
 

 
 
                                                                     

 
ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 

ที่   ๕๗๘ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรด าเนินกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
.......................................................................................................................................................... 

        ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ออกเป็น ๘ กลุ่มสาระและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีก ๑ กลุ่มสาระ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๓๙ และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙/๒๕๔๖ ลงวันที่                      
๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบหมายอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  โดยงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  โรงเรียนกมลาไสย  ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนกมลาไสย ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือให้การด าเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑. นายเอกรักษ์   สารปรัง  ประธานกรรมการ  
๒. นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ  รองประธานกรรมการ  
๓. นายปราโมทย์  โพธิไสย์    กรรมการ 

 ๔. นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์    กรรมการ 
๕. นายวีระ   วิไลแก้ว  กรรมการ 
๖. นายสมพร  ศรีขอดเขต  กรรมการ 
๗. นายโดม  เศรษฐจันทร์  กรรมการและเลขานุการ  

                ๘. นางสาวปราณี  นาถมทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  วางแผน ให้ค าปรึกษา สนับสนุนและอ านวยการการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  จัดท าซุ้มหัวเสือ  และระบบแสง ประกอบด้วย 
 ๑ นายปราโมทย์  โพธิไสย หัวหน้า 

      ๒. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์ ผู้ช่วย 
๓. นายวุฒิไกร  เที่ยงดี ผู้ช่วย 
๔. นายสมคิด   ปทุมวัน ผู้ช่วย 
๕. นายภาณุสิษฐ์   ศรีจิตรานนท์ ผู้ช่วย 

 



~ ๒ ~ 
๖. นายทวี   ทรภีสิงห์ ผู้ช่วย 
๗. นายธนารักษ์   สุชะไตร ผู้ช่วย 
๘. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี ผู้ช่วย 
๙. นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า ผู้ช่วย 
๑๐. นายอาทิตย์   วิเชียรพันธุ์ ผู้ช่วย 
๑๑. นายสมัย  ศุภชารี ผู้ช่วย 
๑๒. นายไพบูลย์  สุ่มมาตย์ ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่  
-  จัดสถานที่ เข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ บริเวณสนาม ๒   
-  จัดสถานที่ เข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และเนตรนารี บริเวณ  
   Lotus Hall   
-  จัดหาเต็นท์ส าหรับกองอ านวยการของกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ- 
   ประโยชน์ 
-  ติดตั้งระบบแสงสว่าง และห้องน้ า ห้องอาบน้ า 
-  จัดท าซุ้มเสือส าหรับปฏิญาณตนก่อนเดินทางไกล 
 

๓.   การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๑  ประกอบด้วย 
๑. นายสุริยันต์   อนันตบุศย์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๑ 
๒. นายธนารักษ์  สุชะไตร  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๑ 

 ๓. นางอภิญญา   ศรีปัญญา  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑ กลุ่มที่ ๑ 
๔. นางปิยะพร   เนตรนอง  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
๕. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
๖. นายวรวิทย์  บุดดี   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
๗. นายศรัญย์   พันธ์ปกครอง  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
๘. นายศตพล   นาสมใจ   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
  

๙. นางอนิสรา   ผจงศิลป์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มที่ ๑ 
๑๐. นางสาวจิราวดี   ดลรัศมี  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
๑๑. นางนงเยาว์   สังวิเศษ  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๒. นายวธัญญู  สารปรัง   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๓. นางสาวเจตนาพร  ภูบุญเติม  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 
๑๔. นายทัตดนัย   ใจทาน  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 
 

๑๕. นางจริยา  วัลลานนท์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองท่ี ๓ กลุ่มที่ ๑ 
๑๖. นางสาวฐาปนี  พัฒนสาร  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๗. นายปิลันธก์  เศรษฐจันทร์  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๘. นางสาววิจิตรา   จันทรมหา  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๑ 
 

มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม เช้ามา-เย็นกลับ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และ 
กิจกรรมบุกเบิกของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ตามหลักสูตรและการประเมินผลการเดินทางไกลและเข้าค่าย 
  



~ ๓ ~ 
๔. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๑  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด  ระดับ ม.๑ 
๒. นางเจตสุดาภรณ์  ยบุลไสย  รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๑ 
๓. นางสาวรุจิรา   สารปรัง  รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๑ 
๔. นางสาววชิราภรณ์   อินทะสอน รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๑ 
 

มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม เช้ามา-เย็นกลับ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรม 
ยุวกาชาด ของยุวกาชาด ม.๑ ตามหลักสูตร 

๕. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๑  ประกอบด้วย 
๑. นางจิราพร   นาจรูญ   หัวหน้าหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ช้ัน ม. ๑ 

 ๒. นางวภิารัตน์  เวยีงสงค ์  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๑ 
 ๓. นางพีรญา  แสนวาปี   ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๑ 

๔. นางธญัชนก   ศรีศกัด์ิขวา  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๑ 
๕. นางสาวหทยัพรรณ   สุราสา  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๑ 
๖. นางสาวอรนุช   หารรุ่งศรี  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๑ 
๗.นางสาวสุปราณี  ทองดี  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๑ 

  

มีหน้าที ่วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม เช้ามา-เย็นกลับ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.๑ ตามหลักสูตร 

๖. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๒  ประกอบด้วย 

๑. นายสมเกียรติ  วรรณจักร  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๒ 
 ๒. นายทวี   ทรภีสิงห์   รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๒ 
 ๓. นางกุหลาบ   ไชยจ านงค์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองท่ี ๑  กลุ่มที่ ๒ 
 ๔. นายสุพจน์   นาชัยเริ่ม   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๕. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๖. นางโกศล   เรืองใสส่อง  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๗. นายฌานุพงษ์   สมสวย  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๙. นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองท่ี ๒  กลุ่มที่ ๒  

๑๐. นางสมเพชร   อรุณไพร  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๑. นางสาวธิดารัตน์  สุจิตตกุล  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 

 ๑๒. นางสาวพิมพ์พร   บังวัด  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๑๓. นางสาวพนาวัน   นิลโสม  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๑๔. นางวรรณิภา  วงศ์สวาสดิ์  ผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่    กองท่ี ๓  กลุ่มที่ ๒ 

๑๕. นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร  รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๖.นางสาวสุพัตรา   หมั่นเก็บ  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๗. นางสาวมณฑิรา   สุเทวี  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๘. นายสหราช   ดอนลาดลี  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๒ 



~ ๔ ~ 
มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก 

กิจกรรมชาวค่าย และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.๒  ตามหลักสูตร  
 
๗. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๒  ประกอบด้วย 

๑.นางสาวกุสุมา  เสนานาค  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด  ระดับ ม.๒ 
๒.นางสารฤทธ์ิ  โพธิราช   รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๒  
๓.นางสาวภทัราวดี   ภูดอนกลอย  รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๒  
๔.นางสาวสุจิตรา   นนทภา  รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๒  
 

มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม เช้ามา-เย็นกลับ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรม 
ยุวกาชาดของยุวกาชาด ม.๒ ตามหลักสูตร 

๘. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๒  ประกอบด้วย 
๑. นางประไพพรรณ  วไิลแก้ว  หัวหน้าหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ช้ัน ม. ๒ 

 ๒. นางจนัทรา  โคตรพฒัน์  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 
 ๓. นางกอบเพช็ร   ดอนเงิน  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 
 ๔. นางจงกลนี  ทองศิริ   ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 
 ๕.นางยวุดี  บุญปลูก   ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 

๖. นางสาวธิติวรรณ   จนัทบวัลา  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 
๗. นางสาวปิยะดา   ล่ืนกลาง  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 
๘.นางสาวพวงแข   ค  าจ  าปา  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๒ 
 

มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ของผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ ม.๒ ตามหลักสูตร  
 
๙. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.๓   
ประกอบด้วย 

๑. นายโดม   เศรษฐจันทร์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๓ 
 ๒. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๓ 

 ๓. นางพรทิพา   ชัชวาลย์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มที่ ๓ 
 ๔. นายประภัสสร   อุทัยแพน  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๕. นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๖. นายวันชัย    สารขันธ์   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๗. นางไข่มุก   สุชะไตร   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๘. นางสาวมณฑิรา  สุเทวี   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๙. นางสาวณัฐิดา   ปาหลา  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๑๐. นายช านาญ   หรบรรณ์  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๑๑. นายสุริยัน   ทองพัฒน์  รองผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 



~ ๕ ~ 
 ๑๒. นางอรทัย  มโนขันธ์   ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มที่ ๓ 

๑๓. นางเนตรดาว   ปทุมวัน  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
๑๔.  นางสุธนา  รักษากุล   รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 

 ๑๕. นายธนวัฒน์   อ าภวา  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๑๖. นายอภิชาต  ยศระวาส  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๑๗. นางสาวอารียา   นาชัยฤทธิ์  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๑๘. นางสาวกรรณิกา  ขุนาพรม  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๑๙. นายภานุวัฒน์   ทองจรัส  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 

 ๒๐. นางวราลักษณ์  โชติจ าลอง  ผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   กองท่ี ๑  กลุ่มที่ ๓ 
 ๒๑. นางสาวยุพาวี  สาริโส  รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 

๒๒. นางนันทนัช   เขจรรักษ์  รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
๒๓. นางสาวลัทธวรรณ   วงษ์โพย  รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑  กลุ่มที่ ๓ 
๒๔. นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
๒๕. นางสาวมัลลิกา   ลือสันเทียะ  รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 

มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก 
กิจกรรมชาวค่าย และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.๓  ตามหลักสูตร 

๑๐. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๓  ประกอบด้วย 
๑.นางพชัรา  นามวจิิตร   ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด ระดับ ม.๓ 

 ๒.นางวาสนา  อ าภวา   รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๓ 
  ๓.นางเณศรา   วารีไสย ์   รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๓ 

 ๔.นายวทิวฒัน์  พฒันาศูร  รองผูน้ ากลุ่มยวุกาชาด ระดบั ม.๒  
 

 มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม เช้ามา-เย็นกลับ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และ
กิจกรรมยุวกาชาด ของยุวกาชาด ม.๓ ตามหลักสูตร 
 

๑๑. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๓  ประกอบด้วย 
๑. นางจิตราภรณ์  นาชยัธง  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๓ 
๒.นายทว ี บวัค าภู   ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๓ 
๓.นายววิฒัน์   อนุแสน   ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๓ 
๔.นางสาวศศิวมิล   อรรคนนัท ์  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๓ 
๕.นางสาวนุจรีย ์  นามเพง็  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๓ 
๖.นางสาวบุญญานี   ฉิมทะเล  ผูช่้วยหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ชั้น ม. ๓ 
 

มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ของผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ ม.๓ ตามหลักสูตร 
 
 
 



~ ๖ ~ 
๑๒. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ม.๔  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวปราณี  นาถมทอง  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๔ 
 ๒. นายสรกฤช   ฆารโสภณ  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๔  

๓. นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  กองท่ี ๑  กลุ่มที่ ๔ 
๔. นางจินดารัตน์  โพธิไสย  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๕. นายพชร   ข าคมเขต   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๖. นางพรพิมาน   ยุบลวัฒน์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๗. นางณีรนุช  รัตนสีหา   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๘. นายอรรณพ   เพิ่มสิน   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๙. นายพิพัฒน์   ตั้งตระกูล  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 

๑๐. นายพิสุทธิ์  ไสยนิตย์  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองท่ี ๒  กลุ่มที่ ๔ 
 ๑๑. นายเฉลิมสุข   พันธุ์ส าอาง  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 

๑๒. นางลภัสรดา   เถาว์ชาลี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
๑๓. นางสาวกาญจนา   ยิ่งวงษ์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี  ๔ 
๑๔. นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี  ๔ 
๑๕. นางสาวสิริญาดา   อุทัยจอม  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี  ๔ 
๑๖. นายชิตณรงค์   ฤๅชา   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี  ๔ 

๑๗. นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองท่ี ๓  กลุ่มที่ ๔ 
๑๘. นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔  

 ๑๙. นางกัลยาพรรณ  จันทชุม  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
๒๐. นายอรรถพล   พิทักษ์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔  
๒๑. นางสาวชฎาลักษณ์   จิตราช  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
๒๒. นายรัตนพล   มีศิลป์   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 

 มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการและน าลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม พิธีเข้าประจ ากอง 
ลูกเสือวิสามัญ ม.๔ ตามหลักสูตร  
 
๑๓. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ม.๕  ประกอบด้วย 

๑. นายวุฒิไกร เที่ยงดี   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๕ 
 ๒. นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๕  

๓. นายมารุต  วรสาร   ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองท่ี ๑  กลุ่มที่ ๕ 
๔. นางบุญน า  เที่ยงดี   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๕. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๖. นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๗. นายรัฐพงษ์   ศรีบุญเรือง  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๘. นางสาวมินตรา   แสงสุดตา  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๙. นางสาวกนกพิชญ์   สรรพศรี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
 



~ ๗ ~ 
๑๐. นายกฤตนัย  ล้ าจุมจัง  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองท่ี ๒  กลุ่มที่ ๕ 
๑๑. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๒. นางอรกัญญา  ผลสว่างโชค  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๓. นางสาวบุษบา  กล้าขยัน  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๔. นางจารุณี  เขตอนันต์   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๕. นางสาวอัฐพร   ทะรังศรี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๖.นางสาวสุดารัตน์  อนุสร  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๗. นายณัฏฐกิตต์    วงษ์สามารถ  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 

๑๘. นางภัทริกา  พื้นชัยภูมิ  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองท่ี ๓  กลุ่มที่ ๕ 
๑๙. นางกฤษณา  อนุแสน  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๐. นางยุวธิดา  บัวศรี   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๑. นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจันทร์ รองผู้ก ากบัลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๒. นางสาวกัญญา  ทัพชา  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๓. นางสาวศิรินญา  กลีบจ าปา  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๔. นางสาววิภาวี   สารมะณี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๕. นางสาวอศัลยา   อุ่นโสภา  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๖. นายชัชชัย   จิรโรจน์สกุล  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
 

 มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการและน าลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของวิสามัญ  ม.๕  
ตามหลักสูตร  

๑๔.  การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ม.๖  ประกอบด้วย 
๑. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๖ 

 ๒. นายสมคิด  ปทุมวัน   รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที่ ๖  
 

๓. นายทองพูน  วารีไสย์   ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  กองท่ี ๑  กลุ่มที่ ๖ 
๔. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๖ 
๕. นางสาวชุติมา   ราชปัญญา  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๖ 

 ๖. นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
 ๗. นายศุภชัย   แสวงผล   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๖ 

 ๘. นายสมคิด  ปทุมวัน   ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองท่ี ๒  กลุ่มที่ ๖ 
๙. นายอัศม์ธรีนณ์   ศรีขัดเค้า  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๐. นางศุภกานต์  จงสมชัย  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๑. นางสาวรจนา   บุญสาร  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๒. นายจตุรงค์   กมลเลิศ  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๖ 

๑๓. นายสุรศักดิ์  อ าภวา   ผู้ก ากับลูกเสือวิสามญั  กองท่ี ๓ กลุ่มที่ ๖ 
๑๔. นางพวงลดา   วรสาร  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๕. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๖. นายธนวรรธก์   สงวนชาติ  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 



~ ๘ ~ 
 มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมการให้ลูกเสือวิสามัญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือพ่ีเลี้ยง ดูแลลูกเสือ เนตรนารี      
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด และกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร   

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิไกร   เที่ยงดี    หัวหน้า 
๒. นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์   ผู้ช่วย 

 ๓. นางวิภารัตน์  เวียงสงค์   ผู้ช่วย 
 ๔. นางจิตราภรณ์  นาชัยธง   ผู้ช่วย 
 ๕. นางบุญน า   เที่ยงดี    ผู้ช่วย 
หน้าที ่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลประจ าแต่ละค่ายย่อย จ านวน  ๒  ชุด 

๑๖. คณะกรรมการตรวจการจัดการค่ายพักแรม  ประกอบด้วย 
 ๑. นายโดม   เศรษฐจันทร์   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวปราณี   นาถมทอง   ผู้ช่วย 
 ๓. นางอรทัย  มโนขันธ์    ผู้ช่วย 
 ๔. นายสมเกียรติ   วรรณจักร   ผู้ช่วย 
 ๕. นายสุริยันต์  อนันตบุศย์   ผู้ช่วย 
 ๖. นางพรทิพา   ชัชวาลย์    ผู้ช่วย 
 ๗. นายภานุสิษฐ์   ศรีจิตรานนท์   ผู้ช่วย 
 ๘. นายพิสุทธิ์   ไสยนิตย์    ผู้ช่วย 
 ๙. นายวุฒิไกร   เที่ยงดี    ผู้ช่วย 
 ๑๐. นายสมคิด   ปทุมวัน    ผู้ช่วย 
 ๑๑. นายวิวัฒน์   อนุแสน    ผู้ช่วย 
 ๑๒. นางพัชรา   นามวิจิตร   ผู้ช่วย 
 ๑๓. นางสาวกุสุมา  เสนานาค   ผู้ช่วย 
 ๑๔. นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์  ผู้ช่วย 
 ๑๕. นางกมลรส   โมฆรัตน์   ผู้ช่วย 
 ๑๖. นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง   ผู้ช่วย 
 ๑๗. นางอภิญญา  ศรีปัญญา   ผู้ช่วย 
 ๑๘. นางอนิสรา  ผจงศิลป์   ผู้ช่วย 
 ๑๙. นางจริยา  วัลลานนท์   ผู้ช่วย 
 ๒๐. นายสรกฤช   ฆารโสภณ   ผู้ช่วย 
 ๒๑. นางกุหลาบ   ไชยจ านง   ผู้ช่วย 
 ๒๒. นางวรรณิภา   วงศ์สวาสดิ์   ผู้ช่วย 
 ๒๓. นายทวี   ทรภีสิงห์    ผู้ช่วย 

หน้าที ่  
๑. ตรวจค่ายพักแรมของแต่ละกองแต่ละหน่วยประตูค่าย รั้วค่าย สุขาภิบาล ที่พัก การประกอบอาหาร 

เป็นต้น 
๒. สรุปและประเมินผลการจัดการค่ายพักแรมและรายงานผล 

 
 



~ ๙ ~ 
๑๗. คณะกรรมการพิธีเปิด-ปิดการเข้าค่ายพักแรม ประกอบด้วย 
 ๑. นายโดม   เศรษฐจันทร์   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวปราณี   นาถมทอง   ผู้ช่วย 
 ๓.นายวุฒิไกร   เที่ยงดี    ผู้ช่วย 
 ๔. นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวกุสุมา  เสนานาค   ผู้ช่วย 
 ๖. นางพัช รา   นามวิจิตร   ผู้ช่วย 
 ๗. นางกมลรส   โมฆรัตน์    ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์   ผู้ช่วย 
 ๙. นายผดุงเดช   เถาว์ชารี   ผู้ช่วย 
 ๑๐.นายธนารักษ์  สุชะไตร   ผู้ช่วย 
 ๑๑. นายสมคิด   ปทุมวัน    ผู้ช่วย 
 ๑๒. นางจารุณี   เขตอนันต์   ผู้ช่วย 
 ๑๓. นายทวี   ทรภีสิงห์    ผู้ช่วย 
 ๑๔. นายสรกฤช   ฆารโสภณ   ผู้ช่วย 
 ๑๕. นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจันทร์  ผู้ช่วย 
 ๑๖.นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต   ผู้ช่วย 
 ๑๗.นายธนวรรธก์  สงวนชาติ   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ ด าเนินการพิธีเปิดรอบเสาธง พิธีปิด การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และผู้บ าเพญ็ประโยชน์  

๑๘. กิจกรรมเดินทางไกล   
ชุดที่ ๑ ลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม. ๑. ม.๒ และ ม.๓  ประกอบด้วย 
๑. นายโดม  เศรษฐจันทร์    หัวหน้า 

 ๒. นายสุริยันต์  อนันตบุศย์   ผู้ช่วย 
 ๓. นางปิยะพร   เนตรนอง   ผู้ช่วย 

๔. นางจิราวดี   ดลรัศมี    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุพัตรา   หมั่นเก็บ   ผู้ช่วย 
๗. นางสุธนา  รักษากุล    ผู้ช่วย 
๘. นางเนตรดาว   ปทุมวัน   ผู้ช่วย 
๙. นางกุหลาบ   ไชยจ านงค์   ผู้ช่วย 
๑๐. นางจารุณี  เขตอนันต์   ผู้ช่วย 
๑๑. นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร   ผู้ช่วย 
๑๒. นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์   ผู้ช่วย 
๑๓. นางไข่มุก  สุชะไตร    ผู้ช่วย 
๑๔. นายทวี  ทรภีสิงห์    ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวฐาปณี  พัฒนสาร   ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวรุจิรา  สารปรัง   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวยุพาวี   สาริโส   ผู้ช่วย 



~ ๑๐ ~ 
๑๘. นางสาวมัลลิกา  ลือสันเทียะ   ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย   ผู้ช่วย 

 ๒๐. นายวันชัย  สารขันธ์    ผู้ช่วย 
 ๒๑. นางสาวมณฑิรา  สุเทวี   ผู้ช่วย 
 ๒๒. นางสาวลัทธวรรณ  วงษ์โพย   ผู้ช่วย 
 ๒๓. นางสาวสิริญาดา  อุทัยจอม   ผู้ช่วย 

๒๔. นางสาววิภาวี  สารมะณี   ผู้ช่วย 

๒๕. นางสาวอศัลยา  อุ่นโสภา   ผู้ช่วย 
๒๖. นายศุภชัย  แสวงผล    ผู้ช่วย 

๒๗. นายวรวิทย์  บุดดี    ผู้ช่วย 
๒๘.  นายสุริยัน  ทองพัฒน์   ผู้ช่วย 

๒๙.  นายณัฏฐกิตต์  วงษ์สามารถ   ผู้ช่วย 

 ชุดที่  ๒  ลูกเสือวิสามัญ ม.๔ และ ม.๕ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมคิด   ปทุมวัน    หัวหน้า 
 ๒. นายเฉลิมสุข   พันธุ์ส าอาง   ผู้ช่วย 

๓. นายวิวัฒน์  อนุแสน    ผู้ช่วย 
 ๔. นายกฤตนัย   ล้ าจุมจัง    ผู้ช่วย 
 ๕. นายพลาวุฒิ   บรรพสินธุ์   ผู้ช่วย 
 ๖. นางอรกัญญา   ผลสว่างโชค   ผู้ช่วย 

๗. นางณีรนุช   รัตนสีหา    ผู้ช่วย 
๘. นางกัลยาพรรณ   จันทชุม   ผู้ช่วย 
๙. นางแจ่มนภา  ล้ าจุมจัง    ผู้ช่วย 
๑๐. นางภัทริกา   พ้ืนชัยภูมิ   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวชุติมา  ราชปัญญา   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี   ผู้ช่วย 
๑๓. นางลภัสรดา  เถาว์ชาลี   ผู้ช่วย 
๑๔. นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวพิมพ์พร  บังวัด   ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวรจนา  บุญสาร   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวณัฐธิดา ปาหลา   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวกรรณิกา  ขุนาพรม   ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวมินตรา  แสงสุดตา   ผู้ช่วย 

๒๐. นายชัชชัย  จิรโรจน์สกุล   ผู้ช่วย 

๒๑. นายชิตณรงค์  ฤาชา    ผู้ช่วย 

๒๒. นายสหราช  ดอนลาดลี   ผู้ช่วย 

๒๓. นายพิพัฒน์  ตั้งตระกูล   ผู้ช่วย 
 

 มีหน้าที ่ ส ารวจเส้นทางเดินทางไกล รับรายงานฐานเดินทางไกล ปฐมนิเทศก่อนเดินทางไกล จัดท าค าสั่ง
การเดินทางไกล ให้เดินเป็น ๒ สายเดินสวนทางกัน จัดผู้ก ากับประจ าจุดผ่าน ทดสอบทักษะลูกเสือ และสรุป
ประเมินผลการเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี 



~ ๑๑ ~ 
 

 ชุดที่  ๓  คณะกรรมการเดินทางไกลของกิจกรรมยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.๑ ม.๒  
และ ม.๓  ประกอบด้วย  
 ๑. นางสาวกุสุมา   เสนานาค   หัวหน้า 

๒. นางกมลรส   โมฆรัตน์    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์   ผู้ช่วย 
๔. นางเณศรา  วารีไสย์    ผู้ช่วย 
๕. นางศุภกานต์   จงสมชัย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวลดาวัลย์   พุทธวัช   ผู้ช่วย 

 ๘. นางเจตสุดาภรณ์   ยุบลไสย   ผู้ช่วย 

๙. นางพีรญา   แสนวาปี    ผู้ช่วย 

๑๐. นางศริญญา  กลีบจ าปา   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย  ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวนุจรีย์  นามเพ็ง   ผู้ช่วย 

๑๓. นางสาววิจิตรา  จันทธมหา   ผู้ช่วย 

๑๔. นางสาวอรนุช  หารรุ่งศรี   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ ส ารวจเส้นทางเดินทางไกล เขียนแผนที่ รับรายงานฐานเดินทางไกล ปฐมนิเทศก่อนเดิน 
ทางไกล จัดท าค าสั่งการเดินทางไกล จัดผู้ก ากับประจ าจุดผ่าน ทดสอบทักษะลูกเสือ และสรุปประเมินผลการเดิน
ทางไกลของยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
๑๙. คณะกรรมการฐานผจญภัย 

๑๙.๑ ฐานผจญภัยลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม. ๑ ม.๒ และ ม.๓  ประกอบด้วย 
  ๑. นายโดม  เศรษฐจันทร์   หัวหน้า 
  ๒. นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์  ผู้ช่วย 

๓. นางสาวกษมาภรณ์   จันทะคัด  ผู้ช่วย 
๔. นางพรทิพา  ชัชวาลย์   ผู้ช่วย 
๕. นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง  ผู้ช่วย 
๖. นางอภิญญา   ศรีปัญญา  ผู้ช่วย 
๗. นางจริยา   วัลลานนท์   ผู้ช่วย  
๘. นางนงเยาว์   สังวิเศษ   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค  ผู้ช่วย 
๑๐. นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์  ผู้ช่วย 
๑๑. นางพัชรา  งามวิจิตร   ผู้ช่วย 
๑๒. นางวรรณิภา   วงศ์สวาสดิ์  ผู้ช่วย 
๑๒. นางอรทัย  มโนขันธ์   ผู้ช่วย 
๑๓. นางนันทนัช   เขจรรักษ์  ผู้ช่วย 
๑๔. นางโกศล   เรืองใสส่อง  ผู้ช่วย 
๑๕. นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน  ผู้ช่วย 
๑๖. นางอนิสรา   ผจงศิลป์  ผู้ช่วย 



~ ๑๒ ~ 
๑๗. นางธัญชนก    ศรีศักดิ์ขวา  ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวธิดารัตน์   สุจิตตกุล  ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาววชิราภรณ์  อินทะสอน ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวพนาวัน  นิลโสม  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวเจตนาพร  ภูบุญเต็ม  ผู้ช่วย 

๒๒. นางสาวอารียา  นาชัยฤทธิ์  ผู้ช่วย 

๒๓. นายศรันย์  พันธ์ปกครอง  ผู้ช่วย 

๒๔. นายวิทวัฒน์  พัฒนาศูร  ผู้ช่วย 

๒๕. นายทัตดนัย  ใจทาน   ผู้ช่วย 

๒๖. นายศตพล  นาสมใจ   ผู้ช่วย 

๒๗. นายรัตนพล  มีศิลป์   ผู้ช่วย 

๑๙.๒ ฐานผจญภัยลูกเสือวิสามัญ ม.๔  และ ม.๕  ประกอบด้วย 
๑. นายโดม  เศรษฐจันทร์   หัวหน้า 

  ๒. นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์  ผู้ช่วย 
๓. นางยุวธิดา   บัวศรี   ผู้ช่วย 
๔. นายพิสุทธิ์   ไสยนิตย์   ผู้ช่วย 
๕. นางกฤษณา  อนุแสน   ผู้ช่วย 
๖. นางจินดารัตน์   โพธิไสย  ผู้ช่วย 
๗. นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์  ผู้ช่วย 
๘. นายพชร   ข าคมเขต   ผู้ช่วย 
๙. นางบุญน า เที่ยงดี   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวบุษบา   กล้าขยัน  ผู้ช่วย 
๑๑. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์  ผู้ช่วย 
๑๒. นายสรกฤช   ฆารโสภณ  ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวเฟ่ืองฤทัย   ดลสถิตย์  ผู้ช่วย 
๑๔. นางพวงลดา  วรสาร   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น  ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงค์  ผู้ช่วย 

 ๑๗. นายธนวรรธก์  สงวนชาติ  ผู้ช่วย 
 ๑๘. นางสาวปิยรัตน์   เรืองจันทร์  ผู้ช่วย 
 ๑๙. นางสาวชฎาลักษณ์   จิตราช  ผู้ช่วย  

๒๐. นางสาวกัญญา   ทัพชา  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวสุดารัตน์  อนุสร  ผู้ช่วย 

๒๒. นางสาวกนกพิชญ์ สรรพศรี  ผู้ช่วย 

๒๓. นายฌานุพงษ์  สมสวย  ผู้ช่วย 

๒๔. นายช านาญ  หรบรรณ์  ผู้ช่วย 

๒๕. นายอรรณพ  เพ่ิมสิน   ผู้ช่วย 

๒๖. นายภานุวัฒน์  ทองจรัส  ผู้ช่วย 

๒๗. นายรัฐพงษ์  ศรีบุญเรือง  ผู้ช่วย 



~ ๑๓ ~ 
 

๑๙.๒ ฐานผจญภัยยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ม.๑ ม.๒ และ ม.๓  ประกอบด้วย 
๑. นายทวี  บัวค าภู   หัวหน้า 
๒. นางวาสนา  อ าภวา   ผู้ช่วย 
๓. นางจิราพร   นาจรูญ   ผู้ช่วย 
๔. นางวิภารัตน์   เวียงสงค์  ผู้ช่วย 

  ๕. นางประไพพรรณ   วิไลแก้ว  ผู้ช่วย 
  ๖. นางจันทรา   โคตรพัฒน์  ผู้ช่วย 
  ๗. นางกอบเพชร   ดอนเงิน  ผู้ช่วย 
  ๘. นางจงกลนี  ทองศิริ   ผู้ช่วย 
  ๙. นางยุวดี   บุญปลูก   ผู้ช่วย 

 ๑๐. นางสาวปิยะดา  ลั่นกลาง  ผู้ช่วย   

๑๑. นางสาวสุปราณี  ทองดี  ผู้ช่วย 

๑๒. นางสาวพวงแข ค าจ าปา  ผู้ช่วย 

๑๓. นางสาวสุจิตรา นนทภา  ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ จัดสร้างฐานผจญภัย จ านวน ๑๕ ฐาน รับรายงานเข้าฐานผจญภัย ปฐมนิเทศก่อน 
เข้ากิจกรรมฐานผจญภัย จัดท าค าสั่งการเข้าฐานผจญภัยแต่ละฐาน จัดผู้ก ากับประจ าฐานผจญภัย และสรุป
ประเมินผลฐานผจญภัย ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
๒๐. คณะกรรมการกิจกรรมฐานบุกเบิกยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑ – ๓ และ
ลูกเสือวิสามัญ ม.๔ และ ม.๕ ประกอบด้วย 
 

  ๑. นายวุฒิไกร   เที่ยงดี   หัวหน้า 
  ๒. นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์  ผู้ช่วย 

๓. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี   ผู้ช่วย 
๔. นายอภิชาติ ยศระวาศ  ผู้ช่วย 
๕  นายสมกียรติ วรรณจักร  ผู้ช่วย 
๖. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์  ผู้ช่วย 
๗. นายชาญณรงค์   เขตอนันต์  ผู้ช่วย 
๘. นายสุรศักดิ์   อ าภวา     ผู้ช่วย 
๙. นายมารุต   วรสาร   ผู้ช่วย 
๑๐. นายประภัสสร   อุทัยแพน  ผู้ช่วย 

๑๑. นางสาวธิติวรรณ จันทบัวลา  ผู้ช่วย 

๑๒. นางสาวบุญญานี  ฉิมทะเล  ผู้ช่วย 
 

 
 มีหน้าที ่ เตรียมตัวอย่างงานบุกเบิก จัดเตรียมไม้ เชือกส าหรับงานบุกเบิก ปฐมนิเทศก่อนเข้ากิจกรรม 
ฐานบุกเบิก จัดท าค าสั่งฐานบุกเบิกฐาน จัดผู้ก ากับประจ ากลุ่ม และสรุปประเมินผลฐานบุกเบิก ของลูกเสือ  
เนตรนารี  
 



~ ๑๔ ~ 
๒๑. คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ   ประกอบด้วย 
  ๑. นายทองพูน   วารีไสย์   หัวหน้า 
   ๒. นางจารุณี   เขตอนันต์   ผู้ช่วย 

๓. นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน  ผู้ช่วย 
๔. นางอรทัย  มโนขันธ์   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวปราณี   นาถมทอง  ผู้ช่วย 
๖. นายธนารักษ์  สุชะไตร   ผู้ช่วย 
๗. นายผดุงเดช  เถาว์ชารี   ผู้ช่วย 
๘. นางเณศรา  วารีไสย์   ผู้ช่วย 
๙. นางภัทริกา   พ้ืนชัยภูมิ  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวปิยรัตน์  เรืองจันทร์  ผู้ช่วย 
๑๑.นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว  ผู้ช่วย 
๑๒. นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง  ผู้ช่วย 
๑๓. นายวีรศักดิ์   กุลอัก   ผู้ช่วย 
๑๔. นายอาทิตย์  วิเชียรพันธุ์  ผู้ช่วย 
๑๕. นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง  ผู้ช่วย 
๑๖. นายจตุรงค์  กมลเลิศ   ผู้ช่วย 
๑๗.นางสาวรจนา  บุญสาร  ผู้ช่วย 

  ๑๘.นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค  ผู้ช่วย 
  ๑๙. นายศิวัสกรณ์   ศุภศร  ผู้ช่วย 
  ๒๐. นายกัมพล  ประยูร  แอบทอง  ผู้ช่วย 

๒๑. นายวันชัย  สาระขันธ์  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวมณฑิรา   สุเทวี  ผู้ช่วย 
๒๓.นายสหราช   ดอนลาดลี  ผู้ช่วย 
๒๔.นายรัตนพล   มีศิลป์   ผู้ช่วย 
๒๕. นายวิทวัฒน์   พัฒนาศูร  ผู้ช่วย 
๒๖. นางสาวพวงแข  ค าจ าปา  ผู้ช่วย 
๒๗. นางสาวบุญญานี  ฉิมทะเล  ผู้ช่วย 
๒๘. นายรัฐพงษ์   ศรีบุญเรือง  ผู้ช่วย 
๒๙. นางสาวกนกพิชญ์   สรรพศรี  ผู้ช่วย 
๓๐. นายฌานุพงษ์   สมสวย  ผู้ช่วย 
๓๑. นายศุภชัย   แสวงผล  ผู้ช่วย 
๓๒. นางสาวสิริญาดา   อุทัยจอม  ผู้ช่วย 
๓๓. นางสาวปิยะธิดา   ลื่นกลาง  ผู้ช่วย 
๓๔. นายศรันย์   พันธุ์ปกครอง  ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที ่เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ เครื่องเสียง กองไฟ เตรียมร าแห่มาลัย พุ่มสลาก จัดลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นั่งรอบกองไฟ  เชิญประธาน ผู้ติดตาม เชิญวิทยากรจัดชุมนุม 
รอบกองไฟ  ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
 
 



~ ๑๕ ~ 
๒๒.คณะกรรมการจัดพิธีส ารวจตัวเองและพิธีประจ ากองลูกเสือวิสามัญ ม.๔  ประกอบด้วย 
  ๑. นายโดม    เศรษฐจันทร์  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวปราณี  นาถมทอง  ผู้ช่วย 
  ๓. นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์  ผู้ช่วย 

๔. นายพิสุทธิ์  ไสยนิตย์   ผู้ช่วย 
๕. นางจินดารัตน์  โพธิไสย  ผู้ช่วย 
๖. นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์  ผู้ช่วย 
๘. นายพชร  ข าคมเขต   ผู้ช่วย   
๙. นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง  ผู้ช่วย 

  ๑๐. นางณีรนุช  รัตนสีหา   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวจูนจุฬา  ทิพยฺพิมานพร ผู้ช่วย 
๑๒. นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอาง  ผู้ช่วย 
๑๓. นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์  ผู้ช่วย   

  ๑๔. นางกัลยาพรรณ  จันทชุม  ผู้ช่วย 
๑๕. นายสรกฤช   ฆารโสภณ  ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช  ผู้ช่วย 

 ๑๗. นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงค์  ผู้ช่วย 
๑๘. นางลภัสรดา  เถาว์ชาลี  ผู้ช่วย 
๑๙. นายอรรถพล  พิทักษ์  ผู้ช่วย 

 ๒๐. นายอรรณพ   เพิ่มสิน  ผู้ช่วย 
๒๑. นายพิพัฒน์   ตั้งตระกูล  ผู้ช่วย 

 ๒๒. นางสาวสิริญาดา   อุทัยจอม  ผู้ช่วย 
๒๓. นายชิตณรงค์   ฤๅชา   ผู้ช่วย 

๒๔. นายรัตนพล   มีศิลป์   ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสารพิจารณาตนเอง มอบหมายผู้ก ากับประจ าฐานเพ่ืออ่าน
กฎแต่ละข้อ  ประดับแถบ     

 
๒๓. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 

๑. นายสมพร  ศรีขอดเขต   หัวหน้า 
๒. ว่าที่ พ.ต.ศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง   ผู้ช่วย 
๓. นายชาติชาย  อนุแสน    ผู้ช่วย 
๔. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์   ผู้ช่วย 
๕. นายทวี  เห็มศรี    ผู้ช่วย 
๖. นายสมคิด   ทุมวัน    ผู้ช่วย 
๗. นายกัมพล  ประยูร  แอบทอง   ผู้ช่วย 
๘. นายอรรถพล   พิทักษ์    ผู้ช่วย 
๙. นายอาทิตย์  วิเชียรพันธุ์   ผู้ช่วย 
๑๐. นายประภัสสร  อุทัยแพน   ผู้ช่วย 
๑๑. นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า            ผู้ช่วย 
๑๒. นายศิวัสกรณ์   ศุภศร   ผู้ช่วย 



~ ๑๖ ~ 
 

มีหน้าที ่วางแผนการรักษาความปลอดภัย ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ดูแลความปลอดภัยการจัดกิจกรรม 
การเดินทางไกล  ผจญภัย  บุกเบิก  และดูแลความสงบเรียบร้อยของการเข้าค่ายพักแรม  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนกมลาไสย 
 
๒๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ  และเครื่องเสียง  ประกอบด้วย 

 

๑. นายทองพูน  วารีไสย์    หัวหน้า 
๒. นายมารุต  วรสาร    ผู้ช่วย 
๓. นายสมคิด  ปทุมวัน    ผู้ช่วย 
๔. นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์   ผู้ช่วย 
๕. นายอภิชาต  ยศระวาศ   ผู้ช่วย 
๖. นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอาง   ผู้ช่วย 
๗. นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์   ผู้ช่วย 
๘. นายจตุรงค์  กมลเลิศ    ผู้ช่วย 
๙. นายอาทิตย์  วิเชียรพันธุ์   ผู้ช่วย 
๑๐. นายวันชัย   สาระขันธ์   ผู้ช่วย 
๑๑. นายศิวัสกรณ์   ศุภศร   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ ๑. จัดหาเครื่องเสียงส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๒. ก ากับและควบคุมระบบเครื่องเสียงให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. บันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหวตลอดงาน ทั้ง ๒ ค่าย 
 

๒๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
๑. นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์   หัวหน้า 
๒.นางวรรณนิภา    วงศ์สวาสดิ์   ผู้ช่วย 
๓.นางไพรวรรณ  ดอนกระสินธุ์   ผู้ช่วย 
๔.นางสาวเฟ่ืองฤทัย   ดลสถิต      ผู้ช่วย 
๕.นางสาวบุษบา   กล้าขยัน   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวยุพาวี   สาริโส    ผู้ช่วย 
๗. นางนงเยาว์   สังวิเศษ    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวฐาปนี   พัฒนสาร   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวพิสมัย   มูลเอก   ผู้ช่วย 
๑๒.นางสาวพิมพ์พร   บังวัด   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวมัลลิกา   ลือสันเทียะ   ผู้ช่วย 
๑๔.นางสาวภัทรวดี   ภูดอนกลอย   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวณัฐณิชา  แจ่มสุวรรรณ  ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมอุปกรณ์อาหารเครื่องดื่ม ส าหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม  ณ  กองอ านวยการค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวโรงเรียนกมลาไสย จ านวน  ๒  จุด คือ  สนาม ๑  และ สนาม ๒ 



~ ๑๗ ~ 
๒๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 

๑. นายวีระ   วิไลแก้ว    หัวหน้า 
๒. นางจงกลนี  ทองศิริ    ผู้ช่วย 
๓. นายสุพจน์  นาชัยเริ่ม    ผู้ช่วย 
๔. นางจันทรา  โคตรพัฒน์   ผู้ช่วย 
๕. นางจริยา  วัลลานนท์    ผู้ช่วย 
๖. นางยุวดี  บุญปลูก    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวศศิวิมล  อรรคนันท์   ผู้ช่วย 
๘ นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ ๑. จัดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ทั้งระดับมัธยมต้น และปลาย 
 ๒. จัดท าบัญชีรายรับ – จ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเงิน การพัสดุ 
 

๒๗. คณะกรรมการกองเลขานุการและบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวปราณี   นาถมทอง   หัวหน้า 
๒. นางสาวกุสุมา   เสนานาค   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์   ผู้ช่วย 
๔. นางกมลรส   โมฆรัตน์    ผู้ช่วย 
๕. นายธนารักษ์   สุชะไตร   ผู้ช่วย 
๖. นายผดุงเดช   เถาว์ชาลี   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจันทร์   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวชฎาลักษณ์   จิตราช   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร  ผู้ช่วย 
๑๑. นายธนวรรธก์   สงวนชาติ   ผู้ช่วย 
๑๒. นายธนวัฒน์   อ าภวา   ผู้ช่วย 
๑๓. นายปิลันธก ์ เศรษฐจันทร์   ผู้ช่วย 
๑๔. นายวทัญญู  สารปรัง    ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมคู่มือลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  จัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒๘. คณะกรรมการสรุปประเมินผล   ประกอบด้วย 
๑.นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์   หัวหน้า 
๒.นางกัลยาพรรณ  จันทชุม   ผู้ช่วย 

 ๓.นางสาวลดาวัลย์   พุทธวัช   ผู้ช่วย 
 ๔.นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช   ผู้ช่วย 
 ๕.นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา   ผู้ช่วย 
 ๖.นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น   ผู้ช่วย 
 ๗. นางลภัสรดา   เถาว์ชาลี   ผู้ช่วย 
  



~ ๑๘ ~ 
มีหน้าที ่ สรุปผลการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ พร้อมทั้งการประเมินผล รายงานผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  

 
ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การเข้าค่าย

พักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     (ลงชื่อ)    
                (นายเอกรักษ์   สารปรัง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 
 

ตารางการปฏิบัติกิจกรรม 
เข้าค่ายพักแรม วันที่  ๒๐– ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

……………………………………….. 
เวลา ๐๘.๐๐ น.   -  ลูกเสือเนตรนารีทุกระดับชั้นท าพิธีเปิดรอบเสาธง  ที่หน้าเสาธง ( เปิดรวม) 

  -  ยุวกาชาด พิธีเปิดด้านทิศใต้ของอาคารนิลุบล 
  -  บ าเพ็ญประโยชน์ พิธีเปิดด้านทิศเหนือของอาคารนิลุบล 

 
เวลา กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก 

และวิชาการจัดการค่าย
พักแรม 

กิจกรรมชุมนุม 
รอบกองไฟ 

พิธีเข้า 
ประจ ากอง 

๐๘.๓๐ -
๑๐.๐๐ น. 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ม.๑,๒,๓ 

ลูกเสือ ม.๔, ม.๕ ผู้บ าเพ็ญฯ  
ยุวกาชาด 
ม.๑,๒,๓ 

  

๑๐.๑๕ -
๑๒.๐๐ น. 

ผู้บ าเพ็ญฯ  
ยุวกาชาด 
ม.๑,๒,๓ 

ลูกเสือ ม.๔, ม.๕   

๑๓.๓๐ -
๑๔.๓๐ น. 

ลูกเสือ ม.๔, ม.๕ 
ผู้บ าเพ็ญฯ  
ยุวกาชาด 
ม.๑,๒,๓ 

ลูกเสือ ม.๑  
 เนตรนารี 

ม.๑,๒ 

ลูกเสือ ม.๒ และ ม.๓  
 เนตรนารี ม.๓ 

  

๑๔.๓๐ -
๑๖.๐๐ น. 

ลูกเสือ ม.๒ และ ม.๓  
 เนตรนารี ม.๓ 

ลูกเสือ ม.๑  
 เนตรนารี ม.๑,๒ 

  

๑๙.๐๐-
๒๒.๐๐ น. 

   ลูกเสือ – เนตรนารี 
ผู้บ าเพ็ญฯ  
ยุวกาชาด 
ม.๒,๓ 

ลูกเสือ ม.๔, ม.๕ 
 

 

๒๑.๐๐ น.     ลูกเสือ ม.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
หมายเหตุ   
 

๑. เวลา  ๑๗.๐๐ น. ประชุมหัวหน้าทุกกิจกรรมที่กองอ านวยการ สนาม ๒ 
๒.  สถานที่พักแรม  

๑. ยุวกาชาด  ใต้ถุนอาคารบุษบัน 
๒. บ าเพ็ญประโยชน์  อาคารนิลุบล 

  ๓. เนตรนารี  สนามเปตอง  
  ๔. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สนาม ๒ 
  ๕. ลูกเสือวิสามัญ ม. ๔ หน้าอาคารบุษบงกช 
  ๖. ลูกเสือวิสามัญ ม.๕ หน้าเสาธง 

๓. ทุกกิจกรรมประกอบอาหาร  ๒  มื้อ คือ มื้อเย็นวันที่  ๙  และม้ือเช้าวันที่  ๑๐ 
  ลูกเสือให้ส่งอาหารประเภทหลาม  ๑  อย่าง ( ข้าว / อาหาร ) 

๔. การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก ่
  ๑. ยุวกาชาด ม.๒ - ๓  จ านวน  ๑    เรื่อง 
  ๒. บ าเพ็ญประโยชน์ม.๒ - ๓ จ านวน ๑    เรื่อง 
  ๓. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ จ านวน  ๑    เรื่อง 
  ๔. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓ จ านวน  ๑    เรื่อง 
  ๕. ลูกเสือวิสามัญ ม.๔  จ านวน  ๑    เรื่อง 
  ๖. ลูกเสือวิสามัญ ม.๕  จ านวน  ๑    เรื่อง 
  ๗. ผู้ก ากับ   จ านวน  ๑    เรื่อง 
  ๕. งบประมาณ 
  ๑. ม.๑ ม.๖  หัวละ  ๓๐ 
  ๒. ม.๒.๓,๔,๕  หัวละ  ๖๐ 

๓. นักศึกษาวิชาทหาร   ไม่ต้องมาโรงเรียนเลย   ( ไมจ่่ายรายหัว )   
๖. พิธีปิด  แยกปิดตามกิจกรรมตามก าหนดการ 

 ๗. แต่ละกิจกรรมให้จัดตกแต่งค่ายย่อยให้สวยงาม 
๘. ขบวนแห่มาลัย   ผู้รับผิดชอบ คือ กิจกรรมเนตรนารี ม.๒ - ๓ 

 ๙. กิจกรรมวันที่ ๒  ให้ด าเนินกิจกรรมตามตาราง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๒๑ ~ 
ก าหนดการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 

ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

......................................................... 
วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- เวลา  ๐๘.๐๐  น.  -  รายงานตัวที่อาคารนิลุบล 
- เวลา  ๐๘.๒๐  น. -  พิธีเปิดรอบเสาธง 
- เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  เดินทางไกลพร้อมสัมภาระ / กิจกรรมผจญภัย / บุกเบิก 
- เวลา  ๑๒.๐๐  น. -  รับประทานอาหาร 
- เวลา  ๑๓.๐๐  น. -  เดินทางไกลพร้อมสัมภาระ / กิจกรรมผจญภัย / บุกเบิก 
- เวลา  ๑๖.๐๐  น. -  ลูกเสือเนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้น ม.๑  

   และ ม.๖ พิธีรอบเสาธง  เดินทางกลับ 
    -  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้น ม.๒,๓,๔   

   และ ๕  สร้างค่ายพักแรม  ประกอบอาหาร 
-  เวลา  ๑๘.๐๐  น. -  รับประทานอาหาร 
-  เวลา  ๑๙.๐๐  น. -  ชุมนุมรอบกองไฟ 
-  เวลา  ๒๒.๓๐  น. -  พักผ่อน 

 
วันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- เวลา  ๐๕.๐๐  น. -  ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว / ออกก าลังกาย 
- เวลา  ๐๖.๐๐  น. -  ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 
- เวลา  ๐๗.๐๐  น. -  ตรวจค่าย 
- เวลา  ๐๗.๓๐  น. -  เก็บค่าย 
- เวลา  ๐๘.๐๐  น. -  พิธีรอบเสาธง  และบ าเพ็ญประโยชน์ 
- เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  พิธีปิดรอบเสาธง 






