
 

 

 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  86 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 2 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

----------------------- 

 ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ก าหนดสัปดาห์การเข้าค่ายบูรณาการลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษา               

ปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม  2562 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยมี ผูก้ ากับลูกเสือ จ านวน 21 ท่าน ลูกเสือและเนตนารี จ านวน 465 นาย เข้าร่วมกิจกรรม  

ขอแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรค่ำย/รองผู้อ ำนวยกำรค่ำย มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย อ านวยความสะดวกให้กับการ              

เข้าค่ายบูรณาการลูกเสือใหเ้ป็นไปด้วยดี และประสานงานกับฝา่ยต่างๆ  ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1.1. ผกก.ปริญญา นฤประชา ผูอ้ านวยการค่าย 

 1.2 ผกก.พรจิตต์ รังสรรค ์ รองผู้อ านวยการค่าย 

2. ผู้อ ำนวยกำรฝึก/รองผู้อ ำนวยกำรฝึก  มีหน้าที่ ประสานงานคณะครู/ผกก.ในการกิจกรรมลูกเสือ                 

และด าเนนิการตามก าหนดการตลอดจนการประเมินผลของกิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1  ผกก.พชร  ชัยสงคราม  ผูอ้ านวยการฝึก 

2.2 ผกก.ธัชธาริน       หมวกทอง   รองผู้อ านวยการฝึก   

2.3 ผกก.นเรนฤทธิ์  ต๊ะต้องใจ   รองผู้อ านวยการฝึก   

2.4 ผกก.พรจิตต์ รังสรรค ์  กรรมการ 

2.5 ผกก.ปริศนา  อินทรชติ  กรรมการ 

3. หัวหน้ำสำยตรวจ มีหน้าที่  ตรวจความเรียบร้อยในเรื่องการจัดการค่าย การแต่งกาย สุขอนามัย                   

การกินอยู่หลับนอนของลูกเสือ ท าการตรวจในตอนเช้าและเย็นของทุกวัน ประเมินการให้คะแนนเพื่อแสดง            

ถึงมาตรฐานของกลุ่มกองลูกเสือนัน้ๆ ประกอบด้วย 

 3.1 สำยที่ 1 (ห้องนอนชำย) 

 3.1.1 ผกก.พพิัฒน์ ทักษอุดม หัวหนา้สายตรวจที่ 1 

 3.1.2 ผกก.ขวัญชัย แจ้ใจ ผูช่้วยสายตรวจ 

 3.2 สำยที่ 2 (ห้องนอนหญิง) 

 3.2.1 ผกก.ณัฐชยา พอพิน หัวหนา้สายตรวจที่ 2 

 3.2.2 ผกก.สริินาฏ จอมสวรรค์ ผูช่้วยสายตรวจ 

 

                                                                                                    / พิธีกรประจ ำวัน ………. 
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4. พิธีกรประจ ำวัน มีหน้าที่  เป็นพิธีกรด าเนินพิธีการประจ าวันให้เป็นไปตามก าหนดการ ดูแลเรื่อง                   

การเปิด-ปิด ประชุมกอง ประชุมรอบเสาธง ดูแลเรื่องเวลาการเข้าเรียนตามฐานต่างๆ ชี้แจงนัดหมาย  

มอบหมายกิจกรรมบูรณาการให้กับผู้ก ากับและลูกเสือทราบ และแต่งกายด้วยเครื่องแบบทุกครั้งที่                        

รับหน้าที ่ ประกอบด้วย 

 พิธีกรประจ าวัน  

 4.1. ผกก.พิพัฒน์ ทักษอุดม ประธานกรรมการ 

 4.2. ผกก.ขวัญชัย แจ้ใจ รองประธานกรรมการ  

 4.3. ผกก.พรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ  

5. ฝ่ำยผู้ก ำกับประจ ำกอง มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปประจ ากองลูกเสือ ตรวจตราความเรียบร้อย

ของที่พัก เครื่องแตง่กาย และเครื่องประกอบเครื่องแบบ ประกอบด้วย 

 ลูกเสือกองที่  1 ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล 

 ลูกเสือกองที่  2  ผกก.พรจิตต ์ รังสรรค ์  

 ลูกเสือกองที่  3 ผกก.ขวัญชัย แจ้ใจ  

 ลูกเสือกองที่  4 ผกก.พิพัฒน ์ ทักษอุดม 

 ลูกเสือกองที่  5 ผกก.วารุณ ี ธิจิตตัง   

 ลูกเสือกองที่  6 ผกก.พรพิมล ก้อนแก้ว 

 ลูกเสือกองที่  7 ผกก.อาสยา พรหมศร 

 ลูกเสือกองที่  8 ผกก.ปริศนา อินทรชติ   

  ลูกเสือกองที่  EP ผกก.สุพัตรา สุวรรณนารี  

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร มีหน้าที่ บันทึกการประชุม จัดเตรียมเอกสารเก็บรวบรวมคะแนน               

ประจ าฐาน สรุปคะแนน พิมพ์เอกสาร จัดเตรียมของขวัญวันเกิดให้ลูกเสือและรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ             

และประสานงานกับทุกฝ่ายในการรวบรวมเอกสาร หลังการด าเนินการและจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 

6.1. ผกก.วารุณ ี ธิจิตตัง  ประธานกรรมการ 

6.2. ผกก.จัสมนิ วรรณา  รองประธานกรรมการ 

6.3. ผกก.วรัทยา หมั่นม่ัง  กรรมการ 

6.4. ผกก.วราภรณ์ สืบสุยะ  กรรมการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ ท าบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ เก็บรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน  

ส่งหลักฐานการใช้จา่ยเงนิให้หอ้งการเงินและประสานงานกับฝา่ยอื่นๆ ดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อยถูกต้องโปรงใส ประกอบด้วย 

 7.1  ผกก.อาสยา พรหมศร ประธานกรรมการ 

 7.2 ผกก.ปริศนา อินทรชติ รองประธานกรรมการ 

 7.3 ผกก.พรจิตต์ รังสรรค ์  กรรมการ 

                                                                         / 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรนักเรยีน ……….. 
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรนักเรียน มีหน้าที่ ดูแลการจัดอาหารและอาหารว่างของแม่ครัวรวมทั้งดูแล

ความสะอาดของอาหารเตรียมเครื่องประกอบที่ใช้ในพิธีราชสดุดีศาลพระภูมิเจา้ที่ เตรียมโต๊ะหมู่บูชา และดูแล

น้ าดื่มน้ าใช้ตลอดจนอาหารและอาหารว่างของครู ประกอบด้วย 

 8.1 ผกก.ปริศนา อินทรชติ  ประธานกรรมการ 

 8.2  ผกก.มนตร์ักษ์ โชคพิพัฒน์พร  รองประธานกรรมการ 

 8.3 ผกก.ขวัญชัย แจ้ใจ  กรรมการ 

 8.4 ผกก.วรัทยา หมั่นม่ัง  กรรมการ 

 8.5 ผกก.สิรนิาฏ จอมสวรรค ์  กรรมการ 

 8.6 ผกก.วราภรณ์ สืบสุยะ  กรรมการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ ดูแลลูกเสือที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และส่งลูกเสือตอ่ไปยังโรงพยาบาล ประกอบด้วย 

 9.1 ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล   ประธานกรรมการ 

 9.2 ผกก.ธมณ วสุวัต  รองประธานกรรมการ 

 9.3  ผกก.วราภรณ์ สืบสุยะ  กรรมการ 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ไฟฟ้า ไมโครโฟน และอุปกรณ์

เกี่ยวกับเครื่องเสียงให้ครบ ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ดูแลและคอยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียง ให้ใช้ได้โดยความ

เรียบร้อย ประกอบด้วย 

 10.1 ผกก.พิพัฒน์ ทักษอุดม   ประธานกรรมการ 

 10.2 ผกก.พรพิมล ก้อนแก้ว  กรรมการ 

 10.3 ผกก.จัสมนิ วรรณา  กรรมการ 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร มีหน้าที่ เตรียมกิจกรรมนันทนาการ เกม และเตรียมเครื่องประกอบ

จังหวะอื่นๆ ประกอบด้วย 

11.1 ผกก.ขวัญชัย แจ้ใจ  ประธานกรรมการ 

11.2  ผกก.พิพัฒน์ ทักษอุดม  รองประธานกรรมการ 

11.3 ผกก.สิรนิาฏ       จอมสวรรค์    กรรมการ 

11.4  ผกก.ณัฐชยา พอพิน  กรรมการ 

11.5 ผกก.ขวัญชนก ชาลีวรรณ  กรรมการ 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะและรถขนสัมภำระ มีหน้าที่ ติดต่อรถรับส่งลูกเสือและรถขนสัมภาระ 

และรับส่งลูกเสือ ประกอบด้วย 

 12.1  ผกก.พชร  ชัยสงคราม  ประธานกรรมการ 

 12.2 ผกก.ปริญญา นฤประชา  รองประธานกรรมการ 

 12.3  ผกก.นเรนทร์ฤทธิ์  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 

                                                                         / 13. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรทั่วไป ...........   
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13. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรทั่วไป (ประสำนงำนทั่วไป) มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย

ทั่วไป จัดเวรยามดูแลความเรียบร้อย เตรียมโต๊ะหมูบู่ชาและธงชาติ ประกอบด้วย 

 13.1 ผกก.ปริญญา นฤประชา  ประธานกรรมการ 

 13.2  ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม  รองประธานกรรมการ 

 13.3 ผกก.นเรนทร์ฤทธิ์  ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 

 13.4  ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล  กรรมการ  

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ประกอบด้วย 

 14.1 ประธานในพิธี ผกก.ปริญญา   นฤประชา    

 14.2  ผูต้ิดตาม+กรรมการ ผกก.สิรนิาฏ       จอมสวรรค ์  

   ผกก.ธมณ   วสุวัต 

               ให้คะแนน ผกก.พรจิตต์  รังสรรค ์

   ผกก.อาสยา  พรหมศร 

   ผกก.ปริศนา  อินทรชติ 

 14.3 พิธีกร ผกก.ขวัญชัย  แจ้ใจ  

 ผกก.ณัฐชยา  พอพิน  

   ผกก.จัสมนิ  วรรณา  

 14.4 ขบวนพวงมาลัยและ ผกก.ขวัญชนก  ชาลีวรรณ 

     พุ่มฉลาก   

 14.5 การแสดงละคร ผกก.วรัทยา หมั่นม่ัง 

 14.6 เตรียมสถานที่รอบกองไฟ ผกก.ชายทุกคน 

 14.7 นันทนาการ ผกก.ทุกท่านทุกคน 

 14.8 สวดมนต์ สมาธิจิต ผกก.พิพัฒน์ ทักษอุดม 

 15. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์/ถ่ำยภำพ มีหน้าที่  บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม                

ของลูกเสือ ม.2 ประกอบด้วย 

 15.1 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม  ประธานกรรมการ 

 15.2  ผกก.นเรนทร์ฤทธิ์   ต๊ะต้องใจ  รองประธานกรรมการ 

 15.3 ผกก.พรพิมล ก้อนแก้ว  กรรมการ 

16. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบประเมินประเมินผลการ 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ และสรุปผลสง่ให้ฝ่ายเลขาฯ 

 16.1 ผกก. วรัทยา หมั่นม่ัง  ประธานกรรมการ 

 16.2 ผกก. วราภรณ ์ สืบสุยะ  รองประธานกรรมการ 

 16.3 ผกก. วารุณ ี ธิจิตตัง  กรรมการ 

                                                                           /17. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร ………. 
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17. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำรประเมินผลกิจกรรมประจ ำวัน มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร จัดท าใบ

คะแนน รวบรวมคะแนนกิจกรรมแต่ละฐาน สรุป รวบรวม/ประเมินผลกิจกรรมประจ าวัน และประกาศคะแนน

ประจ าฐานบนบอร์ด ประกอบด้วย 

 17.1 ผกก. พรจิตต์ รังสรรค ์  ประธานกรรมการ 

 17.2  ผกก. วราภรณ์ สืบสุยะ  รองประธานกรรมการ 

 17.3 ผกก. จัสมนิ วรรณา  กรรมการ 

 17.4 ผกก. ขวัญชนก ชาลีวรรณ  กรรมการ 
 

 ขอให้ผู้ก ากับทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

ลูกเสือโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

    

สั่ง ณ วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 

        

                                                                   (ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์) 

                ผูอ้ านวยการโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย   


