
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๐ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี (ส ำรอง)  
แบบไม่พักค้ำง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ดวยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
โดยใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคนพบ
ความสามารถของตนเอง ดังนั้น กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จึงเปนกระบวนการท่ีจะพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย    
อารมณสังคม สติปญญา มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแกความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย การพึ่งตนเอง การเสียสละตอสังคม และความเปนประชาธิปไตย 

ซึ่งจะดําเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันจันทร์ท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ –      
เนตรนารี (สํารอง) แบบไม่พักค้าง (Day Camp) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการณ และ ณ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ หมู่ท่ี ๔ บ้านสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) แบบไม่พักค้าง (Day Camp)        
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก และสอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงอําศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีคําส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ี ดังน ี้  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๑.๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   มีหน้าท่ี ให้คําปรึกษา ประสาน หรือ แนะนํา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๗ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๘ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาติ  กรรมการ 
๒.๙ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้ำที่  ดําเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) แบบไม่พักค้าง (Day Camp)      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรดูแลลูกเสือ - เนตรนำรี (ส ำรอง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๓.๑ คณะกรรมกำรดูแลลูกเสือ - เนตรนำรี (ส ำรอง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป. กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 ๓.๒ คณะกรรมกำรดูแลลูกเสือ - เนตรนำรี (ส ำรอง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๓. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาติ กรรมการ 

 ๓.๓ คณะกรรมกำรดูแลลูกเสือ - เนตรนำรี (ส ำรอง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๓/๑ 

มีหน้ำที่ คอยกํากับ ดูแล ลูกเสือ - เนตรนาร ี(สํารอง) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ให้อยู่ในความสงบ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
 
 
 



๔. คณะกรรมกำรประจ ำรถ ดูแลลูกเสือ - เนตรนำรี (ส ำรอง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๔.๑ ครูประจ ำรถ คันที่ ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๑/๑  
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๓/๑ 
๓. นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.ป.๑/๑,ป.๓/๑ 

 ๔.๒ ครูประจ ำรถ คันที่ ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป. ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๑/๒ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย   ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๓/๒ 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย   ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.ป.๑/๒,ป.๓/๒ 
๔. นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.ป.๑/๒,ป.๓/๒ 

 ๔.๒ ครูประจ ำรถ คันที่ ๓ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๒/๑ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๒/๒ 
๓. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาติ ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน ป.๒/๑,ป.๒/๒ 

มีหน้ำที่ คอยกํากับ ดูแลการขึ้นรถ ลงรถ ลูกเสือ - เนตรนารี (สํารอง) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 

ให้อยู่ในความสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย 

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอำหำร และเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๕.๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๘ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๕.๙ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาติ  กรรมการ 
๕.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม สําหรับลูกเสือ - เนตรนารี (สํารอง) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

– ๓ และคณะครูผู้ดูแล จํานวน ๑๓๕ ชุด 
 
 
 
 



๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๖.๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๕ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๗ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาติ  กรรมการ 
๖.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
๖.๙ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการดําเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) แบบไม่พักค้าง (Day 
Camp) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๗.๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๗.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) แบบไม่พักค้าง 
(Day Camp) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรายงานต่อผู้อํานวยการโรงเรียน 

     

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายคําส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                               ส่ัง ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 



 

ก ำหนดกำร 

กำรด ำเนินกิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี (ส ำรอง) แบบไม่พักค้ำง  
(Day Camp) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี์ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จงัหวัดสมุทรปรำกำร และ 

ณ โรงเรียนสำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ หมู่ที่ ๔ บ้ำนสำขลำ ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จงัหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  - ลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินทางไปป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  - เดินทางถึง ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
      สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

        เข้าชมพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และ 
      เหตุการณ์ในสมัย ร.ศ. ๑๒๒ หรือ (พ.ศ.๒๔๓๖)    

    ขึ้นชมเรือหลวงแม่กลอง (เรือรบ)                        
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - ลูกเสือ - เนตรนารี (สํารอง) พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  - ออกเดินทางไป ณ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อเข้าฐานผจญภัย 
๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น.  - ผู้อํานวยการโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ และทํากิจกรรม 
                                 นันทนาการ ลูกเสือ - เนตรนารี (สํารอง) รับฟังกฎ กติกา ในการเข้าฐานผจญภัย 

๑๒.๔๐ – ๑๕.๐๐ น.  - ลูกเสือ - เนตรนารี (สํารอง) เข้าฐานผจญภัย 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.  - ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ –   
                                 เนตรนารี (สํารอง) แบบไม่พักค้าง (Day Camp) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
         ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.  - ลูกเสือ - เนตรนารี (สํารอง) ขึ้นรถ เดินทางกลับถึงโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
หมำยเหตุ     - กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกายของนักเรียน : ชุดพลโรงเรียน สวมผ้าพันคอ หมวก และรองเท้าผ้าใบ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี (ส ำรอง)  

แบบไม่พักค้ำง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๑๐ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๔ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๗ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๘ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  

๑๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  
๑๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  
๑๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  
๑๓ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูต่างชาติ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


