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คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี ฯ0/2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายลูกเสือขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ด้วย งานลูกเสือ ฝ่ายก ิจการน ักเร ียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ข้ึน ระหว่าง วันท่ี 13-15 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า 
ตำบลแม่ปูคา อำเภอลันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตำเนินงาน ดังน้ี
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก และล่งเสริมการดำเนินกิจกรรมแก่คณะกรรมการ 
ดำเนินงานทุกฝ่าย ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธานกรรมการ
1.3 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ

2. คณะกรรมการอำนวยการแก มีหน้าท่ี วางแผนการจัดกิจกรรม ประสานงานกับผู้กำกับในการให้ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม
และทำกิจกรรมต่าง  ๆ ตลอดการเข้าค่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ประกอบด้วย

2.1 ผกก.บุญเท่ง เถระ ท่ีปรึกษาการจัดกิจกรรม
2.2 ผกก.พชร ขัยสงคราม ผู้อำนวยการปีก
2.3 ผกก.ธัฃธาริน หมวกทอง รองผู้อำนวยการปีก
2.4 ผกก.ชนะขัย ภมรขัยสถุล กรรมการ
2.5 ผกก.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ กรรมการ
2.6 ผกก.ณ้ซ คิริน้นท่ กรรมการ

3. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการอำนวยการปีก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่ากิจกรรม
รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของลูกเสือ ประกอบด้วย

3.1 ผกก.ชนะขัย ภมรขัยสกุล ประธานกรรมการ
3.2 ผกก.ยุทธศักด้ื สินธุพงศ์ รองประธานกรรมการ
3.3 ผกก.ณัซ คิริน้นท่ กรรมการ
3.4 ผกก.พรสุดา หอมอ่อน กรรมการ
3.5 ผกก.สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ
3.6 ผกก.พ'สกร วงษ์โท กรรมการ
3.7 ผกก.สุพิญชีญา อินน้นต์ กรรมการ

6ว ผกก.ยุทธนา พงษ์เชียว กรรมการ
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3.9 ผกก.กฤศมณ สาลี กรรมการ
3.10 ผกก.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการ
3.11 ผกก.สุภาวดี คำดวงฤทธ้ื กรรมการ
3.12 ผกก.ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ
3.13 ผกก.กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
3.14 ผกก.รุ่งอรุณ คงแก้ว กรรมการ
3.15 ผกก.ซัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
3.16 ผกก.นเรนทรีฤทธ้ี ต๊ะด้องใจ กรรมการ
3.17 ผกก.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ กรรมการ
3.18 ผกก.ธนัชพร จิตต์ธรรม กรรมการ
3.19 ผกก.กีรติญา ไชยลังกา กรรมการ
3.20 ผกก.ปริศนา อินทรชีต กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ทำบัญชีเบิกจ่ายงบประ มาณ จัดสรรงบประมาณ'ไ ห ้?

เก็บรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน สรุปผลการใช้งบประมาณ ส่งหลักฐานการใช้งบประมาณให้ฝ่ายการเงินและประสานงาน 
กับฝ่ายอื่น  ๆ ดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นใปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และโปร่งใส ประกอบด้วย

4.1 ผกก.พสกร วงษ!ท ประธานกรรมการ
4.2 ผกก.สุพิญช้ญา อินนันต์ รองประธานกรรมการ
4.3 ผกก.พรสุดา หอมอ่อน กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่างของนักเรียนและครู มีหน้าท่ี ประสานงานกับแม่ครัวของในกาจัดเตรียมอาหาร 
ม้ือหลัก ประสานงานกับงานโภชนาการเรื่องการเตรียมอาหารว่างให้กับนักเรียน ซื้ออาหารว่างให้คณะครูและผู้กำกับ 
จัดเตรียมดอกมะลิตามจำนวนห้องสำหรับพิธีถวายราชสดุดีท่ีโรงเรียน จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม้ดอกไม้ และธูปเทียน
เพ่ือแสดงความเคารพสถานท่ี ณ ค่ายลูกเสือ ประกอบด้วย

5.1 ผกก.ปริศนา อินทรชิต ประธานกรรมการ
5.2 ผกก.พรสุดา หอมอ่อน รองประธานกรรมการ
5.3 ผกก.สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ
5.4 ผกก.สุพิญช์ญา อินนันต์ กรรมการ
5.5 ผกก.ธนัซพร จิตต์ธรรม กรรมการ
5.6 ผกก.กีรติญา ไชยลังกา กรรมการ

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าท่ี จัดเตรียมยาสามัญประจำบ้าน ยาบิองกันแมลง อุปกรณีในการปฐมพยาบาลเบ้ืองด้น
ให้กับลูกเสือที่ได้รับบาดเจ็บ และ จัดส่งลูกเสือส่งโรงพยาบาลกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และเตรียมเงินสำรองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดเหตุข้ึน ปร!ะ กอบด้วย

6.1 ผกก.ชัชฎาพร มาลารัตน์ ประธานกรรมการ
6.2 ผกก.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ รองประธานกรรมการ
6.3 ผกก.ยุทธ'นา พงษ์เชียว กรรมการ
6.4 ผกก.รุ่งอรุณ คงแก้ว กรรมการ
6.5 ผกก.กฤศมณ สาลี กรรมการ
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7. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าท่ี วางแผน ประสานงานติดต่อรถสองแถวในการรับ-ส่งลูกเสือ ให้เป็นระบบและ
ปลอดภัย ประกอบด้วย

7.1 ผกก.พซร ชัยสงคราม ประธานกรรมการ
7.2 ผกก.ยุทธศักด์ สินฐพงศ์ รองประธานกรรมการ
7.3 ผกก.ณัซ คิรินันท์ กรรมการ
7.4 ผกก.กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
7.5 ผกก.นเรนทรีฤทธ้ี ต๊ะด้องใจ กรรมการ
7.6 ผกก.ฐิติ'วัชรี อัครบริรักษ์ กรรมการ

8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ออกแบบประเมิน ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยขอให้ประเมินผลเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 1. ประเมินเป็นแบบสอบถาม 2. ประเมินแบบสอบถามเป็นรายบุคคล (เสือกเฉพาะบางราย) สรุปผลการประเมินการจัด 
กิจกรรมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินมาตรฐาน แล้วนำส่งให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย

8.1 ผกก.สุพิญซ์ญา อินนันต์ ประธานกรรมการ
8.2 ผกก.สุภาวดี คำดวงฤทธ้ี รองประธานกรรมการ
8.3 ผกก.พสกร วงษ์โท กรรมการ
8.4 ผกก.ธนัซพร จิตต์ธรรม กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสรุปแฟ้มงานลูกเสือ มีหน้าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆในการรวบรวม
เอกสารเพ่ือสรุปแฟ้มงาน ตามมาตรฐานการตรวจประเมิน แล้วนำส่งงานลูกเสือ ประกอบด้วย

9.1 ผกก.ยุทธนา พงษ์เขียว ประธานกรรมการ
9.2 ผกก.พสกร วงษ์โท รองประธานกรรมการ
9.3 ผกก.สุพิญซ์ญา อินนันต์ กรรมการ
9.4 ผกก.สุภาวดี คำดวงฤทธ้ี กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประซาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมค่าย แล้วสำเนาส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
รวมท้ังประซาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

10.1 ผกก. ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ ประธานกรรมการ
10.2 ผกก. ยุทธศักด้ี สินฐพงศ์ รองประธานกรรมการ
10.3 ผกก.นเรนทรีฤทธ๋ึ ต๊ะด้องใจ กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและก่อเกิดประโยซน้สูงสุด ต่อกิจการลูกเสือ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ส่ัง ณ วันท่ี 2(9 ธันวาคม 2562

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


