
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 75/2562

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประจำปีการสืกษา 2562

ด้วย งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 
2562 ข้ึน ระหว่างวันท่ี 13 - 15 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือซุ่มจิตต์ อำเภอลันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ด้งน้ัน เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน ด้งน้ี
1 .  ผ ู ้อำนวยการค่าย/รองผู้อำนวยการค่าย มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับการเข้าค่ายบูรณาการ 
ลูกเสือให้เปีนไปด้วยดี และประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ผกก.ปริญญา นฤประขา ผู้อำนวยการค่าย
1.2 ผกก.พรจิตต์ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการค่าย

2. ผู้อำนวยการ!]ก/รองผู้อำนวยการปีก มีหน้าท่ี ประสานงานคณะครู/ผกก. ในการกิจกรรมลูกเสือและดำเนินการตาม
กำหนดการตลอดจนการประเมินผลของกิจกรรม ประกอบด้วย

2.1 ผกก.พขร ขัยสงคราม ผู้อำนวยการปีก
2.2 ผกก.ธัขธารีน หมวกทอง รองผู้อำนวยการปีก
2.3 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม รองผู้อำนวยการปีก
2.4 ผกก.ขวัญขัย แจ้ใจ กรรมการ
2.5 ผกก.ณัฐขยา พอพิน กรรมการ

3. หัวหน้าสายตรวจ มีหน้าท่ี ตรวจความเรียบร้อยในเร่ืองการจัดการค่าย การแต่งกาย สุขอนามัย การกินอย่หลับนอนของ
ลูกเสือ ทำการตรวจในตอนเข้าและเย์นของทุกวัน ประ เมินการให้คะแนนเพ่ือแสดงถึงมาตรฐานของกลุ่มกองลูกเสือน้ันๆ
ประกอบด้วย

สายท่ี 1(ห้องนอนขาย)
3.1 ผกก.เมธี สงวนทรัพย์ หัวหน้าสายตรวจท่ี 1
3.2 ผกก.ขลธวัข มหายศน้นทํ ผู้ข่วยสายตรวจ
สายท่ี 2(ห้องนอนหญิง)
3.3 ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล หัวหน้าสายตรวจท่ี 2
3.4 ผกก.วราภรณ์ สืบสุยะ ผู้ข่วยสายตรวจ

4. พิธีกรประจำวัน มีหน้าท่ี เปีนพิธีกรดำเนินพิธีการประจำวัน ให้เปีนไปตามกำหนดการ ดูแลเร่ืองการเปิดปีด ประขุมกอง 
ประขุมรอบเสาธง ดูแลเร่ืองเวลาการเข้าเรียนตามฐานต่างๆ ข้ีแจง นัดหมาย มอบหมายกิจกรรมบูรณาการให้กับผู้กำกับและ 
ลูกเสือทราบ และแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบทุกคร้ังท่ีรับหน้าท่ีพิธีกรประจำวัน ประกอบด้วย

4.1 ผกก.ขวัญขัย แจ้ใจ ประธานกรรมการ
4.2 ผกก.เมธี สงวนทรัพย์ รองประธานกรรมการ
4.3 ผกก.พิพัฒน์ ทักษอุดม กรรมการ

5. ฝ่ายผู้กำกับประจำกอง มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปประจำกองลูกเสือ ตรวจตราความเรียบร้อยของที่พัก 
เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบ ประกอบด้วย

ลูกเสือกองท่ี 1 ผกก.เมธี สงวนทรัพย์
ลูกเสือกองท่ี 2 ผกก.ขวัญขัย แจ้ใจ
ลูกเสือกองท่ี 3 ผกก.ขลธวัข มหายศนันทิ
ลูกเสือกองท่ี 4 ผกก.สิรีนาฏ จอมสวรรค์
ลุกเสือกองท่ี 5 ผกก.หทัยทิพย์ จำแนกรถ
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ลูกเสีอกองทิ 6 ผกก.อาสยา พรหมศร
ลูกเสือกองท่ี 7 ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล
ลูกเสือกองท่ี 8 ผกก.พรพิมล ก้อนแก้ว
ลูกเสือกองท่ี 9 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม
ลกเสือกองท่ี & ผกก.'จักรกริข สาระขันธ์

6. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าท่ี บันทึกการประขุม จัดเตรียมเอกสารเก็บรวบรวมคะแนนประจำฐาน สรุปคะแนน 
พิมพ์เอกสาร จัดเตรียมของขวัญวันเกิดให้ลูกเสือและรางวัลดีเด่นประเภทต่าง  ๆ และประสานงานกับทุกฝ่ายในการรวบรวม
เอกสาร หลังการดำเนินการและจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย

6.1 ผกก.หทัยทิพย์ จำแนกรถ
6.2 ผกก.จัสมิน วรรณา
6.3 ผกก.ณภัทร บัณฑิตคุณานนต์
6.4 ผกก.วารุณี ธิจิตตัง

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ทำบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ เก็บรวบรวมหลักฐานการใข้จ่ายเงิน ล่งหลักฐานการใข้
จ่ายเงินให้ห้องการเงินและประสานงานกับฝ่ายอ่ืน  ๆ ดูแลค่าใข้จ่ายงบประมาณให้เน้นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใส 
ประกอบด้วย

7.1 ผกก.อาสยา พรหมศร ประธานกรรมการ
7.2 ผกก.หทัยทิพย์ จำแนกรถ รองประธานกรรมการ
7.3 ผกก.ฃลธวัข มหายศนันทิ กรรมการ

8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารนักเรียน มีหน้าท่ี ดูแลการจัดอาหารและอาหารว่างของแม่ครัว รวมท้ังดูแลความสะอาดของ 
อาหาร เตรียมเคร่ืองประกอบท่ีใซ้ในพิธีราขสดุดีศาลพระภูมิเจ้าท่ี เตรียมโต๊ะหมู่บูซา และดูแลน้ําด่ืมน้ําใข้ตลอดจนอาหาร 
และอาหารว่างของครู ประกอบด้วย

8.1 ผกก.ฃลธวัข มหายศนันทิ ประธานกรรมการ
8.2 ผกก.หทัยทิพย์ จำแนกรถ รองประธานกรรมการ
8.3 ผกก.มานิตา อินนวน กรรมการ
8.4 ผกก.ขวัญชนก ขาสืวรรณ กรรมการ
8.5 ผกก.อาสยา พรหมศร กรรมการ
8.6 ผกก.ณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ กรรมการ
8.7 ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าท่ี ดูแลลูกเสือท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ปฐมพยาบาลเบ้ืองด้น และล่งลูกเสือต่อไป 
ยังโรงพยาบาล ประกอบด้วย

9.1 ผกก.เครือวัลย์ รัตนมงคล ประธานกรรมการ
9.2 ผกก.พรพิมล ก้อนแก้ว รองประธานกรรมการ
9.3 ผกก.มานิตา อินนวน กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าท่ี จัดเตรียมเคร่ืองเสียง ไฟ ไมโครโฟน และอุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองเสียงให้ครบ 
ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ดูแลและคอยแก้บิญหาเก่ียวกับเคร่ืองเสียงให้ใซ้ได้โดยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

10.1 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม ประธานกรรมการ
10.2 ผกก.ยุพนันต์ พรหมมา กรรมการ
10.3 ผกก.ขวัญขัย แจ้ใจ กรรมการ

11. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ มีหน้าท่ี เตรียมกิจกรรมนันทนาการ เกม และเตรียมเครื่องประกอบจังหวะอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย

11.1 ผกก.ยุพนันต์ พรหมมา ประธานกรรมการ
11.2 ผกก.สิรินาฏ จอมสวรรค์ รองประธานกรรมการ
11.3 ผกก.ชลธวัช มหายศนันทิ กรรมการ
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11.4 ผกก.ขวัญชัย แจใจ กรรมการ
11.5 ผกก.ขวัญซนก ซาสืวรรณ กรรมการ

12. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะแเละรถขนสัมภาระ มีหน้าท่ี ติดต่อรถรับส่งลูกเสือและรถซนสัมภาระ และรับส่งลูกเสือ
ประกอบด้วย

12.1 ผกก.พซร ชัยสงคราม ประธานกรรมการ
12.2 ผกก.ปริญญา นฤประซา รองประธานกรรมการ
12.3 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม กรรมการ

13. คณะกรรมการฝ่ายบริการท่ัวไป (ประสานงานท่ัวไป) มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยท่ัวไป จัดเวรยามดูแล
ความเรียบร้อย เตรียมโต๊ะหมู่บูซาและธงซาติ ประกอบด้วย

13.1 ผกก.ปริญญา นฤประซา ประธานกรรมการ
13.2 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม รองประธานกรรมการ
13.3 ผกก.ซลธวัซ มหายศน้นต์ กรรมการ
13.4 ผกก.เมธี สงวนทรัพย์ กรรมการ

14. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ประกอบด้วย
14.1 ประธานในพิธี ผกก.วราภรณี สืบสุยะ
14.2 ผู้ติดตาม ผกก.ณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ และ ผกก.มานิตา อินนวน
14.3 กรรมการให้คะแนน ผกก.พรจิตต์ รังสรรค์

ผกก.ณีฐซยา พอพิน
ผกก.จัสมิน วรรณา

14.4 พิธีกร ผกก.ขวัญชัย แจใจ
ผกก.สิรินาฏ จอมสวรรค์
ผกก.ซลธวัซ มหายศน้นต์

14.5 ขบวนพวงมาลัยและ ทุ่มฉลาก ผกก.ขวัญซนก ซาสืวรรณ
14.6 การแสดงละคร ผกก.ประจำกองทุกท่าน
14.7 เตรียมสถานท่ีรอบกองไฟ ผกก.ซายทุกคน
14.8 นันทนาการ ผกก.ทุกท่านทุกคน
14.9 สวดมนต์ สมาธิจิต ผกก.ซลธวัช มหายศนันต์

15. คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพ และประซาสัมพันธ์กิจกรรมซองลูกเสือ ม.2 
ประกอบด้วย

15.1 ผกก.พิพัฒน์ ทักษะอุดม ประธานกรรมการ
15.2 ผกก.หทัยทิพย์ จำแนกรถ รองประธานกรรมการ
15.3 ผกก.วารุณี ธิจิตตัง กรรมการ

16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ออกแบบประเมินประเมินผลการจัดกิจกรรมเช้าค่ายฯ และสรุปผลส่งให้ฝ่าย 
เลขาฯ ประกอบด้วย

16.1 ผกก.อาสยา พรหมศร ประธานกรรมการ
16.2 ผกก.วราภรณ์ สืบสุยะ รองประธานกรรมการ
16.3 ผกก.จัสมิน วรรณา กรรมการ

17. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารประเมินผลกิจกรรมประจำวัน มีหน้าท่ี จัดทำเอกสาร จัดทำใบคะแนน รวบรวม 
คะแนนกิจกรรมแต่ละฐาน สรุป รวบรวม/ประเมินผลกิจกรรมประจำวัน และประกาศคะแนนประจำฐานบนบอร์ด 
ประกอบด้วย

17.1 ผกก. พรจิตต์ รังสรรค์ ประธานกรรมการ
17.2 ผกก. วารุณี ธิจิตตัง รองประธานกรรมการ
17.3 ผกก. จัสมิน วรรณา กรรมการ
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17.4 ผกก. พรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ
17.5 ผกก. ขวัญซนก ขาลีวรรณ กรรมการ
ขอให้ผู้กำกับทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและก่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดต่อกิจการลูกเสือโรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลัย

ส่ัง ณ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563

(ภราดา ดร้. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


