
 
 ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ที ่ 25 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมกำรสอบวิชำพิเศษ 

ลูกเสือ – เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
…………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน  327  คน  ในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564                            
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดหนองจระเข้  ต าบลบ้านนา  อ าเภอแกลง  จงัหวัดระยอง  จ านวน  2  ค่าย  เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตร  และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 
2528  โดยมีการระวังป้องกันเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นไปเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39  วรรค
หนึ่ง  และ (1) (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ลงวันที่  7  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  และมาตรา  27  (1) - (6)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. 2547  ลงวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2547  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ควบคุมการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรค่ำย  ประกอบด้วย 
1.1  นายสันติ  มุกดาสนิท   ผู้อ านวยการค่าย  ค่ายที่ 1 

 1.2  นางสาวเขมจิรัฎฐ์  ภัทรจ์ิโรจน์กุล  ผู้อ านวยการค่าย    ค่ายที่ 2 
 1.3  นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย   รองผู้อ านวยการค่าย     ค่ายที่ 1 
 1.4  นายบุญส่ง  พุ่มบาน                 รองผู้อ านวยการค่าย  ค่ายที่ 2 
มีหน้ำที่  1. ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        2. ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  วินิจฉัยสั่งการ  และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เป็นระยะ   
               รวมทั้งร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ แก้ไขปัญหาอันจะเกิดขึ้น 
        3. ประชุม  ประสานความร่วมมือ  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
       4. จัดงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฝึก  ประกอบด้วย 
 2.1  นายมาโนช  ครอบครอง        ผู้อ านวยการฝึก          ค่ายที่ 1 
     2.2  นายสายัณห์  ศรีขวัญ   ผู้อ านวยการฝึก          ค่ายที่ 2 
      2.3  นายชัยพัฒน์  ราญรอน   รองผู้อ านวยการฝึก     ค่ายที่ 1 
      2.4  นายโอฬาร  พาชื่น    รองผู้อ านวยการฝึก     ค่ายที ่2 
 



มีหน้ำที่  1. รับผิดชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม  เพ่ือให้การด าเนินงานบังเกิดประสิทธิภาพ 
        2. ติดต่อประสานงานกับสถานที่ในการอยู่ค่ายพักแรมและสถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ 
        3. วางแผน  ก าหนดกิจกรรมและประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำร  ประกอบด้วย 
 3.1  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  ประธานกรรมการ 
 3.2  นางนิตติกา  พลทะกลาง  กรรมการ 
 3.3  นายอุเทน  บ ารุงนา   กรรมการ 
มีหน้ำที่  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือ  หนังสือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครองนักเรียน  และหน่วยงาน 
               ทีเ่กี่ยวข้อง  ตลอดจนหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  2. จัดท าคู่มือการเข้าค่ายและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม 
            3. จัดท าบัตรประจ าตัวลูกเสือ – เนตรนารี  และป้ายฐานต่างๆ 
    4. ประสานงานกับคณะกรรมที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวลูกเสือ – เนตรนำรี  ประกอบด้วย 
4.1  นางนิตติกา  พลทะกลาง  ประธานกรรมการ 

 4.2  นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร กรรมการ 
 4.3  นายกฤษฎา  นาหมื่น  กรรมการ 
 4.4  นางสาวลลิตา  รสธรรม  กรรมการ 

4.5  นางสาวสราลี  งามดี   กรรมการ 
มีหน้ำที่  1. รับรายงานตัวลูกเสือ – เนตรนารี  ณ  วัดหนองจระเข้  เวลา 07.00 – 08.00 น. 
               (รับผิดชอบท่านละ 2 กอง)  ตรวจเช็ค  และสรุปจ านวนลูกเสือ – เนตรนารี  ส่งผู้อ านวยการฝึก 
            2. ประสานงานกับคณะกรรมที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

5. คณะกรรมกำรวิชำแผนที่เดินทำงไกลและเดินทำงส ำรวจ  ประกอบด้วย 

5.1  นายโอฬาร  พาชื่น   ประธานกรรมการ  
       5.2  นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 

5.3  นายรัชพล  เที่ยงดี   กรรมการ 
5.4  นายวิศรุต  เลขการ   กรรมการ 
5.5  นายกฤษฎา  นาหมื่น  กรรมการ 
5.6  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน    กรรมการ 
5.7  นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาต ิ  กรรมการ 
5.8  นางสาวลลิตา  รสธรรม  กรรมการ 
5.9  นางนิตติกา  พลทะกลาง  กรรมการ 
5.10  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว  กรรมการ 
5.11  นางสาวรัตติยา  จันทคาม  กรรมการ 
5.12  นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร กรรมการ 



5.13  นางสาวสราลี  งามดี  กรรมการ 
มีหน้ำที่  1. วางแผนส ารวจเส้นทางเดินทางไกล  และก าหนดจุดตรวจต่างๆ 
        2. จัดท าป้ายจุดตรวจเดินทางไกลและแบบบันทึกระหว่างเดินทางไกล 

 3. ประเมินผลวิชาแผนที่และเดินทางไกลของลูกเสือ - เนตรนารี 
        4. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยผจญภัย  ประกอบด้วย 
 6.1  นายศิริพงศ ์ เงินบุคคล  ประธานกรรมการ 
        6.2  นายวรพจน์  กรณวงศ์  กรรมการ 
         6.3  นายธนิต  มัชฌิมา   กรรมการ 

6.4  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  กรรมการ 
6.5  นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน  กรรมการ 

         6.6  นายนคร  สร้อยสน   กรรมการ 
6.7  นายอุเทน  บ ารุงนา   กรรมการ 
6.8  นายนิกร  คงอินทร์   กรรมการ 
6.9  นายสรายุทธ  อินทะศรี  กรรมการ 
6.10  นายนัฐพล  บุญสละ  กรรมการ 
6.11  นายสุรเดช  สอนภักดิ์  กรรมการ 
6.12  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ  กรรมการ 
6.13  นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว  กรรมการ 
6.14  นายเฉลิมศักดิ์  ทองประดับ  กรรมการ 
6.15  นายชลิต  เสนาะสันต์  กรรมการ 
6.16  นายลิขิต  ฟุ้งขจร   กรรมการ 
6.17  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ  กรรมการ 
6.18  นางสาวอภิญญา  บุตรพรม  กรรมการ 
6.19  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ  กรรมการ 
6.20  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน  กรรมการ 
6.21  นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา  กรรมการ 
6.22  นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ  กรรมการ 
6.23  นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชต ิ กรรมการ 
6.24  นางสาวสุทิพย์  สุขสบาย  กรรมการ 
6.25  Mr.Jayeshkumar Chhari  กรรมการ 
6.26  นายณัฐพล  ดังสนั่น  กรรมการ 
6.27  นางสาวพนิดา  สารพล  กรรมการ 

 
 



มีหน้ำที่  1. วางแผนการสร้างฐานผจญภัย  พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
        2. จัดหาสถานที่ให้เหมาะสมและด าเนินการสร้างฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
        3. ประเมินผลวิชาผจญภัยของลูกเสือ - เนตรนารี    
        4. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
 7.1  นางสาวสมปอง  พรามเอก  ประธานกรรมการ 
        7.2  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  กรรมการ 

7.3  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
7.4  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม  กรรมการ 
7.5  นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา  กรรมการ 

มีหน้ำที ่ 1. เตรียมอาหารกลางวัน  เครื่องดื่ม  อาหารว่าง  ตามความเหมาะสม 
        2. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
8.1  นายมาโนช  ครอบครอง  ประธานกรรมการ 

 8.2  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล  กรรมการ 
 8.3  นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 

8.4  นายโอฬาร  พาชื่น   กรรมการ 
8.5  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  กรรมการ 

 8.6  นายชลิต  เสนาะสันต์  กรรมการ 
มีหน้ำที ่ 1. สอดส่องดูแลความปลอดภัยของลูกเสือ-เนตรนารีขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 2. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยกู้ภัยมาช่วยรักษาความปลอดภัยในขณะที่ท ากิจกรรม 
           3. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร  พิธีกำรถวำยรำชสดุดี  ประกอบด้วย 
9.1  นายมาโนช  ครอบครอง  ประธานกรรมการ 

 9.2  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  กรรมการ 
มีหน้ำที ่ 1. เป็นพิธีกรด าเนินพิธีการถวายราชสุดี 
  2. ประสานงาน  ชี้แจงกิจกรรมประจ าวันให้ผู้ก ากับและลูกเสือ - เนตรนารีทราบตามก าหนดการ 

 3. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยบ ำเพ็ญประโยชน์  ประกอบด้วย 
10.1  นายอุเทน  บ ารุงนา  ประธานกรรมการ 

 10.2  นายสุรเดช  สอนภักดิ์  กรรมการ 
 10.3  นางนิตติกา  พลทะกลาง  กรรมการ 
มีหน้ำที ่ 1. ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนารีขณะบ าเพ็ญประโยชน์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละกอง 

 2. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 



 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสงสีเสียงและบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
       11.1  นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว  ประธานกรรมการ 

11.2  นายนคร  สร้อยสน   กรรมการ 
11.3  นายวชิรวิชญ์  แสนธิ  กรรมการ 

มีหน้ำที ่ 1. จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบกิจกรรม 
        2. บันทึกภาพกิจกรรม 
        3. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 
12.1  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์ ประธานกรรมการ 

 12.2  นายชัยรัตน์  เสนาะสันต์  กรรมการ 
มีหน้ำที ่ 1. จัดเตรียมรถยนต์ของโรงเรียนพร้อมพนักงานขับให้พร้อมใช้งานตลอดกิจกรรมเข้าค่าย 
  2. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
  

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำลและคัดกรองโควิด-19  ประกอบด้วย 
 13.1  นางจุฑาภัทร์  ประกอบกิจ  ประธานกรรมการ 
 13.2  นางสาวสุวรรณรัตน์  พระศรี กรรมการ 

13.3  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ  กรรมการ 
13.4  นางสาวพรนิภา  อุทธา  กรรมการ 
13.5  นางสาวนิรชา  ชมชื่น  กรรมการ 
13.6  นางสาวชนัญญา  ช่างตกแต่ง กรรมการ 
13.7  นางสาวพรชนก  จ าเนียร  กรรมการ 
13.8  นางสาวลักษิกา  คล้ายคลึง  กรรมการ 

มีหน้ำที่  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยพยาบาลของโรงเรียนเพื่อยืมกระเป๋าพยาบาล  2  กระเป๋า 
        2. จัดพาหนะสายตรวจระหว่างเดินทางไกลและกิจกรรมผจญภัย 
        3. จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ  เจลล้างมือ  และมาตรการเว้นระยะห่าง 
        4. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
  

14. คณะกรรมกำรรำยงำนข้อมูลและประเมินผล  ประกอบด้วย 

 14.1  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ          ประธานกรรมการ 
         14.2  นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาติ  กรรมการ 
 14.3  นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว  กรรมการ 

14.4  นางสาวลลิตา  รสธรรม  กรรมการ 
มีหน้ำที่  1. จัดสร้างเครื่องมือตัวชี้วัดและประเมินผลการจัดงานกิจกรรมต่างๆ 
        2. สรุปผลและรายงานผลการจัดงาน 
       3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
 



 
ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  รับผิดชอบ  เพ่ือให้การ 

ด าเนินการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                  (นายสันติ  มุกดาสนิท) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 


