูกเฟื่องฟ้าช่วยน้อง ปี 7 ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 14 – 16 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดนาคราช 
ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
            1. คณะกรรมการที่ปรึกษา   
          1.1 นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1.2 นายสันต์      คาวีรัตน์           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีระดับมัธยม 
 1.3 ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยม 
 1.4 นางสาวณัฎฐณิชา  โยธาภักดี           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากรระดับมัธยม 
 1.5 นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากรระดับประถม 
 
 หน้าที่  ให้ค าปรึกษา วางแผน ประสานงาน ให้โครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบแผนระเบียบทาง
ราชการ 
             2. คณะด าเนินการ 

2.1  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ      หัวหน้า  
2.2  นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์     กรรมการ 
2.3  ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย     กรรมการ 
2.4  นางสาวณัฎฐณิชา  โยธาภักดี     กรรมการ 
2.5  นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง     กรรมการ 
2.6  นางมุทิตา  ฟักน่วม      กรรมการ 
2.7  นายสันต์  คาวีรัตน์      กรรมการ 
2.8  นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย     กรรมการ 
2.9  นายจามร  จิตรบุญมา     กรรมการ 
2.10 นายวุฒิชัย  ใจเหิน      กรรมการ 
2.11 นายเอกนรินทร์   เผือกผ่อง     กรรมการ 
2.12 นายภูวดล     ขันค ามาละ     กรรมการ 
2.13 นายธาราพันธ์  สุขส าราญ     กรรมการ 
2.14 นางสาวนภา  ไตรภูมิ     กรรมการ 
2.15 นางสาวอารยา สอนวงค์     กรรมการ 
2.16 นางสาวพิกุล  ว่องไว     กรรมการ 
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2.17 นางสาวนันทวดี  ข ามี     กรรมการ 
2.18 นายศราวุธ  บุญส่ง      กรรมการ 
2.19 นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข     กรรมการ 
2.20 นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ์    กรรมการ 
2.21 นาวสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย     กรรมการ 
2.22 นางสาวณีรนุช  กุมผัน     กรรมการ 
2.23 นางมาลี   กุศลส่ง      กรรมการ 
2.24 นางสาวพัชรมน  สุขศิริ     กรรมการ 
2.25 นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์    กรรมการ 
2.26 นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่ 1. วางแผนการจัดกิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐาน 
  - ฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
  - กิจกรรมสร้างนวัตกรรม 
        2. ควบคุมนักเรียนในระหว่างเดินทาง ไป-กลับ พร้อมดูแลในระหว่างท ากิจกรรม 
        3. เรื่องอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
     3.คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและส ารวจสถานที่ไปท ากิจกรรม  
 3.1 นายวรวุฒิ  กฐินเทศ      หัวหน้า 
 3.2 ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย     กรรมการ 
 3.3 นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี     กรรมการ 
 3.4 นางสาวนภา  ไตรภูมิ      กรรมการ 
 3.5 นางสาวอารยา สอนวงค์     กรรมการ 
 3.6 นางสาวนันทวดี  ข ามี      กรรมการ 
 3.7 นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข     กรรมการ 
 3.8 นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี             กรรมการและเลขานุการ 
  
 หน้าที่ ออกเดินทางไปส ารวจสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนวัดนาคราช ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ  
 
       4.คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
  4.1 นางสาวณัฎฐณิชา  โยธาภักดี     หัวหน้า 

4.2 นางสาวนันทวดี  ข ามี      กรรมการ 
4.3 นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข     กรรมการ 
4.4 นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ์     กรรมการ 
4.5 นางสาวนภา  ไตรภูมิ      กรรมการ 

  4.6 นางมุทิตา  ฟักน่วม      กรรมการ 
4.7 นายเอกนรินทร์   เผือกผ่อง     กรรมการ 
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4.8 นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์    กรรมการ 

  4.9 นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง     กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที่  1. กรรมการ หมายเลข 4.1 เป็นหัวหน้า 
          - วางแผนการประสานงานกิจกรรมต่างๆ 
   2. กรรมการ หมายเลข 4.2  เป็นหัวหน้า 
          - ดูแลการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ไฟฟ้า 
   3. กรรมการ หมายเลข  4.3  เป็นหัวหน้า 
          - ดูแลการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้น้ า 
   4. กรรมการ หมายเลข 4.4 เป็นหัวหน้า 
          - ดูแลการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ขยะ 
   5. กรรมการ หมายเลข 4.5 เป็นหัวหน้า 
          - ดูแลการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม 
   6. กรรมการ หมายเลข 4.6 - 4.9  
          - ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ , กีฬา , นันทนาการและกิจกรรมบัดด้ีพี่ดูแลน้อง  
   7. ตรวจสอบรายช่ือ ควบคุมนักเรียนในระหว่างเดินทางไป-กลับ โดยนักเรียนชายข้ึนรถบัสคันท่ี 1     
           นักเรียนหญิงขึ้นรถบัสคันท่ี 2 พร้อมดูแลในระหว่างท ากิจกรรม 
   8. เรื่องอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
    
            5.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  5.1 นางมุทิตา  ฟักน่วม              หัวหน้า 
  5.2 นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์    กรรมการ 
  5.3 นางสาวอุษา       เขียวงาม     กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที่ จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบบัญชีโดยอนุโลม 
      
               6. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
  6.1 นางมุทิตา     ฟักน่วม     หัวหน้า 
  6.2 นางมาลี    กุศลส่ง      กรรมการ 
  6.3 นางสาวพัชรมน  สุขศิริ     กรรมการ 
  6.4 นายศราวุธ  บุญส่ง      กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที่  1. จัดเวชภัณฑ์และดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วยในช่วงการจัดกิจกรรม 
    2. จัดรถรับส่งนักเรียนน าส่งโรงพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บป่วยมาก 
 
               7. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
  7.1 นางสุกัญญา  สุดแสงพันธ์     หัวหน้า 
  7.2 นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์    กรรมการ 
  7.3 นางสาวณัฎฐณิชา  โยธาภักดี     กรรมการ 
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  7.4 นางสาวณีรนุช  กุมผัน      กรรมการ 
  7.5 นางสาวพัชรมน  สุขศิริ     กรรมการ 
  7.6 นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง    กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที่ ดูแลประสานงานการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารหลักในแต่ละวัน 
 
              8. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  8.1 นายไอสูรย์         ปราบอริพ่าย    หัวหน้า 
  8.2 นายภูวดล     ขันค ามาละ     กรรมการ 
  8.3 นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที่ 1. บันทึกภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอยู่ค่ายจิตอาสา 
      2. จัดปริ้นภาพมอบให้กับโรงเรียนและน้องๆ โรงเรียนวัดนาคราช 
 
             9. คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  9.1 ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย     หัวหน้า 
  9.2 นายสันต์  คาวีรัตน์      กรรมการ 
  9.3 นายวุฒิชัย  ใจเหิน      กรรมการ 
  9.4 นายเอกนรินทร์   เผือกผ่อง     กรรมการ 
  9.5 นายภูวดล     ขันค ามาละ     กรรมการ 
  9.6 นายวรวุฒิ    กฐินเทศ     กรรมการ 
  9.7 นายธาราพันธ์  สุขส าราญ     กรรมการ 
  9.8 นายไอสูรย์    ปราบอริพ่าย     กรรมการ 
  9.9 นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี     กรรมการ 
  9.10 นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง     กรรมการ 
  9.11 นางมุทิตา  ฟักน่วม      กรรมการ 
  9.12 นายศราวุธ  บุญส่ง      กรรมการ 
  9.13 นายจามร  จิตรบุญมา     กรรมการและเลขานุการ 
 
    หน้าที่   1. กรรมการหมายเลข 9.1 – 9.8 และ 9.12 – 9.13 จัดสถานท่ีพักและดูแลนักเรียนชายในช่วงเวลา 
           การอยู่ค่ายจิตอาสา 
        2. กรรมการหมายเลข 9.9 – 9.11 จัดสถานท่ีพักและดูแลนักเรียนหญิงในช่วงเวลาการอยู่ค่ายจิตอาสา 
 
                      10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   10.1 นางสุกัญญา    สุดแสงพันธ์     หัวหน้า 
   10.2 นางสาวณีรนุช  กุมผัน      กรรมการและเลขานุการ 
        
    หน้าที่  1. ออกแบบสอบถามประเมินผลรวมในการอยู่ค่ายจิตอาสา 
     2. รวบรวมผลการประเมินเสนอผู้บริหารโรงเรียน เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานในครั้งต่อไป 
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 ใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเสียหายได้ ถ้ามีเหตุการณ์นอกเหนือค าส่ังนี้ให้
ปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาทันที 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2562 
 

 
                                            ลงช่ือ 

 
 (นายอิทธิพัทธ์        ธีระวรรณสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 

 


