
 

 

  

 
 

 

ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ที่   87 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยลูกเสือชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 

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

 ด้วยงานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3                      

ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่  17 ถึงวันเสาร์ที่  19 มกราคม 2562 ณ  ค่ายลูกเสือแทนคุณ                     

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่   

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก และส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม                

แก่คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝา่ย ประกอบด้วย  

 1.1  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธานกรรมการ 

 1.2 ภราดาศราวุธ ยุชมภู  รองประธานกรรมการ 

 1.3   มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ 

 1.4 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงนิ  กรรมการ   

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฝึก มีหน้าที่ วางแผนการจัดกิจกรรม ประสานงานกับผู้ก ากับในการให้ลูกเสือ  

เข้าร่วมกิจกรรม และท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการเข้าค่ายใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วย 

 2.1   ผกก.บุญเท่ง เถระ ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม 

 2.2 ผกก.พชร  ชัยสงคราม ผูอ้ านวยการฝึก 

 2.3   ผกก.ธัชธาริน หมวกทอง รองผู้อ านวยการฝึก 

 2.4   ผกก.ผไท      ชัยน า กรรมการ 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการฝึก ในการเข้าร่วมกิจกรรม  

ท ากิจกรรม รวมทั้งดูแลความเรยีบร้อยและความปลอดภัยของลูกเสือ ประกอบด้วย 

 3.1  ผกก.ผไท ชัยน า ประธานกรรมการ 

 3.2  ผกก.นัฐวุฒิ  ศรวีิเชยีร รองประธานกรรมการ  

3.3 ผกก.ณุภาวรรณ  จันทร์พรหม กรรมการ 

3.4 ผกก.อัสน ี นกน้อย กรรมการ 

3.5 ผกก.วิไลวรรณ  ศรอีุตทา กรรมการ 

3.6  ผกก. เมธี สงวนทรัพย์ กรรมการ 

3.7 ผกก.ศริิพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์ กรรมการ 

3.8 ผกก.สิรริัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ 

3.9 ผกก.พัชรี กังวาลไกล กรรมการ  
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3.10 ผกก.ธารินทร์ สุขเกษม  กรรมการ 

3.11 ผกก.สุภาพร กาวิล  กรรมการ 

3.12 ผกก.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ 

3.13  ผกก.สุชาวดี ยั่งยืน  กรรมการ 

3.14  ผกก.วินัย ถิ่นจอม  กรรมการ  

3.15  ผกก.ก าจร ยั่งยืน  กรรมการ  

3.16  ผกก.พรนับพรรณ ปันตี   กรรมการ 

3.17  ผกก.ทิพานันท์ แสงศรีจันทร์  กรรมการ 

3.18  ผกก.ณัช ศริินันท์  กรรมการ   

3.19  ผกก.นิฟาดีเลาะห์ ดอเลาะห์   กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 

3.20  ผกก.นูอัสลีน อีปง   กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 

3.21  ผกก.เชาวณีย์ ธงศรี   กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 

3.22  ผกก.ศุภชัย บุญสม     กรรมการ(นักศึกษาฝกึสอน) 

3.23  ผกก.วิลาวรรณ อินสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ ท าบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการ  

ฝ่ายต่าง ๆ เก็บรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน สรุปผลการใช้งบประมาณ ส่งหลักฐานการใช้งบประมาณให้        

ฝ่ายการเงินและประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง               

และโปร่งใส ประกอบด้วย 

 4.1   ผกก.พัชรี กังวานไกล  ประธานกรรมการ 

4.2   ผกก.วิลาวรรณ อินสุวรรณ รองประธานกรรมการ 

4.3   ผกก.เชาวณีย์ ธงศรี กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน)  

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและอำหำรว่ำงของนักเรียนและครู มีหน้าที่ ประสานงานกับแม่ครัว ของค่ายใน

การจัดเตรียมอาหารมื้อหลัก  ประสานงานกับงานโภชนาการเรื่องการเตรียมอาหารว่างให้กับนักเรียน ซือ้อาหาร

ว่างให้คณะครูและผู้ก ากับ จัดเตรียมดอกมะลิตามจ านวนห้องส าหรับพิธีถวายราชสดุดี ที่โรงเรียน จัดเตรียม

อาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ และธูปเทียน เพื่อแสดงความเคารพสถานที่ ณ ค่ายแทนคุณ ประกอบด้วย  

 5.1   ผกก.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง ประธานกรรมการ 

 5.2   ผกก.สุภาพร กาวิล รองประธานกรรมการ 

 5.3   ผกก.วิไลวรรณ ศรอีุตฑา กรรมการ  

 5.4   ผกก.สุชาวดี ยั่งยืน กรรมการ 

 5.5   ผกก.วิลาวรรณ อินสุวรรณ กรรมการ 

 5.6   ผกก.ทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ 

5.7   ผกก.นิฟาดเีลาะห์ ดอเลาะห์ กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 

5.8  ผกก.นูอัสลีน อีปง กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 
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5.9   ผกก.เชาวณีย์ ธงศรี กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 

5.10  ผกก.ศุภชัย บุญสม   กรรมการ (นักศึกษาฝกึสอน) 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล  มีหน้าที่ จัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน ยาป้องกันแมลง อุปกรณ์ในการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกเสือที่ได้รับบาดเจ็บ และจัดส่งลูกเสือส่งโรงพยาบาลกรณีที่ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง             

และเตรียมเงินส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดเหตุขึ้น  ประกอบด้วย 

6.1   ผกก.เมธี สงวนทรัพย์ ประธานกรรมการ 

 6.2   ผกก.วิไลวรรณ ศรอีุตทา รองประธานกรรมการ 

 6.3   ผกก.ศิรพิร พรพิพัฒน์ไพบูลย์ กรรมการ  

 6.4   ผกก.พรนับพรรณ ปันตี กรรมการ 

 6.5   ผกก.ธารินทร์ สุขเกษม กรรมการ  

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ  มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานติดต่อรถสองแถวในการรับ-ส่งลูกเสือ                

ให้เป็นระบบและปลอดภัย ประกอบด้วย 

7.1   ผกก.พชร  ชัยสงคราม ประธานกรรมการ 

 7.2   ผกก.วินัย ถิ่นจอม รองประธานกรรมการ 

 7.3   ผกก.ก าจร ยังยืน กรรมการ 

 7.4   ผกก.อัสนี นกน้อย กรรมการ 

 7.5  ผกก.นัฐวุฒิ ศรวีิเชยีร กรรมการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยขอให้ประเมินผล

เป็น สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐาน แล้วน าส่งให้คณะกรรมการ             

ฝา่ยจัดท าเอกสาร ประกอบด้วย 

 8.1 ผกก.ณุภาวรรณ  จันทร์พรหม ประธานกรรมการ 

 8.2   ผกก.เมธี สงวนทรัพย์ รองประธานกรรมการ 

 8.3   ผกก.นัฐวุฒิ ศรวีิเชยีร กรรมการ  

 8.4   ผกก.สุชาวดี ยั่งยืน กรรมการ 

 8.5   ผกก.สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำรและสรุปแฟ้มงำนลูกเสือ มีหน้าที่ ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

ในการรวบรวมเอกสารเพื่อสรุปแฟ้มงาน ตามมาตรฐานการตรวจประเมิน แล้วน าส่งงานลูกเสือ  ประกอบด้วย 

 9.1  ผกก.ณุภาวรรณ  จันทร์พรหม ประธานกรรมการ 

 9.2  ผกก.วิลาวรรณ อินสุวรรณ รองประธานกรรมการ 

 9.3  ผกก.สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมค่าย แล้วส าเนาส่ง               

ฝา่ยกิจการนักเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

 10.1  ผกก.สุภาพร กาวิล ประธานกรรมการ  



                                                                                                                  /10.2 ผกก.วินัย …….. 

 

4 

 

 10.2  ผกก.วินัย ถิ่นจอม รองประธานกรรมการ 

 10.3  ผกก.ธารินทร์ สุขเกษม กรรมการ 

 10.4  ผกก.ก าจร ยั่งยืน กรรมการ 
 

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อกิจการ

ลูกเสือโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

                    

   สั่ง  ณ  วันที่  8  พ.ศ. 2561 

 

 

 

     (ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์) 

                ผูอ้ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  


