
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 6 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

........................................................................................................... 
 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ด าเนินโครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือ- 
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ เช่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ 
สามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ และเพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยก าหดการเข้าค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 
2559 ณ ค่ายลูกเสือก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จึงให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
    ปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา 
  ๒. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  ๓. นายเอนก  นันทรากร คร ู
 

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรจัดเดินทำงไกล 
 มีหน้ำที่ - วางแผนเตรียมการ ส ารวจ ท าโครงการ ก าหนดการ แผนที่ ประชุมจัดกิจกรรม 
    เปิดประชุมกองเดินทางไกล ปิดประชุมกองเดินทางไกล 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก หัวหน้า 
  ๒. นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ช่วย 
  ๓. นายวัชโรทร  ทิมแหง  ผู้ช่วย 
  ๔. นายคณวรา  สิละบุตร ผู้ช่วย 
  ๕. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วย 
  ๗. นายภูกฤษ  สีค าชอน ผู้ช่วย 
  ๘. นายอรรถพรรณ สืบดา  ผู้ช่วย 
 
 
 

/๙. นางสาวโสรยา 

 



  ๙. นางสาวโสรยา สุรารี  ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายสมจิต  แซ่ซี  ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายอุดมศักดิ์ แสงอรุณ ผู้ช่วย 
 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและน้ ำดื่ม 
 มีหน้ำที่ - น าอาหาร น้ าดื่ม บริการคณะผู้ก ากับลูกเสือ ดูแลและล าเลียงน้ าเพ่ิมเติมให้ลูกเสือสามัญ 

  รุ่นใหญ่ 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นางเพชรดา  แนบเนียน หัวหน้า  
  ๒. นายสมหมาย  ศรชัย  ผู้ช่วย 
 

 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล  
 มีหน้ำที ่- ดูแลความปลอดภัย ปฐมพยาบาล ล าเลียงผู้บาดเจ็บ 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นางนาตยา  ฤทธิธรรม หัวหน้า 
  ๒. นางสาวเต็มศิริ ประกอบแสง ผู้ช่วย 
  ๓. นายสมหมาย  ศรชัย  ผู้ช่วย 
 

 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  
 มีหน้ำที ่- บันทึกภาพและวีดีทัศน์ จัดท าวีดีทัศน์เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นายอเนก  นันทรากร หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพิลาวรรณ หนูวงศ ์  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวลัดดาวัลย ์ ชูราศี  ผู้ช่วย 
 

 ๖. คณะกรรมกำรผู้ก ำกับประจ ำหมู่ 
 มีหน้ำที่ - ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยประจ าหมู่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๑ 
  ๒. นายอุดมศักดิ์  แสงอรุณ ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๒ 
  ๓. นายวัชโร ทร  ทิมแหง  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๓ 
  ๔. นายภูกฤษ  สีค าชอน ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๔ 
  ๕. นายคณวรา  สิละบุตร ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๕ 
  ๖. นายสมจิต  แซ่ซี  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๖ 
  ๗. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๗ 
  ๘. นายอรรถพรรณ สืบดา  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๘ 
  ๙. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๑ 
  ๑๐. นางสาวเต็มศิริ ประกอบแสง ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๒ 
  ๑๑. นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๓ 
  ๑๒. นางสาวจิราพร จันทร์ศิริ ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๔ 
  ๑๓. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๕ 
  ๑๔. นางสาวน้ าผึ้ง พนิกร  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๖ 
 

/๗. นางสาวภัคพิชญา 



  ๑๕. นางสาวภัคพิชญา สีเขียว  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๗ 
  ๑๖. นางสาวโสรยา สุวารี  ผู้ก ากับลูกเสือประจ าหมู่ ๘ 
 

 ๗. คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
 มีหน้ำที่ - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในฐานที่รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรมฐานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
              ดูแลความปลอดภัยในขณะด าเนินกิจกรรมฐานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ประกอบด้วย 
  ๗.๑ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชุดที่ ๑ 
   ๑. นางนาตยา  ฤทธิธรรม หัวหน้า 
   ๒. นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ช่วย 
   ๓. นายภูกฤษ  สีค าชอน ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวเต็มศิริ ประกอบแสง ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวน้ าผึ้ง  พนิกร  ผู้ช่วย 
  ๗.๒ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชุดที่ ๒ 
   ๑. นายรณชัย  บุญประจวบ หัวหน้า 
   ๒. นายวัชโรทร  ทิมแหง  ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วย 
   ๔. นายอุดมศักดิ์  แสงอรุณ ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวลัดดาวัลย ์ ชูราศรี  ผู้ช่วย 
  ๗.๓ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชุดที่ ๓ 
   ๑. นายอเนก  นันทรากร หัวหน้า 
   ๒. นายสมจิต  แซ่ซี  ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวภัคพิชญา สีเขียว  ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวโสรยา สุวารี  ผู้ช่วย 
  ๗.๔ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชุดที่ ๔ 
   ๑. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้า 
   ๒. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วย 
   ๓. นายอรรถพรรณ สืบดา  ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวจิราพร จันทร์ศิริ ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวพิลาวรรณ หนูวงศ ์  ผู้ช่วย 
 

 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร 
 มีหน้ำที ่- รับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าสู่กิจกรรมฐาน สร้างความบันเทิงในเทิงในเวลาพัก 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก หัวหน้า 
  ๒. นายคณวรา  สิละบุตร ผู้ช่วย 
  ๓. นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ช่วย 
  ๔. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวโสรยา สุวารี  ผู้ช่วย 
   

/๗. นายอรรถพรรณ 



  ๗. นายอรรถพรรณ สืบดา  ผู้ช่วย 
  ๘. นายภูกฤษ  สีค าชอน ผู้ช่วย 
  ๙. นายอุดมศักดิ์  แสงอรุณ ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายสมจิต  แซ่ซี  ผู้ช่วย 
 

 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกิจกรรม 
 มีหน้ำที่ - จัดท าแบบวัดผลกิจกรรม วัดผลกิจกรรม จัดท าแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล  
    สรุปประเมินผลและรายงาน 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นายอเนก  นันทรากร หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพิลาวรรณ หนูวงศ ์  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวลัดดาวัลย ์ ชูราศรี  ผู้ช่วย 
 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยไปด้วยดี 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


