
 

 

 

    
คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี  ๒๒  / ๒๕๖๖ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------- 

 ดวยโรงเรียนไดกําหนดใหมีการอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓   
ปการศึกษา ๒๕๖๕   ระหวางวันท่ี ๑ - ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ ณ คายลูกเสือศรีสวาท อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี ้

คณะกรรมการอํานวยการ 
  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผูอํานวยการ           รองประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.สมรกัษ  แทนลาน         รองผูอํานวยการ            กรรมการ 
                     นางสาววนดิา  กาบสุวรรณ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายสาธิต แสงปยะ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางนงพงา อิสสอาด  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายปลื้ม ปรีชา   ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคดวย

ความเรียบรอย 
คณะกรรมการดําเนินการ 

  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ   
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู                           กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  ครู                            กรรมการ 
  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  คร ู  กรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู  กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ  ครูอัตราจาง  กรรมการ  
   
หนาท่ี ๑. กํากับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดําเนินงานใหเรียบรอยตามวัตถุประสงค   
 ๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ๓. เปนผูประสานงานกับฝายตางๆ 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝายท่ีตนรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ  

 
คณะกรรมการฝายผูกํากับและผูนําลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 

  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครชูํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครชูํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ     
  นางสาวจิตรสมา  สมงาม  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ 
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   กรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู   กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา  โชคสัมทธิ์ คร ู   กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง คร ู   กรรมการ     
  นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปทมา  กีถาวร  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด คร ู   กรรมการ  
  นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู   กรรมการ    
  นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา  มุลาลินน  คร ู   กรรมการ 
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  นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ู   กรรมการ  
  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนปภา  ไตเปนสุข            คร ู            กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนนอย  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
หนาท่ี ๑. จัดผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีและผูนํายุวกาชาดประจํารถเพ่ือการเดินทาง    
 ๒. ตรวจสภาพความเรียบรอยลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดกอนข้ึนรถไปและกลับ 
 ๓. ควบคุมดูแลความปลอดภัยขณะเดินทางและอยูคายพักแรม 
 

คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครชูํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ  
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ 
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปทมา  กีถาวร  คร ู   กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี รับรายงานตัวลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 บริเวณลานปูนสนามบาสสวน
กาญจนา 
 

คณะกรรมการฝายควบคุมรถ 
รถคันท่ี ๑ 
 ๑. นางสาวกิตติกา  โชคสัมทธิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นายเกษม  เมาลิทอง   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
รถคันท่ี ๒ 
 ๑. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนุชาภา  สงสวัสดิ ์  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
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รถคันท่ี ๓ 
 ๑. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
รถคันท่ี ๔ 
 ๑. นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 ๓. วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผูชวย   กรรมการ 
รถคันท่ี ๕ 
 ๑. นายชยกร  อมรเวช   คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิตรสมา  สมงาม  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
 ๓. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย   กรรมการ 
 ๔. นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
รถคันท่ี ๖ 
 ๑. นายธวชั  วงศสุวัฒน   คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญา  อินทรกอง  คร ู   กรรมการ 
รถคันท่ี ๗ 
 ๑. นายวีระวัฒน  ลงผวิ   คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู   กรรมการ 
รถคันท่ี ๘ 
 ๑. นายพิทยา  ขุนนอย   ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู   กรรมการ 
รถคันท่ี ๙ 
 ๑. นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปทมา  กีถาวร   คร ู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวนปภา  ไตเปนสุข  คร ู            กรรมการ 
 ๔. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
รถคันท่ี ๑๐ 
 ๑. นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 ๓. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู   กรรมการ 
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หนาท่ี  
๑. ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดท่ีรับผิดชอบใหอยูในระเบียบวินัยในขณะเดินทางไปและกลับ 
๒. ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดท่ีรับผิดชอบใหอยูในระเบียบวินัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
อยูคายพักแรม 

คณะกรรมการติดตอประสานงาน 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครูชํานาญการ  กรรมการ 
                     นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ  
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   กรรมการ   
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   กรรมการ   
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ ท้ังภายในโรงเรียน สถานท่ีจะอยูคายพักแรมและสถานท่ีราชการท่ี
เก่ียวของ 
 ๒. ติดตอยานพาหนะท่ีจะนําลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดไปอยูคายพักแรม 
 ๓. ติดตอขออนุญาตผูปกครอง ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
 ๔. ติดตอรถนําขบวน 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารแีละยุวกาชาด เดินทางไกล 
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครูชํานาญการ  กรรมการ    
  นางสาวจิตรสมา  สมงาม  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา  โชคสัมทธิ์ คร ู   กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง คร ู   กรรมการ     
  นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปทมา  กีถาวร  คร ู   กรรมการ 
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  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด คร ู   กรรมการ  
  นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู   กรรมการ    
  นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา  มุลาลินน  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ู   กรรมการ  
  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนปภา  ไตเปนสุข  คร ู   กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนนอย  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดลูกเสือ-เนตรนารีและผูนํายุวกาชาด เดินทางไกลเปนกลุมๆ 
 ๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะท่ีลูกเสือ-เนตรนารีและผูนํายุวกาชาด เดินทางไกล 
 

คณะกรรมการฝายจัดสรางฐานฝก 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   กรรมการ   
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวจิตรสมา  สมงาม  ครชูํานาญการ  กรรมการ  
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู   กรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนนอย  ครูผูชวย   กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  
๑. เตรียมอุปกรณในการจัดทําฐานฝก 
๒. จัดสรางฐานการฝกลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ใหเรียบรอย ปลอดภัย พรอมจะทําการฝก 
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คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียนขณะชุมนุมรอบกองไฟ 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวจิตรสมา  สมงาม  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา  โชคสัมทธิ์ คร ู   กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง คร ู   กรรมการ     
  นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปทมา  กีถาวร  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด คร ู   กรรมการ  
  นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู   กรรมการ    
  นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา  มุลาลินน  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ู   กรรมการ  
  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนปภา  ไตเปนสุข  ครู              กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนนอย  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. จัดเตรียม กองไฟ (ของจริง หรือของปลอม)  ข้ันในกระบวนการกิจกรรมรอบกองไฟ และดูแล 
ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  ใหอยูในกิจกรรมดวยความเรียบรอย 
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คณะกรรมการฝายกํากับดูแลอาหารและท่ีพัก 
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการ  กรรมการ 

นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู   กรรมการ  
นางสาวกิตติกา  โชคสัมทธิ์ คร ู   กรรมการ 

  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย คร ู   กรรมการ   
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
 
หนาท่ี  
๑. ติดตอประสานงานเรื่องอาหารและท่ีพักสําหรับลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดกับคายลูกเสือ  
๒. ติดตอประสานงานเรื่องอาหารและท่ีพักสําหรับผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดและผูนํายุวกาชาดกับคาย 
๓. ควบคุมดูแลความเรียบรอยเรื่องท่ีพักและอาหารในระหวางอยูคายพักแรม 

 
คณะกรรมการฝายการเงิน 

   นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี เก็บรักษาเงิน เบิกจายใหกับฝายตางๆ ในการดําเนินการ โดยประสานงานกับฝายดําเนินการและจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจาย เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
   นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ  
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง คร ู   กรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู   กรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนนอย  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี จัดเตรียมอุปกรณไฟฟา เครื่องเสียง กลองถายภาพ และบันทึกกิจกรรมตลอดการอยูคายพักแรม 
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คณะกรรมการฝายจัดและดูแลกิจกรรมนันทนาการ 
   นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู  รองประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู  กรรมการ  
  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู  กรรมการ  
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด คร ู  กรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู  กรรมการ  
  นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู  กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา  มุลาลินน  คร ู  กรรมการ 
  นายวีระวัฒน  ลงผิว  คร ู  กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย  กรรมการ 
 
หนาท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ ดนตรีใหพรอมในการอยูคายพักแรม 
 ๒. จัดเกมส และเพลง 
 

คณะกรรมการฝายจัดทําสมุดคูมือการฝกลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
   นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง คร ู  กรรมการ 
  นางสาวกัลยพัตร  เสรีชัย  คร ู  กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ู  กรรมการ  
  นางสาวกิตติกา  โชคสัมทธิ์ คร ู  กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย คร ู  กรรมการ 
  นางสาวนปภา  ไตเปนสุข  คร ู  กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี จัดเตรียมสมุดคูมือประจําตัวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดขณะอยูคายพักแรม 

 
คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอุปกรณและดูแลสถานท่ีพัก 

   นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครผููชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครชูํานาญการ  รองประธานกรรมการ  
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
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หนาท่ี ๑. เตรียมเต็นทใหเพียงพอกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 ๒. เตรียมไมสตริกใหเพียงพอกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 ๓. กําหนดจุดท่ีพักกางเต็นทของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 

คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 
   นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผูชวย  ประธานกรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครชูํานาญการ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวปทมา  กีถาวร  คร ู  กรรมการ 
  นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู  กรรมการ  
  นางสาวพิชามญชุ  กุศล  คร ู  กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี  เตรียมยาและเวชภัณฑใหบริการระหวางการอยูคายพักแรมและการปฐมพยาบาล 
  

คณะกรรมการฝายระเบียบวินัยและความปลอดภัย 
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครผููชํานาญการ  กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  นายธนพล  สูงกลาง  คร ู   กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี  ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความปลอดภัยของลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระหวางอยูคายพักแรม 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
   นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน ครชูํานาญการ ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูชํานาญการ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด คร ู  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ ครชูํานาญการ กรรมการ  
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู  กรรมการ 
  นางสาวปทมา  กีถาวร  คร ู  กรรมการ 
  นางสาวนปภา  ไตเปนสุข  คร ู  กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

- ๑๑ - 
 
 
หนาท่ี  จัดทําแบบประเมินผลตามวัตถุประสงคประเมินผลลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และผูบังคับบัญชา สรุป

การประเมินผลเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ หลังจากเสร็จการอยูคายพักแรม 

                       ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และบังเกิดผลดี

แกทางราชการ 

              สั่ง ณ วันท่ี   ๑๘   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
             
 
 
                                                                  (นายประจวบโชค   สรอยสม) 
                ผูอํานวยการโรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 



- ๑ - 

 

 
 

 

กําหนดการกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
วันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ณ คายลูกเสือศรีสวาท แคมป จังหวัดนครราชสีมา 
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 กุมภาพันธ 

2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 09.30 น. 

 
09.30 – 10.00 น. 

 
10.00 – 10.30 น. 

 
 
 
 
 
 

10.30 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 
14.00 – 16.00 น. 
16.00 – 17.00 น. 
17.00 – 18.30 น. 
18.45 – 20.00 น. 

 
20.00 – 21.30 น. 

 
21.30 น. 

- รับรายงานตัว ณ ลานปูนสนามบาสสวนกาญจนา 
- เดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
เดินทางถึงคายลูกเสือศรีสวาท แคมป จังหวดันครราชสีมา 
- ตรวจสัมภาระ/เครื่องแบบเครือ่งแตงกาย/จัดหมู/ซอมพิธี
เปด 
พิธีเปด  
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ถวายราขสดุดี 
- กลาวรายงานวัตถุประสงคโครงการ  
- ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท และกลาวเปดการอยู
คายลูกเสือพักแรม/หนาท่ีชาวคาย 
- เปดกองหนาเสาธง 
- กฎและคําปฏิญาณ/ระเบียบแถว  
- ปฐมนิเทศเขาบานพัก  
- พักรับประทานอาหารกลางวัน  
- นันทนาการ/แนะนําวิทยาการ  
- กิจกรรมฐานผจญภัย  
- อาบน้ําทําภารกิจสวนตัว  
- รับประทานอาหารเย็น 
- นันทนาการ/ประวัติลูกเสือไทย ลูกเสือโลก/ซักซอม 
พิธีรอบกองไฟ 
- วิชาบุกเบิกเง่ือนเชือก/ผูกแนน/อนุมานเชิงพราน/ 
ปฐมพยาบาล/เข็มทิศ 
- นัดหมาย สวดมนต เขานอน 

ผูกํากับ  
 

 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
 วิทยากร/ผูกํากับ  

 
 
 
 
 
 

วิทยากร/ผูกํากับ  
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ  
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยาก/ผูกํากับร 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
2 กุมภาพันธ 

2566 
 

05.00 – 06.00 น.  
06.00 – 07.00 น.  
07.00 – 08.00 น. 

  
08.00 – 08.30 น. 
08.30 – 09.30 น. 
09.30 – 11.30 น. 
12.00 – 13.00 น.  
13.00 – 14.00 น.  
14.00 – 15.30 น.  

 
15.30 – 17.30 น. 
17.00 – 18.30 น. 
18.45 – 21.30 น. 

21.30 น. 

- ตื่นนอน ทําภารกิจ ออกกําลังกาย ฝกทําความเคารพ  
- ทําภารกิจสวนตัว  
- รับประทานอาหารเชา/บําเพ็ญประโยชน/ตรวจเยี่ยม  
- ตรวจเยี่ยมคาย  
- เปดกองประจําวัน/กิจกรรมหนาเสาธง  
- นันทนาการ  
- กิจกรรมเดินทางไกล  
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
- นันทนาการ  
- เข็มทิศและการใช/ปฐมพยาบาลเบื้องตน/เง่ือนเชือก
ผูกแนน 
- ซักซอมการแสดง  
- รับประทานอาหารเย็น/ทําภารกิจสวนตัว 
- กิจกรรมรอบกองไฟ 
- นัดหมาย สวดมนต เขานอน 

วิทยากร 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
 

วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

3 กุมภาพันธ 
2566 

 

05.00 – 06.00 น.  
06.00 – 07.00 น.  
07.00 – 08.00 น. 

  
08.00 – 08.30 น. 
09.30 – 11.30 น. 
09.30 – 11.30 น. 

 

- ตื่นนอน ทําภารกิจ ออกกําลังกาย ฝกทําความเคารพ  
- ทําภารกิจสวนตัว  
- รับประทานอาหารเชา/บําเพ็ญประโยชน/ตรวจเยี่ยม  
- ตรวจเยี่ยมคาย  
- เปดกองประจําวัน  
- How do you do/มุทิตาจิต/สรุปกิจกรรม  
- พิธีปด/รับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ 

วิทยากร 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 

หมายเหตุ     1. การฝกแตงกายชุดลําลองมีผาผูกคอจังหวัด 
     2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


