
 

 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล 3 สำมัคคีวิทยำคำร 

ท่ี002 / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

…………………………………………………………………….. 
    หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  จัดท า
ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เป็นการฝึกประสบการณ์การ
เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมร่วมกันของลูกเสือ-เนตรนารี  ท้ังนี้เพื่อให้ลูกเสือได้น าประสบการณ์ท่ี
ได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไป  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตร ซึ่งก าหนดจัดให้มีข้ึน ภายในระหว่างวันท่ี  23 – 
24  มกราคม 2563  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  และเพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (4) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการก ากับการดูแลการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ดังนี้    
 
    1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

 1.   นายสวาท     ดวงค า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ (ผู้อ านวยการค่ายฯ) 
 2.   นางกัลยาณี   กัญญาสาย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.   นางสาววิยะดา   หวังชนะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4.   นายบัณฑิต   ไขแสง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.   นางราตรี    โรจน์ณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 6.   นางสาววริยา  พุฒพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7.   นางวนิดา   ปัตเสน   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8.   นางสาวจิรภา   วีระพันธ์     ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 9.   นายอุทิศย์   ฝ่ายเพ็ชร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.  นายสุริยา   สินชุม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ   
มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ก ากับติดตามดูแล ให้กลุ่มลูกเสือ ด าเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้ประสบความส าเร็จ เรียบร้อยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 2.1  คณะกรรมกำรกำรจัดกิจกรรมค่ำยฯ  ประกอบด้วย 
  1.    นายสุริยา         สินชุม   ผู้อ านวยการฝึก  
  2.    นายอุทิศย์        ฝ่ายเพ็ชร์  รองผู้อ านวยการฝึก 
  3.    นายบัณฑิต       ไขแสง  รองผู้อ านวยการฝึก 
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4. นางจาริณ ี รัชมาศ กรรมการ 
5. นางราตร ี โรจน์ณรงค์ กรรมการ 
6. นางกัลยาณี กัญญาสาย กรรมการ 
7. นางวนิดา ปัตเสน กรรมการ 
8 นางสาววริยา พุฒพิมพ ์ กรรมการ 
9. นางสาววิยะดา หวังชนะ กรรมการ 

10. นายพิทักษ์ จานเข่ือง กรรมการ 
    11. นางธิดารัตน ์ จ านงค์ กรรมการ 
    12. นางวัชราภรณ์ วงษาเคน กรรมการ 
    13. นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร กรรมการ 

14. นางสาวจิรภา วีระพนัธ ์ กรรมการ 
15. นางสาวขนัตยา สารรัตน์ กรรมการ 
16. นางจุฑามาศ สมาทอง กรรมการ 
17. นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพ็ชร์ กรรมการ 
18. นางวีรัช วุฒิพรหม กรรมการ 
19. นางสุมาลัย แฝงลาภ กรรมการ 
20. นางช่อผกานิต สุพล กรรมการ 
21. นางสาวจตุพร โพธิบา กรรมการ 
22. นางสาวปาริชารชต์ สมเทพ กรรมการ 
23. นางสาววรรณวนัช สืบโสม กรรมการ 
24. นางพิชญา จันทร์วิจิตร กรรมการ 
25. นางสาวพรรณทิวา อ ารุงสกุลรัฐ กรรมการ 
26. นายกิตติ ละออเอี่ยม กรรมการ 
27. นางสาวเอื้อนภา ใจหาญ กรรมการ 
28. นางสาววิรตา พลอ านวย กรรมการ 
29. นางสาวสุรีย์พร หินทอง กรรมการ 
30. นางสาวยุวดี ดวงค า กรรมการ 
31. นางสาวปนัดดา ดวงค า กรรมการ 
32. นางสาวประภัสสร บุญยาน กรรมการ 
33. นางธรรญ์ญรัษมิ ์ ไชยพิมพา กรรมการ 
34. นายนันธิตา ดวงค า กรรมการ 
35. Mr.OTTOP  CROSEL EKU กรรมการ 
36. นายทวีศักดิ์  พันธ์ศิร ิ กรรมการ 

 
มีหน้ำที่   จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดการ
จัดกิจกรรม 
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2.2  คณะกรรมกำรอำหำรและพยำบำล ประกอบด้วย 
  1.  นางสาววิยะดา  หวังชนะ  ประธานกรรมการ  
  2.  นางวัชราภรณ์  วงษาเคน  กรรมการ  
  3. นางธิดารัตน์   จ านงค์     กรรมการ  
  4.  นางสุรีย์พร   หินทอง   กรรมการ  
  5.  นางช่อผกานิต  สุพล   กรรมการ  
  6.  นายกิตติ  ละออเอี่ยม   กรรมการ 
  7.  นายณรงค์  คันธเนตร   กรรมการ 

8.  นางสุพัตรา  ผูกจิตต์   กรรมการ 
9.  นายวัชรา  ดวงค า   กรรมการ 
10. นางสาวพรรณทิวา   อ ารุงสกุลรัฐ กรรมการ 
11. นางสาวขนัตยา  สารรัตน์  กรรมการ 
12. นางสุมาลัย  แฝงลาภ  กรรมการ 
13. นางจันทร์เพ็ญ  ค านิยม  กรรมการ 

  14. นางสาวณัฐกฤติมา  ภาคศิริ  กรรมการ 
15. นางกัลยาณี  กัญญาสาย      กรรมการ 

มีหน้ำที่    ให้จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร น้ าด่ืม และยาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ใน
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีตลอดท้ัง 2 วัน 

 

2.3  คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ แสง เสียง ประกอบด้วย 
  2.3.1  นายบัณฑิต   ไขแสง   ประธานกรรมการ   
  2.3.2  นายอุทิศย์    ฝ่ายเพ็ชร์  กรรมการ 
  2.3.3  นายพิทักษ์   จานเข่ือง  กรรมการ 

2.3.4  นายกิตติ     ละออเอี่ยม  กรรมการ 
2.3.5  นายณรงค์   คันธเนตร  กรรมการ 
2.3.6 นายทวีศักดิ์   พันธ์ศิริ                 กรรมการ 
2.3.7. Mr.OTTOP  CROSEL EKU    กรรมการ 
2.3.8 นายวัขรา  ดวงค า   กรรมการ 
2.3.9 นายสุริยา สินชุม            กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่    จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องเสียง  ตลอดท้ังสามวัน และห้องน้ าของลูกเสือ-เนตรนารี ในการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีตลอดงาน 

2.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 
  2.4.1  นายพิทักษ์   จานเข่ือง  ประธานกรรมการ   
  2.4.2  นายกิตติ   ละออเอี่ยม  กรรมการ 

2.4.3  นายณรงค์    คันธเนตร  กรรมการ 
  2.4.4  นายสุริยา   สินชุม  กรรมการ 
  2.4.5  นายวัชรา  ดวงค า   กรรมการ 

มีหน้ำที่    จัดหารถ และรับส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
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2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม   ประกอบด้วย 
  1. นางกัลยาณี   กัญญาสาย  ประธานกรรมการ 
  2. นางวนิดา  ปัตเสน   กรรมการ 

3. นางพิชญา  จันทร์วิจิตร  กรรมการ 
  4. นางสาวขนัตยา  สารรัตน์  กรรมการ 

5. นางสาวจิรภา  วีระพันธ์  กรรมการ 
  6. นางสาวเอื้อนภา  ใจหาญ  กรรมการ 
  7. นางสาวปนัดดา  ดวงค า  กรรมการ 
  8. นางสาวปาริชารัชต์   สมเทพ  กรรมการ 
  9. นางสาวประภัสสร   บุญยาน  กรรมการ 
  10.นางสาวยุวดี ดวงค า   กรรมการ 
  11.นางธรรญ์ญรัษมิ์  ไชยพิมพา  กรรมการ  
  10.นางสาววรรณวนัช  สืบโสม  กรรมการ 
  11.นางมธุรส  พูนนายม   กรรมการ 
  12.นายนันธิตา  ดวงค า   กรรมการ 
  13. นางจันทร์เพ็ญ  ค านิยม  กรรมการ 
  14. นางสาวณัฐกฤติมา  ภาคศิริ  กรรมการ 

มีหน้ำที่    ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติท่ีมาเย่ียมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   

2.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร    ประกอบด้วย 
    2.6.1 พิธีกรประจ ำวัน 
  1.  นายสุริยา     สินชุม   ประธานกรรมการ 
  2.  นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์  กรรมการ 
  3.  นายบัณฑิต     ไขแสง   กรรมการ 
             2.6.2 พิธีกรรอบกองไฟ 

1.  นายสุริยา     สินชุม   ประธานกรรมการ   
  2.  นายบัณฑิต     ไขแสง   กรรมการ 

3.  นางสุรีพรรณ    ฉันวิจิตร  กรรมการ 
 2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร    ประกอบด้วย 
  1. นายบัณฑิต  ไขแสง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววริยา  พุฒพิมพ์  กรรมการ 
  3. นายสุริยา     สินชุม   กรรมการ 
  4. นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์  กรรมการ 

5. นางสุรีพรรณ    ฉันวิจิตร  กรรมการ 
  6. นางพิชญา  จันทร์วิจิตร  กรรมการ 
  7. นางสาวจตุพร  โพธิบา   กรรมการ 
  8. นางจุฑามาศ  สมาทอง   กรรมการ 
  9. นางสาววรรณวนัช  สืบโสม  กรรมการ 

10. นางสุรีย์พร   หินทอง  กรรมการ 
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11. นางสาวยุวดี  ดวงค า   กรรมการ 
  12. นางสาวเอื้อนภา  ใจหาญ  กรรมการ 
 มีหน้ำที่    ด าเนินกิจกรรมนันทนาการรอบกองไฟ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 2.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยผู้ติดตำมประธำนในพิธี ประกอบด้วย 
  1. นายสวาท  ดวงค า   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ  กรรมการ 
  3. นางสาวประภัสสร   บุญยาน  กรรมการ 
 2.9   คณะกรรมกำรฝ่ำยรับบริจำค  ประกอบด้วย 
  1. นางจาริณ ี รัชมาศ   ประธานกรรมการ 
  2. นางวนิดา  ปัตเสน   กรรมการ 
  3. นางจุฑามาศ  สมาทอง   กรรมการ 

2.10 คณะกรรมกำรบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวพรรณทิวา  อ ารุงสกุลรัฐ ประธานกรรมการ   
  2.  นางสาววิรตา   พลอ านวย  กรรมการ 
มีหน้ำที่    บันทึกภาพกิจกรรมการตลอดการจัดงาน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แล้วรวบรวม
จัดเก็บภาพไว้ในกิจกรรมโรงเรียน 

2.11 คณะกรรมกำรวัดและประเมินผล  ประกอบด้วย 
  1.  นางราตรี   โรจน์ณรงค์  ประธานกรรมการ   

2.  นางวีรัช     วุฒิพรหม    กรรมการ  
3.  นางสาวปาริชารัชต์  สมเทพ  กรรมการ 
4.  นายนันธิตา      ดวงค า  กรรมการ 

มีหน้ำที่     ออกแบบวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด และเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับกิจการลูกเสือและทางราชการต่อไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  8  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายสวาท   ดวงค า) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
 
 

 
 


