
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ท่ี 64 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ 2 ประจำปีการสืกษา 2561

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน จะใด้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายบูรณาการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ัน 
มัธยมดีกษาปีท่ี 2 ประจำปีการดีกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 17 -  วันท่ี 19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ 
อำ๓อฬันทราย จังหวัดเข้ยงใหม่ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 21 ท่าน ลูกเสือและเนตนารี จำนวน 465 นาย 
เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประฬงต์ จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงานดังน้ี

1. ผ ู้อำนวยการค่าย/รองผู้อำนวยการค่าย มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับการเข้า 
ค่ายบูรณาการลูกเสือให้เป็นโปด้วยดี และประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ผกก. ปริญญา นฤประชา ผู้อำนวยการค่าย
1.2 ผกก. พรจิตต์ รังสรรต์ รองผู้อำนวยการค่าย

2. ผ ูอ้ำนวยการ!เก/รองผ ู้อำนวยการ!เก มีหน้าท่ี ประสานงานคณะครู/ผกก.ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
และดำเนินการตามกำหนดการตลอดจนการประเมินผลของกิจกรรม ประกอบด้วย

2.1 ผกก. พชร ชัยสงคราม ผู้อำนวยการ!เก
2.2 ผกก. ธัชธาริน หมวกทอง รองผู้อำนวยการ!เก
2.3 ผกก. นเรนฤทธ ต๊ะต้องใจ รองผู้อำนวยการ!เก
2.4 ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการ
2.5 ผกก. ปริศนา อินทรข้ต กรรมการ

3. ห ัวหน ้าสายตรวจ มีหน้าที่ ตรวจความเรียบร้อยในเรื่องการจัดการค่าย การแต่งกาย สุขอนามัย 
การรับประทานอาหาร การร่วมกิจกรรม การหลับนอนของลูกเสือ ทำการตรวจในตอนเช้าและตอนเย์น 
ของทุกวัน ประเมินการให้คะแนนเพ่ือแสดงถึงมาตรฐานของกลุ่มกองลูกเสือน้ัน6! ประกอบด้วย

5.1 สายที่ 1 (ห้องนอนชาย)
3.1.1 ผกก. พิพัฒน้ หักษอุดม หัวหน้าสายตรวจท่ี 1
3.1.2 ผกก. ขวัญชัย แจ้ใจ ผู้ช่วยสายตรวจ

/ สายที่ 2(ห้องนอนหญิง)
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5.2 ลายที่ 2 (ห้องนอนหญิง)
3.2.1 ผกก. ณัฐชยา พอพิน หัวหน้าสายตรวจท่ี 2
3.2.2 ผกก. สิรินาฏ จอมสวรรค์ ผู้ช่วยสายตรวจ

4. คณะกรรมการพิธีกรประจำวัน มีหน้าท่ี เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการประจำวันให้เป็นโปตามกำหนดการ ดูแล 
เร ื่องการเป ิด-อด ประชุมกอง ประชุมรอบเสาธง ด ูแลเร ื่องเวลาการเข ้าเร ียนตามฐานต ่าง6] ช่แจง 
นัดหมาย มอบหมายกิจกรรมบูรณาการให้กับผู้กำกับ ลูกเสือทราบ และแต่งกายด้วยเครื่องแบบทุกครั้ง 
ท่ีรับหน้าท่ี ประกอบด้วย

4.1 ผกก. พิพัฒน้ ทักษอุดม ประธาน
4.2 ผกก. ขวัญชัย แจ้ใจ รองประธาน
4.3 ผกก. พรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ

5. ฝ ่ายผู้กำกับประจำกอง มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อยทั่วโปประจำกองลูกเสือ ตรวจตราความเรียบร้อย 
ของท่ีพัก เครื่องแต่งกาย และเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบ ประกอบด้วย

ลูกเสือกองท่ี 1 ผกก. เครือวัลย์ รัตนมงคล
ลูกเสือกองท่ี 2 ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์
ลูกเสือกองท่ี 3 ผกก. ขวัญชัย แจ้ใจ
ลูกเสือกองท่ี 4 ผกก. พิพัฒน้ ทักษอุดม
ลูกเสือกองท่ี 5 ผกก. วารุณี ธิจิตตัง
ลูกเสือกองท่ี 6 ผกก. พรพิมล ก้อนแก้ว
ลูกเสือกองท่ี 7 ผกก. อาสยา พรหมศร
ลูกเสือกองท่ี 8 ผกก. ปริศนา อินทรช่ต
ลูกเสือกองท่ี 5? ผกก. สุพัตรา สุวรรณนารี

6. คณ ะกรรมการฝ ่ายเลขาน ุการ มีหน้าท่ี ทันทึกการประชุม จัดเตรียมเอกสาร ๓ บรวบรวมคะแนน 
ประจำฐาน สรุปคะแนน พิมพ์เอกสาร จัดเตรียมของขวัญวันเกิดให้ลูกเสือและรางวัลดีเด่นประเภทต่าง6] 
และประสานงานกับทุกฝ่ายในการรวบรวมเอกสาร หลังการดำเนินการและจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย

6.1 ผกก. วารุณี ธจตตง ประธาน
6.2 ผกก. จัลมิน วรรณา รองประธาน
6.3 ผกก. วรัทยา หม่ันท่ัง กรรมการ
6.4 ผกก. วรากรณี สีบสุยะ กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ทำทัญธีเบิกจ่ายงบประมาณ เก้บรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
ล่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้ห้องการเงินและประสานงานกับฝ่ายอ่ืน6] ดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นโปด้วย 
ความเรียบร้อยถูกต้องโปรงใส ประกอบด้วย

7.1 ผกก. อาสยา พรหมศร ประธาน
7.2 ผกก. ปริศนา อินทรช้ต รองประธาน
7.3 ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการ

/ 8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารนักเรียน.................
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8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารนักเรียน มีหน้าท่ี ดูแลการจัดอาหาร อาหารว่างของแม่ครัวรวมทั้งดูแลความ 
สะอาดของอาหาร เตรียมเครื่องประกอบที่ใช้ในพิธีราชสดุดีศาลพระภูมิเจ้าที่ เตรียมโต๊ะหมู่บูชา และดูแล 
นาด่ืมน'าใช้ตลอด,จนอาหาร และอาหารว่างของครู ประกอบด้วย

8.1 ผกก. ปริศนา อินทรช้ต ประธาน
8.2 ผกก. มนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร รองประธาน
8.3 ผกก. ขวัญชัย แจ้ใจ กรรมการ
8.4 ผกก. วรัทยา หม่ันม่ัง กรรมการ
8.5 ผกก. สิรินาฏ จอมสวรรค์ กรรมการ
8.6 ผกก. วราภรณ์ สืบสุยะ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ ่ายพยาบาล มีหน้าท่ี ดูแลลูกเสือที่ใด้รับบาดเจ้บหรือเจ้บปวย ปฐมพยาบาลเบื้องด้น
และล่งลูกเสือต่อโปยังโรงพยาบาล ประกอบด้วย

9.1 ผกก. เครือวัลย์ รัตนมงคล ประธาน
9.2 ผกก. ธมณ วสุวัต รองประธาน
9.3 ผกก. วราภรณ์ สืบสุยะ กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ่ายโลตทัคน ูปเกรณ์ มีหน้าท่ี จัดเตรียมเครื่องเสียง โฟพัา โมโครโฟน และอุปกรณ์
เก ี่ยวกับเครื่องเส ียงให้ครบ ถ่ายรูป ถ่ายรีดีโอ และการแก้ป ัญหาเกี่ยวกับเครื่องเส ียงให้ใช้โด้โดย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย

10.1 ผกก. พิพัฒน์ ทักษอุดม ประธาน
10.2 ผกก. พรพิมล ก้อนแก้ว รองประธาน
10.3ผกก. จัสมิน วรรณา กรรมการ

11. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ มีหน้าท่ี เตรียมกิจกรรมนันทนาการ เกม และเตรียมเครื่องประกอบ
จังหวะอ่ืน*! ประกอบด้วย

11.1 ผกก. ขวัญชัย แจ้ใจ ประธาน
11.2 ผกก. พิพัฒน์ ทักษอุดม รองประธาน
11.3 ผกก. สิรินาฏ จอมสวรรค์ กรรมการ
11.4 ผกก. ณัฐชยา พอพิน กรรมการ
11.5 ผกก. ขวัญชนก ชาสีวรรณ กรรมการ

12. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ:และรถฃนลัมภาระ มีหน้าท่ี ติดต่อรถรับล่งลูกเสือและรถขนสัมภาระ
และรับล่งลูกเสือ ประกอบด้วย

12.1 ผกก. พซร ชัยสงคราม ประธาน
12.2 ผกก. ปริญญา นฤประชา รองประธาน
12.3 ผกก. นเรนทรีฤทธ ต๊ะต้อง1ใจ กรรมการ

/ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการทั้วโป
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13. คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วโป (ประลานงานทั่วโป) มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย 
ท่ัวโป จัดเวรยามดูแลความเรียบร้อย เตรียมโต๊ะหมู่บูชาและธงชาติ ประกอบด้วย

13.1 ผกก. ปริญญา นฤประชา ประธาน
13.2 ผกก. พิพัฒน้ ทักษะอุดม รองประธาน
13.3 ผกก. นเรนทรีฤทธ้ี ต๊ะด้องใจ กรรมการ
13.4 ผกก. เครือวัลย์ วัตนมงคล กรรมการ

เรมการฝ่ายกิจกรรมชุมนุมรอบกองโฟ ประกอบด้วย
14.1 ประธานในพิธี -  ผกก. ปริญญา นฤประชา
14.2 ผู้ติดตามกรรมการ -  ผกก. สิรินาฏ จอมสวรรค์

-  ผกก. ธมณ วสุวัต
14.3 ให้คะแนน -  ผกก. พรจิตต์ วังสรรค์

-  ผกก. อาสยา พรหมศร
-  ผกก. ปริศนา อินทร!๒

14.4 พิธีกร -  ผกก. ขวัญชัย แจ้ใจ
-  ผกก. ณัฐชยา พอพิน
-  ผกก. จัฬมิน วรรณา

14.5 ขบวนพวงมาสัยและพุ่มฉลาก -  ผกก. ขวัญชนก ชาสืวรรณ
14.6 การแสดงละคร - ผกก. ววัทยา หม่ันม่ัง
14.7 เตรียมสถานท่ีรอบกองโฟ -  ผกก. ชายทุกคน
14.8 นันทนาการ -  ผกก. ทุกท่าน
14.9 สวดมนต์ สมาธิจิต -  ผกก. พิพัฒน์ ทักษอุดม

15. คณะกรรมการฝ่ายประซาฬัมพนธ์/ถ่ายภาพ มีหน้าที่ บ ันทึกภาพ และประชาสัมพ ันธ์ก ิจกรรม 
ของลูกเสือ ม.2 ประกอบด้วย

15.1 ผกก. พิพัฒน้ ทักษะอุดม ประธาน
15.2 ผกก. นเรนทรีฤทธ้ี ต๊ะด้องใจ รองประธาน
15.3 ผกก. พรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ

16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบประเม ินประเม ินผลการจัดกิจกรรมเข ้าค ่ายฯ 
และลรุปผลส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ประกอบด้วย

16.1 ผกก. ววัทยา หม่ันม่ัง ประธาน
16.2 ผกก. วราภรณี สืบสุยะ รองประธาน
16.3 ผกก. วารุณี ธิจิตต์ง กรรมการ

/ 17. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
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17. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกลารประเม ินผลกิจกรรมประจำวัน มีหน้าท่ี จัดทำเอกสาร จัดทำใบ 
คะแนน รวบรวมคะแนนกิจกรรมแต่ละฐาน สรุป รวบรวม/ประเมินผลกิจกรรมประจำวัน และประกาศคะแนน 
ประจำฐานบนบอร์ด ประกอบด้วย

17.1 ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์ ประธาน
17.2 ผกก. วราภรณ์ สีบสุยะ รองประธาน
17.3 ผกก. จัสมิน วรรณา กรรมการ
17.4 ผกก. ขวัญชนก ซาลีวรรณ กรรมการ

ขอให้ผู้กำกับทุกท่านที่ใด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเตมความสามารถและก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ส่ัง ณ วันท่ี ^4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


