
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนด่ำนขุนทด 
ที่  218 / 2563   

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมดูแลกิจกรรมเดินทำงไกลเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี  
สำมัญ  สำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3   

โรงเรียนด่ำนขุนทด  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 
………………………………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนด่านขุนทด  ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 
วันที่  25 – 26  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ณ ค่ายลูกเสืออ าเภอด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา  วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ และเป็นการพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึก   ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับตัว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ  และการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้   
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางณัทนิษฐ์   ไชยค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3. นายมานิจ   ภิรมย์กิจ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
4. นายพิชัย  เรืองดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
5. นายชนสรณ์  ภมร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
6. นายวุฒิพงษ์  เงินดี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
7. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
8. นายศิลปกร  นันท์ปรีชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิชาการ  กรรมการ 
9. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิชาการ  กรรมการ 
10. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
11. นางวันเพ็ญ  พงษ์ประดิษฐ์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
12. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
13. นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว            หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
14. นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
15. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
16. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
17. นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรรมการ 
18. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน            หัวหน้ากิจการลูกเสือ   กรรมการ/เลขานุการ 
19. นางอรทัย  ศรีทอง    คร ู   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



มีหน้าที่ 1.  ให้ค าปรึกษาและติดตามงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.  เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ  พงษ์ประดิษฐ์   คร ู   กรรมการ 
4. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก   คร ู   กรรมการ 
5. นายกตัญญู  เจริญรัตน์      คร ู   กรรมการ  
6. นายศราวุธ  ประจงจิตร      คร ู   กรรมการ  
7. นางวันเพ็ญ  สุขงาม        คร ู   กรรมการ  
8. นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด      คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน    คร ู   กรรมการ 
10. นายบริพัชร  คุขุนทด    คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว              คร ู   กรรมการ  
12. นายยงยุธ  แพขนุทด     คร ู   กรรมการ 
13. นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์        คร ู   กรรมการ  
14. นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด   คร ู   กรรมการ 
15. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว           คร ู   กรรมการ 
16. นางสุพัตรา  จิรจักรชัย           คร ู   กรรมการ 
17. นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์    คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวสมบัต ิ  ศรียางนอก          คร ู   กรรมการ  
19. นางอัญชลี  เพียรภูเขา        คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล        คร ู   กรรมการ  
21. นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์                 คร ู   กรรมการ  
22. นางกฤติกา  ชมขุนทด            คร ู   กรรมการ  
23. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่             คร ู   กรรมการ  
24. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง    คร ู   กรรมการ 
25. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด   คร ู   กรรมการ 
26. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก          คร ู   กรรมการ 
27. นางวรนุช  เรืองธาตรี    คร ู   กรรมการ 
28. นางสาวกุลวดี  นวลหงษ์    คร ู   กรรมการ 
29. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร   คร ู   กรรมการ 
30. นางสาวพรพิมล   สิงหกุล          คร ู   กรรมการ 
31. นางสุนี  งิมขุนทด    คร ู   กรรมการ 
32. นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์   คร ู   กรรมการ 
33. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
34. นางธนารัชต์  มิกขุนทด    คร ู   กรรมการ 
35. นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด   คร ู   กรรมการ 



36. นางนภสรณ์  มากขุนทด    คร ู   กรรมการ 
37. นายกัณฐ  สมหวัง    คร ู   กรรมการ 
38. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด   คร ู   กรรมการ 
39. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก    คร ู   กรรมการ 
40. นางสาวสุรางค์  มากขุนทด   คร ู   กรรมการ 
41. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง              คร ู   กรรมการ 
42. นายต่อศักดิ ์ ชาญสูงเนิน               คร ู   กรรมการ 
43. นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ              คร ู   กรรมการ 
44. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด     คร ู   กรรมการ 
45. นางวรัชยา  สีทอง    คร ู   กรรมการ 
46. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ   คร ู   กรรมการ 
47. นายสมพร  เสือสูงเนิน    คร ู   กรรมการ 
48. นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน   คร ู   กรรมการ 
49. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ          คร ู   กรรมการ 
50. นางสาวนภาพร  ช่างท า          คร ู   กรรมการ 
51. นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์         คร ู   กรรมการ 
52. นายชนะชล  โกสุมภ์    คร ู   กรรมการ 
53. นางชะเลยรัก  สถิตชัย                    คร ู   กรรมการ 
54. นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ   คร ู   กรรมการ 
55. นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
56. นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์   คร ู   กรรมการ 
57. นายเอกลักษณ์  แสนพรม   คร ู   กรรมการ 
58. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด   คร ู   กรรมการ 
59. นางกาญจนา  ทรัพย์ประทุมสิน       คร ู   กรรมการ 
60. นายสุริยัน  พบขุนทด    คร ู   กรรมการ 
61. นายสนานชัย  วงษ์ชาลี    คร ู   กรรมการ 
62. นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
63. นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
64. นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
65. นายธนบดี  ไพศาลวัน          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
66. นายกิจจารักษ์  นิมิตเกาะ         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
67. นางสาวเรือนรัตน์  เพ็ชรประจ า         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
68. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
69. นางสาวสมฤดี  หีบพิมาย         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
70. นางสาวทับทิม  ราชดา          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
71. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
72. นายอรรถพล  ธรีรุจาคม            พนักงานราชการ  กรรมการ  
73. นายณัฐพล   เหิกขุนทด      พนักงานราชการ  กรรมการ 
74. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง   ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 



75. นายภัทรพล  บุษยะมา    ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 
76. นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์             ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
77. นางอรทัย  ศรีทอง    คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที่  1.  ด าเนินการวางแผนการร่วมกับวิทยากรและก าหนดกิจกรรมในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนด่านขุนทด  ปีการศึกษา  2563 
  2.  ควบคุมนักเรียน ตลอดจนวัดและประเมินผลนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเสนอผู้บริหารตามล าดับ 
  3.  เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่/เฝ้ำระวัง คัดกรองและป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 
1. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายศราวุธ  ประจงจิตร      คร ู   กรรมการ  
3. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว           คร ู   กรรมการ 
4. นายกัณฐ  สมหวัง    คร ู   กรรมการ 
5. นายสมพร  เสือสูงเนิน    คร ู   กรรมการ 
6. นายชนะชล  โกสุมภ์    คร ู   กรรมการ 
7. นายอรรถพล  ธรีรุจาคม            พนักงานราชการ  กรรมการ  
8. นายณัฐพล   เหิกขุนทด      พนักงานราชการ  กรรมการ 
9. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง   ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 
10. นายภัทรพล  บุษยะมา    ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 
11. นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์             ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นายวิทยา   สาประโคน        นักการภารโรง  กรรมการ 
13. นายสม  หลาบค า       นักการภารโรง  กรรมการ 
14. นายอนุรักษ์  พลวิชิต       นักการภารโรง  กรรมการ 
15. นายพงศกร  บุขุนทด       นักการภารโรง  กรรมการ 
16. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน    คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 1. ด าเนินการวางแผนจัดเตรียมอาคารสถานที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน
ด่านขุนทด  ปีการศึกษา  2563  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช้ระหว่างวันที่  25 – 26  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563   
  2. จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา  ผูกผ้าเวที ป้ายกิจกรรม   เครื่องเสียง  เครื่องดนตรี จอคอมพิวเตอร์ 
หรือ จอโทรทัศน์ เพ่ือใช้กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสม 
  3. เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

คณะวิทยำกรลูกเสือ – เนตรนำรี  สำมัญ  สำมัญรุ่นใหญ่ 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ  พงษ์ประดิษฐ์   คร ู   กรรมการ 
4. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก   คร ู   กรรมการ 



5. นายกตัญญู  เจริญรัตน์      คร ู   กรรมการ  
6. นายศราวุธ  ประจงจิตร      คร ู   กรรมการ  
7. นางวันเพ็ญ  สุขงาม        คร ู   กรรมการ  
8. นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด      คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน    คร ู   กรรมการ 
10. นายบริพัชร  คุขุนทด    คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว              คร ู   กรรมการ  
12. นายยงยุธ  แพขุนทด     คร ู   กรรมการ 
13. นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์        คร ู   กรรมการ  
14. นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด   คร ู   กรรมการ 
15. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว           คร ู   กรรมการ 
16. นางสุพัตรา  จิรจักรชัย           คร ู   กรรมการ 
17. นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์    คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก          คร ู   กรรมการ  
19. นางอัญชลี  เพียรภูเขา        คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล        คร ู   กรรมการ  
21. นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์                 คร ู   กรรมการ  
22. นางกฤติกา  ชมขุนทด            คร ู   กรรมการ  
23. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่             คร ู   กรรมการ  
24. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง    คร ู   กรรมการ 
25. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด   คร ู   กรรมการ 
26. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก          คร ู   กรรมการ 
27. นางวรนุช  เรืองธาตรี    คร ู   กรรมการ 
28. นางสาวกุลวดี  นวลหงษ์    คร ู   กรรมการ 
29. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร   คร ู   กรรมการ 
30. นางสาวพรพิมล   สิงหกุล          คร ู   กรรมการ 
31. นางสุนี  งิมขุนทด    คร ู   กรรมการ 
32. นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์   คร ู   กรรมการ 
33. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
34. นางธนารัชต์  มิกขุนทด    คร ู   กรรมการ 
35. นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด   คร ู   กรรมการ 
36. นางนภสรณ์  มากขุนทด    คร ู   กรรมการ 
37. นายกัณฐ  สมหวัง    คร ู   กรรมการ 
38. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด   คร ู   กรรมการ 
39. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก    คร ู   กรรมการ 
40. นางสาวสุรางค์  มากขุนทด   คร ู   กรรมการ 
41. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง              คร ู   กรรมการ 
42. นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน               คร ู   กรรมการ 
43. นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ              คร ู   กรรมการ 



44. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด     คร ู   กรรมการ 
45. นางวรัชยา  สีทอง    คร ู   กรรมการ 
46. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ   คร ู   กรรมการ 
47. นายสมพร  เสือสูงเนิน    คร ู   กรรมการ 
48. นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน   คร ู   กรรมการ 
49. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ          คร ู   กรรมการ 
50. นางสาวนภาพร  ช่างท า          คร ู   กรรมการ 
51. นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์         คร ู   กรรมการ 
52. นายชนะชล  โกสุมภ์    คร ู   กรรมการ 
53. นางชะเลยรัก  สถิตชัย                    คร ู   กรรมการ 
54. นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ   คร ู   กรรมการ 
55. นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
56. นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์   คร ู   กรรมการ 
57. นายเอกลักษณ์  แสนพรม   คร ู   กรรมการ 
58. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด   คร ู   กรรมการ 
59. นางกาญจนา  ทรัพย์ประทุมสิน       คร ู   กรรมการ 
60. นายสุริยัน  พบขุนทด    คร ู   กรรมการ 
61. นายสนานชัย  วงษ์ชาลี    คร ู   กรรมการ 
62. นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
63. นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
64. นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
65. นายธนบดี  ไพศาลวัน          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
66. นายกิจจารักษ์  นิมิตเกาะ         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
67. นางสาวเรือนรัตน์  เพ็ชรประจ า         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
68. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
69. นางสาวสมฤดี  หีบพิมาย         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
70. นางสาวทับทิม  ราชดา          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
71. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
72. นายอรรถพล  ธรีรุจาคม            พนักงานราชการ  กรรมการ  
73. นายณัฐพล   เหิกขุนทด      พนักงานราชการ  กรรมการ 
74. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง   ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 
75. นายภัทรพล  บุษยะมา    ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 
76. นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์             ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
77. นางอรทัย  ศรีทอง    คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 1. ด าเนินการวางแผนกิจกรรมในการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนด่านขุนทด  
ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้น  ความปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย 
ของนักเรียน 
  2.  กรณีที่ผู้ก ากับ วิทยากร  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามกลางวันหรือกลางคืนตามการเข้าฐาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และรายงานผู้อ านวยการค่ายลูกเสือทราบเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 



  3.  เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ก ำกับและวิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือ – เนตรนำรี สำมัญ 
วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6  กองท่ี  1  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1 หมู่หมี นายกตัญญู  เจริญรัตน์ 
2 หมู่ม้า นายศราวุธ  ประจงจิต 
3 หมู่แรด นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว 
4 หมู่หมูป่า นายอรรคพล  ธรีรุจาคม , นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน 
5 หมู่เสือ นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์ 
6 หมู่เหยี่ยว นายยงยุธ  แพขุนทด 
7 หมู่กระทิง นายบริพัชร  คุขุนทด 
8 หมู่สิงโต นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว , นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล     

 
วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรี ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 กองท่ี  1 

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1 ดอกมะลิ นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก , นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง 
2 ดอกกล้วยไม้ นางวันเพ็ญ  สุขงาม , นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์ 
3 ดอกจ าปา นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์ , นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด 
4 ดอกแก้ว นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด , นางกฤติกา  ชมขุนทด 
5 ดอกบัว นางสุพัตรา  จิรจักรชัย , นางสาวทัตติยา  ทองคลี่ 
6 ดอกชบา นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์  นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม 
7 ดอกกุหลาบ นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก 
8 ดอกทานตะวัน นางอัญชลี  เพียรภูเขา , นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม 

 
ผู้ก ำกับและวิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือ – เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ 

วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 กองที่  1  
หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 

1  ขุนศรีอินทราทิตย์ นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง 
2  พระเจ้าปราสาททอง นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง 
3  รามค าแหง นายกิจจารักษ์  นิมิตเกาะ 
4  พระเจ้าตาก นายกิจจารักษ์  นิมิตเกาะ 
5  พระมหาจักรพรรดิ นายธนบดี  ไพศาลวัน 
6  เอกาทศรถ นายธนบดี  ไพศาลวัน 
7  เทพกษัตรีย์ นายกัณฐ  สมหวัง 
8  พันท้ายนรสิงห์ นายกัณฐ  สมหวัง 

 



วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 กองที่  2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  พระนเรศวร นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด 
2  พระนารายณ์ นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด 
3  พระบรมไตรโลกนารถ นางนภสรณ์  มากขุนทด 
4  พระพุทธยอดฟ้า นางนภสรณ์  มากขุนทด 
5  พระเจ้าอู่ทอง นางธนารัชต์  มิกขุนทด 
6  โกษาปาน นางธนารัชต์  มิกขุนทด 
7  ศรีสุริโยทัย นางสุนี  งิมขุนทด 
8  ศรีสุนทร นางสุนี  งิมขุนทด 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กองที่  1  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  นกนางแอ่น นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด 
2  ไก่ฟ้า นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด 
3  นกเอ้ียง นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด 
4  นกกระยาง นางวรนุช  เรืองธาตรี 
5  นกปากซ่อม นางวรนุช  เรืองธาตรี 
6  นกแก้ว นางวรนุช  เรืองธาตรี 
7  นกหัวขวาน นางสาวพรพิมล  สิงหกุล 
8  นกขุนทอง นางสาวพรพิมล  สิงหกุล 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กองที่  2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  นกนางนวล นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์ 
2  นกอินทรีย์ นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์ 
3  นกยูง นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์ 
4  นกขมิ้น นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด 
5  นกพิราบ นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด 
6  นกกระเรียน นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด 
7  นกเค้าแมว นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร 
8  นกเขา นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร 

 
 
 
 
 



วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 กองที่  1  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  ขุนศรีอินทราทิตย์ นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน 
2  พระเจ้าปราสาททอง นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน 
3  รามค าแหง นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน 
4  พระเจ้าตาก นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์ 
5  พระมหาจักรพรรดิ นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์ 
6  เอกาทศรถ นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์ 
7  เทพกษัตรีย์ นายภัทรพล  บุษยะมา 
8  พันท้ายนรสิงห์ นายภัทรพล  บุษยะมา 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 กองที่  2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  พระนเรศวร นางฐิติวรรณ  เพชรนอก 
2  พระนารายณ์ นางฐิติวรรณ  เพชรนอก 
3  พระบรมไตรโลกนารถ นางฐิติวรรณ  เพชรนอก 
4  พระพุทธยอดฟ้า นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง     
5  พระเจ้าอู่ทอง นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง     
6  โกษาปาน นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง     
7  ศรีสุริโยทัย นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ 
8  ศรีสุนทร นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  กองที่  1  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  นกนางแอ่น นางนิตยา  หงษ์ขุนทด  
2  ไก่ฟ้า นางนิตยา  หงษ์ขุนทด  
3  นกเอ้ียง นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด 
4  นกกระยาง นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด 
5  นกปากซ่อม นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด 
6  นกแก้ว นางสาวศรสวรรค์  มีมุข 
7  นกหัวขวาน นางสาวศรสวรรค์  มีมุข 
8  นกขุนทอง นางสาวศรสวรรค์  มีมุข 

 
 
 
 
 



วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  กองที่  2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  นกนางนวล นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ ์
2  นกอินทรีย์ นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ ์
3  นกยูง นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ ์
4  นกขมิ้น นางวรัชยา  สีทอง 
5  นกพิราบ นางวรัชยา  สีทอง 
6  นกกระเรียน นางวรัชยา  สีทอง 
7  นกเค้าแมว นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ 
8  นกเขา นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  กองท่ี  1  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  ขุนศรีอินทราทิตย์ นายพัฒนพงศ์  ปุราโน 
2  พระเจ้าปราสาททอง นายพัฒนพงศ์  ปุราโน 
3  รามค าแหง นายพัฒนพงศ์  ปุราโน 
4  พระเจ้าตาก นายสมพร  เสือสูงเนิน 
5  พระมหาจักรพรรดิ นายสมพร  เสือสูงเนิน 
6  เอกาทศรถ นายสมพร  เสือสูงเนิน 
7  เทพกษัตรีย์ นายณัฐพล   เหิกขุนทด 
8  พันท้ายนรสิงห์ นายณัฐพล   เหิกขุนทด 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  กองท่ี  2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  พระนเรศวร นายชนะชล  โกสุมภ์ 
2  พระนารายณ์ นายชนะชล  โกสุมภ์ 
3  พระบรมไตรโลกนารถ นายชนะชล  โกสุมภ์ 
4  พระพุทธยอดฟ้า นายชนะชล  โกสุมภ์ 
5  พระเจ้าอู่ทอง นางชะเลยรัก  สถิตชัย 
6  โกษาปาน นางชะเลยรัก  สถิตชัย 
7  ศรีสุริโยทัย นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์ 
8  ศรีสุนทร นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์ 

 
 
 
 
 



วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  กองที่  1  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  นกนางแอ่น นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน 
2  ไก่ฟ้า นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน 
3  นกเอ้ียง นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน 
4  นกกระยาง นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ 
5  นกปากซ่อม นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ 
6  นกแก้ว นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ 
7  นกหัวขวาน นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์ 
8  นกขุนทอง นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์ 

 
วิทยำกรประจ ำหมู่เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  กองที่  2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่ วิทยำกรประจ ำหมู่ 
1  นกนางนวล นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ 
2  นกอินทรีย์ นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ 
3  นกยูง นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ 
4  นกขมิ้น นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด 
5  นกพิราบ นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด 
6  นกกระเรียน นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด 
7  นกเค้าแมว นางสาวนภาพร  ช่างท า 
8  นกเขา นางสาวนภาพร  ช่างท า 

มีหน้ำที ่ 1.  ก ากับ ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ให้อยู่ใน 
ความเรียบร้อย 
  2.  ให้ค าปรึกษาหารือในการฝึกกิจกรรมตลอดหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม 
  3.  เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ก ำกับประจ ำจุดสกัดกำรเดินทำงไกล 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6 

 

จุดสกัดที่ 
 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

จุดปล่อยตัว (หน้าค่าย) 

นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก 
นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์ 
นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว 
นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง 

 
 
 

1 ค าปฏิญาณ 
นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก 
นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล 
นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์ 

 
 
 
 

2 กฎของลูกเสือ 

นางกฤติกา  ชมขุนทด 
นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด 
นายกตัญญู  เจริญรัตน์   
นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม 

 
 
 
 

3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
นางวันเพ็ญ  สุขงาม 
นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด 
นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม 

 
 
 
 

4 ร้องเพลง / ท่าเต้นประจ าหมู่ 

นายยงยุธ  แพขุนทด 
นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์ 
นางอัญชลี  เพียรภูเขา 
นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์ 

 
 
 

5 ระเบียบแถว 
นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน 
นางสุพัตรา  จิรจักรชัย 
นางสาวทัตติยา  ทองคลี่ 

 
 
 
 

จุดรับรายงานตัว (หน้าค่าย) 

นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก 
นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว 
นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์ 
นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง 

 
 
 

 
ผู้ดูแลกิจกรรม นายศราวุธ  ประจงจิตร 
  นายอรรถพล  ธรีรุจาคม 
  นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว 
 



ผู้ก ำกับฐำนกำรเตรียมควำมพร้อม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 5 

ล ำดับท่ี 
 

ฐำน 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 การสร้างค่ายและการกางเต้นท์ 
นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด 
นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม 

 
 
 

2 การก่อไฟ 
นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก 
นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์      

 
 
 

3 การบรรจุเครื่องหลัง 
นายกตัญญู  เจริญรัตน์    
นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง  

 
 
 

4 การสะกดรอย 
นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว     
นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล    
นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม         

 
 

5 

พิษจากยาฆ่าแมลง 
พิษจากยาปราบวัชพืช 
พิษจากยานอนหลับ 
พิษจากงูกัด 

นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์ 
นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์ 

 
 

6 
ตะคริว  ลมพิษ 
เลือดก าเดาออก 

นางวันเพ็ญ  สุขงาม 
นางสุพัตรา  จิรจักรชัย 

 
 
 

7 
ท้องเดิน ท้องร่วง ท้องเสีย 
ก้างติดคอ สะอึก  
สิ่งแปลกปลอมเข้าตา  

นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน 
นางสาวทัตติยา  ทองคลี่           

 
 

8 การใช้ผ้าสามเหลี่ยม 
นายยงยุธ  แพขุนทด 
นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด       

 
 
 

ผู้ดูแลกิจกรรม  
 นายศราวุธ  ประจงจิตร    
 นายอรรถพล  ธรีรุจาคม        
 นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว 
ควบคุม ดูแลลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 สร้างค่ายพักแรม 
 นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก 
 นางอัญชลี  เพียรภูเขา 
 นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์ 
 นางกฤติกา  ชมขุนทด 



ผู้ก ำกับประจ ำฐำนผจญภัย 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6 

 

ล ำดับ ฐำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 สะพานลิง 
นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์ 
นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล          

 

2 สะพานกระดก 
นายกตัญญู  เจริญรัตน์  
นางอัญชลี  เพียรภูเขา 
นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง  

 

3 สิงห์ทะเลทราย 
นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์ 
นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด    
นางสุพัตรา  จิรจักรชัย 

 

4 ปิดตาคล าทาง 
นายยงยุธ  แพขุนทด 
นางสาวทัตติยา  ทองคลี่           

 

5 สะพานต่างระดับ 
นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว 
นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก 
นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม            

 

6 ทาซาน 
นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก 
นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม 

 

7 สะพานเปล 
นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด 
นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์ 
นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน 

 

8 ระฆังสู่ชัยชนะ 
นางวันเพ็ญ  สุขงาม 
นางกฤติกา  ชมขุนทด 
นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์ 

 

 
ผู้ดูแลกิจกรรม  
 นายศราวุธ  ประจงจิตร    
 นายอรรถพล  ธรีรุจาคม        
 นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ก ำกับประจ ำฐำนกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

 

ล ำดับที่ 
 

ฐำน 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 
อุ้มกอดด้านหน้า 
อุ้มทาบหลัง 

นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด 
นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด 

 

2 
แบกบนบ่า 
แบกให้หลังชนกัน 

นายธนบดี  ไพศาลวัน 
 

3 
อุ้มลากลงบันได 
ลากด้วยเสื้อ 

นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร 
 

4 
คลานลากด้วยคอ 
คลานราบโดยใช้เข็มขัด 

นางวรนุช  เรืองธาตรี 
 

5 
พยุงเดิน 
เปลหาม 

นางสาวพรพิมล   สิงหกุล 
 

6 
อุ้มคู่ประสานแคร่ 
ให้ขี่หลัง 

นางสุนี  งิมขุนทด 
นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์ 

 

7 
นั่งบนสามมือประสาน 
นั่งบนสี่มือประสาน 

นายกิจจารักษ์  นิมิตเกาะ 
 

8 
เคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอ้ี 
อุ้มกอดหลัง 

นางธนารัชต์  มิกขุนทด 
 

 
ผู้ดูแลกิจกรรม นายกัณฐ  สมหวัง 
  นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด 
  นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ก ำกับประจ ำฐำนผจญภัย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

ล ำดับ ฐำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 สะพานลิง นางฐิติวรรณ  เพชรนอก  
 
 

2 สะพานกระดก นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ 
 
 

3 สิงห์ทะเลทราย นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน      
 
 

4 ปิดตาคล าทาง นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด 
 
 

5 สะพานต่างระดับ นางนิตยา  หงษ์ขุนทด 
 
 

6 ทาซาน นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ     
 
 

7 สะพานเปล 
นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง   
นางวรัชยา  สีทอง   

 

8 ระฆังสู่ชัยชนะ นางสาวศรสวรรค์  มีมุข 
 
 

 
ผู้ดูแลกิจกรรม นายภัทรพล  บุษยะมา 
  นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ก ำกับประจ ำจุดสกัดเดินทำงไกล 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

 

จุดสกัดที่ 
 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

จุดปล่อยตัว (หน้าค่าย) 
นายภัทรพล  บุษยะมา 
นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์     

 
 
 

1 ค าปฏิญาณ   
นางฐิติวรรณ  เพชรนอก  
นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด 

 
 
 

2 กฎของลูกเสือ 
นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ  
นางสาวศรสวรรค์  มีมุข    

 
 
 

3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
นางวรัชยา  สีทอง   
นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ 

 
 
 

4 ร้องเพลง/ ท่าเต้นประจ าหมู่ 
นางนิตยา  หงส์ขุนทด 
นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง     

 
 
 

5 ระเบียบแถว นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน    
 
 
 

จุดรับรายงานตัว (หน้าค่าย) 
นายภัทรพล  บุษยะมา 
นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์        

 
 
 

 
ผู้ดูแลกิจกรรม นายภัทรพล  บุษยะมา 
  นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ก ำกับประจ ำฐำนเงื่อน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 

ล ำดับที่ 
 

ฐำน 
 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 
เงื่อนตะกรุดเบ็ด 
เงื่อนพิรอด 

นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน  
 

2 
เงื่อนขัดสมาธิ 
เงื่อนผูกร่น หรือ ทบเชือก 

นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ 
 

3 
เงื่อนกระหวัดไม้ 
เงื่อนบ่วงสายธนู 

นางสาวนภาพร  ช่างท า 
 

4 
เงื่อกผูกรั้ง 
เงื่อนประมง 

นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์ 
 

5 
เงื่อนผูกซุง 
เงื่อนเก้าอ้ี 

นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด 
 

6 ผูกประกบ นางชะเลยรัก  สถิตชัย 
 
 

7 ผูกกากบาท นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์ 
 
 

8 ผูกทแยง นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ 
 
 

 
ผู้ดูแลกิจกรรม นายสมพร  เสือสูงเนิน 
  นายชนะชล  โกสุมภ์ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์   คร ู   กรรมการ 
3. นายกตัญญู  เจริญรัตน์      คร ู   กรรมการ  
4. นายศราวุธ  ประจงจิตร    คร ู   กรรมการ 
5. นายยงยุทธ  แพขุนทด     คร ู   กรรมการ 
6. นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว    คร ู   กรรมการ 
7. นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน               คร ู   กรรมการ 
8. นายสมพร  เสือสูงเนิน    คร ู   กรรมการ 
9. นายชนะชล  โกสุมภ์    คร ู   กรรมการ 
10. นายอรรถพล  ธรีรุจาคม            พนักงานราชการ  กรรมการ  
11. นายภัทรพล  บุษยะมา   ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  กรรมการ 
12. นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์        ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



13. นายณัฐพล   เหิกขุนทด           พนักงานราชการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณค่ายลูกเสืออ าเภอด่านขุนทด ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการเดินทางไกล
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  ระหว่างวันที่ 25–26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

เวรยำมดูแลควำมปลอดภัยลูกเสือ – เนตรนำรี  สำมัญ  สำมัญรุ่นใหญ่กลำงคืน 

วัน  เดือน  ปี เวรยำมดูแลควำมปลอดภัยลูกเสือ เวรยำมดูแลควำมปลอดภัยเนตรนำรี 
25–26 ธ.ค. 2563 นายพัฒนพงศ์  ปุราโน 

นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์ 
นายกตัญญู  เจริญรัตน์   
นายศราวุธ  ประจงจิตร  
นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์ 
นายบริพัชร  คุขุนทด 
นายยงยุทธ  แพขุนทด 
นายอรรถพล  ธรีรุจาคม 
นายกฤษณะ  ปิ่นแก้ว 
นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน 
นายชัยณรงค์  ฉั่วสวัสดิ์     
นายภัทรพล  บุษยะมา 
นายสมพร  เสือสูงเนิน 
นายณัฐพล   เหิกขุนทด 
นายชนะชล  โกสุมภ ์
นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์ 
 
 

นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม  
นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก 
นางวันเพ็ญ  สุขงาม 
นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด    
นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน 
นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว            
นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์      
นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด 
นางสุพัตรา  จิรจักรชัย 
นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์ 
นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม 
นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก         
นางอัญชลี  เพียรภูเขา 
นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล     
นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์               
นางกฤติกา  ชมขุนทด          
นางสาวทัตติยา  ทองคลี่           
นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง  
นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม 
นางฐิติวรรณ  เพชรนอก 
นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด 
นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง     
นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ     
นางนิตยา  หงษ์ขุนทด 
นางวรัชยา  สีทอง 
นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ 
นางสาวศรสวรรค์  มีมุข 

 
มีหน้ำที ่ 1. ด าเนินการตรวจค่าย ก ากับ ติดตาม ดูแลลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ในภาคกลางคืน  
ห้ามลูกเสือ – เนตรนารีออกจากค่ายโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ก ากับ 
  2.  กรณีที่ผู้ก ากับขออกนอกค่ายภาคกลางคืน ให้เขียนรายงานในแบบบันทึก  เพ่ือให้ผู้อ านวยการค่าย
ลูกเสือทราบและพิจารณาอนุญาตตามล าดับ 



  3.  หากพบลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ มีการแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้รายงานต่อผู้อ านวยการค่าย
ลูกเสือตามล าดับ 

คณะกรรมกำรสำยตรวจ 

วันที่ 26  เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563 

สายตรวจที่  1 ลูกเสือสามัญ ป.6 
1. นางกฤติกา  ชมขุนทด    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทัตติยา  ทองคลี่    คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง   คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวสมบัติ   ศรียางนอก          คร ู   กรรมการ 
5. นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาววรลักษณ์  กิจจารักษ์        คร ู   กรรมการ 
7. นางวันเพ็ญ  สุขงาม    คร ู   กรรมการ 
8. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก   คร ู   กรรมการ   
9. นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม         ครูผู้ช่วย   กรรมการ       

สายตรวจที่  2 เนตรนารีสามัญ ป.6 
1. นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางอัญชลี  เพียรภูเขา    คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนสุกานต์  ภัทรธิติสกุล      คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม   คร ู   กรรมการ 
5. นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์    คร ู   กรรมการ 
6. นางสุพัตรา  จิรจักรชัย    คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว              คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวน้ าฝน  ดาขุนทด              คร ู   กรรมการ   
9. นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน   คร ู   กรรมการ 

สายตรวจที่  3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 กอง 1 
1. นางชุลีรัตน์  เกิดม่ันคง    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์           คร ู   กรรมการ 

สายตรวจที่  4 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 กอง 2 
1. นางวรัชยา  สีทอง    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางธนารัชต์  มิกขุนทด    คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวพรพิมล   สิงหกุล   คร ู   กรรมการ 

สายตรวจที่  5 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 กอง 1 
1. นางสาวสุรางค์  มากขุนนทด   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด   คร ู   กรรมการ 
3. นางกาญจนา  ทรัพย์ประทุมสิน       คร ู   กรรมการ 



สายตรวจที่  6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 กอง 2 
1. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ   คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ          คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์         คร ู   กรรมการ 

มีหน้ำที ่ ด าเนินการตรวจค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และรายงานให้ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือทราบ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม    คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ  พงษ์ประดิษฐ์   คร ู   กรรมการ 
4. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์   คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดท าบัญชีรายรับ  -  รายจ่าย และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 

คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประชำสัมพันธ์และประเมินผล 
1. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางวันเพ็ญ  พงษ์ประดิษฐ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก   คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว    คร ู   กรรมการ 
5. นางอัญชลี  เพียรภูเขา                คร ู   กรรมการ  
6. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
7. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง    คร ู   กรรมการ 
8. นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
9. นายสมพร  เสือสูงเนิน    คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ติดต่อประสานงานโดยออกหนังขออนุญาตและจัดท าเอกสารต่าง ๆ ในการขออนุญาตจากผู้ปกครอง 
ให้เรียบร้อย พร้อมประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร เครื่องดื่มและปฏิคม 
1. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางอรทัย  ศรีทอง    คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกุลวดี  นวลหงษ์    คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก   คร ู   กรรมการ 
5. นายสุริยัน  พบขุนทด    คร ู   กรรมการ 
6. นายสนานชัย  วงษ์ชาลี    คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวทับทิม  ราชดา           ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวสมฤดี  หีบพิมาย          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวเรือนรัตน์  เพชรประจ า          ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



10. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก         ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด   คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ มีหน้าทีจ่ัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่มส าหรับวิทยากรและบุคลากรที่มาเยี่ยมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  

คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม/พิธีกร/นันทนำกำร/รอบกองไฟ และกำรแสดง 
1. นายบริพัชร  คุขุนทด                  คร ู             ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาคเนย์  เชื้ออ่ิม   คร ู             รองประธานกรรมการ 
3. นางอรทัย  ศรีทอง             คร ู   กรรมการ 
4. นางนภสรณ์  มากขุนทด    คร ู   กรรมการ 
5. นายเอกลักษณ์  แสนพรม   คร ู   กรรมการ 
6. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด   คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนา  ทรัพย์ประทุมสิน  คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที่  1.  จัดกิจกรรมและนันทนาการเพ่ือให้กิจกรรมประจ าวันของการเดินทางไกลเข้าพักค่ายแรมลูกเสือ-เนตร
นารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2. ก ากับ ดูแลการจัดกิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
  3. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรอบกองไฟกับวิทยากรร่วม 

คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล 
1. นางชะเลยรัก    สถิตชัย    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก   คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวสมพิศ  ปิ่นแก้ว    คร ู   กรรมการ 
4. นางอารีย์  ศรีวิพัฒน์     คร ู   กรรมการ 
5. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด   คร ู   กรรมการ 
6. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง     คร ู   กรรมการ 
7. นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด    คร ู   กรรมการ 
8. นายณัฐพล   เหิกขุนทด          พนักงานราชการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดหายาสามัญประจ าบ้าน หรือยาที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับพยาบาลให้พร้อมและเพียงพอ  
และส ารวจนักเรียนที่มีโรคประจ าตัว ตรวจสอบ เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVID 19) ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด   คร ู   กรรมการ 
3. นายอรรถพล  ธรีรุจาคม     พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นายภัทรพล  บุษยะมา     พนักงานราชการ  กรรมการ/ เลขานุการ 

มีหน้ำที่  บันทึกภาพกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
ระหว่างวันที่  25-26 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ตามล าดับกิจกรรม เพ่ือส าหรับรายงานผู้บริหารทราบ 
 



ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 
         สั่ง  ณ  วันที่  16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563   
 
 
 

    (นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด 


