
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ที ่๒๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
จึงเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์  สังคม สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ การพ่ึงตนเอง การ
เสียสละต่อสังคม และความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี
ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ และอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ต าบลนาพรุ  
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย ในครั้งนี้  โรงเรียนจึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑  นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง     ประธาน 
๑.๒  นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม     รองประธาน 
๑.๓ นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     กรรมการ 
๑.๔ นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์      กรรมการ 
๑.๕ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช      กรรมการ 
๑.๔ นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕ นางสาวประณีต   เจริญวาศน์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ดูแล อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาและตัดสินใจ                   
ในการจัดกิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เรียบร้อย  และเกิดผลดีที่สุด 

 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  (A.T.C.)  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  ประธาน 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJ1OC6reU0F-CM&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://raepk.blogspot.com/2010_12_01_archive.html&ei=PPYYUfr6NMiRkQX-44HQBQ&bvm=bv.42080656,d.bmk&psig=AFQjCNEz18rmNebBHW0pysVNDoma53lgQw&ust=1360675931440895


๒. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  (A.T.C.)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  รองประธาน 
๓. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม (A.T.C.)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการ 
๔. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๕. นายสุธี  คชาผล (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๖. นางจิรนันท์  เรืองรุก  (A.T.C.)   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการ 
๗. นางอนงค์  ทองนุ่น  (A.T.C.)   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ       กรรมการ 
๘. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์   รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่    ด าเนินการวางแผน  จัดท าเอกสารต่าง ๆ ประชุม  ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลที่ 

เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
 

๓. ผู้ก ำกับลูกเสือเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 
๑. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  (A.T.C.)     ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  ม. 1 
๒.นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  (A.T.C.)  รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 
๓. นางสุดา  จันทร์สุรางค์ (A.T.C.)    ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
๔. นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๕. นางสาวประณีต  เจริญวาศน ์(B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๖. นายพงศธร ทุมสุวรรณ  (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๗. นางจิราวรรณ  ปรีชา (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๘. นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๙. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๐.นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๑.นางสาวกชพร  ผอมฉิม (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๒. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม (A.T.C.)  ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  ม.2 
๑๓. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  (B.T.C.)  รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 
๑๔. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๕. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๖. นายอนนท์  จงไกรจักร (A.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๗. นายสุธี  คชาผล (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๘. นางสาวฐิตกมล สมหมาย  (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๑๙.นายศิริชัย  รัตนะ (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๒๐.นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๒๑. นางจิรนันท์  เรืองรุก  (A.T.C.)  ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  ม.3 
๒๒. นางอนงค์  ทองนุ่น  (A.T.C.)   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 
๒๓. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๒๔. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์ (A.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๒๕. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 



๒๖. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช(A.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๒๗. นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
๒๘. นายสัตยา  หนูเยาว์  (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ 

 มีหน้ำที่  ร่วมวางแผนการกิจกรรมดินทางไกล  ติดต่อประสานงาน  ด าเนินการตามแผน  ก ากับดูแลความ
เรียบร้อย  ความปลอดภัย  เป็นที่ปรึกษา  ลูกเสือ – เนตรนารี  ตลอดกิจกรรม  
 

๔. ฝ่ำยสถำนที่ 
๑. นายสุธี  คชาผล (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  ประธาน 
๒. นายพงศธร ทุมสุวรรณ  (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ      รองประธาน 
๓. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  (A.T.C.)  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ     กรรมการ 
๔. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๕. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๖. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๗. นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์ (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๘. นางจิราวรรณ  ปรีชา (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๙. นายอนนท์  จงไกรจักร (A.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์ (A.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๑๑. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  (A.T.C.)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการ 
๑๒. นางจิรนันท์  เรืองรุก  (A.T.C.)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการ 
๑๓.นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๑๔.นางสาวกชพร  ผอมฉิม (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ     กรรมการ 
๑๕.นายศิริชัย  รัตนะ (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๑๖.นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
๑๘. นางเจียมจิต  คงแป้น              นักการ   กรรมการ 
๑๙. นายจักรวิทย์ รามแก้ว          นักการ   กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  (A.T.C.)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือท ากิจกรรมเดินทางไกล 
 

๕. ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
1. นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์ (B.T.C.)    ผู้ก ากับกองลูกเสือ  ประธาน 
2. นางสาวจริาภรณ์ นนทามิตร (B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  รองประธาน 

 3. นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
4. นางนาตยา ช่วยไชยศรี (B.T.C.)   ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรมการ 
5. นางสาวประณีต เจริญวาศน ์(B.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ  กรรการ 
6. นางจิรนันท์ เรืองรุก (A.T.C.)   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการ 



7. นางสาวดวงพร จุลพงศ์ (A.T.C.)  ผู้ก ากับกองลูกเสือ   กรรมการ 
8. นางสุดา จันทร์สุรางค์ (A.T.C.)    รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  กรรมการ 
๙. นางเจียมจิต  รามแก้ว    นักการ   กรรมการ 
10.นายจักรวิทย์ คงแป้น    นักการ   กรรมการ 

 11. นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ (A.T.C.)  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ า  กาแฟ  ส าหรับผู้ก ากับ วิทยากรรับเชิญ  ให้เหมาะสมเพียงพอ 

ตลอดการเข้าค่ายเดินทางไกล 
 

๖. ฝ่ำยพยำบำล   
๖.๑ นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม                ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์           กรรมการ 
๖.๓ นางสาวประณีต  เจริญวาศน์                       กรรมการและและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมเวชภัณฑ์  ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อ ตลอดการท ากิจกรรมเดินทางไกล 
 

๗. ฝ่ำยพิธีกรประจ ำวัน   
๗.๑ นางปิยนันท ์ ยิ่งค านึง    พิธีกร เปิดกอง 
๗.๒ นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ  พิธีกร บ่าย 
๗.๓ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  พิธีกร ปิดกอง      
มีหน้ำที่  เป็นพิธีกรประจ าวันที่ได้รับมอบหมาย  เตรียมความพร้อม  นัดหมาย  ก ากับเวลาในการท า

กิจกรรมต่าง ๆ  
 

๘. ฝ่ำยกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้  ถุงผ้ำลดโลกร้อน 
๘.๑ นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง             ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ               กรรมการ 
๘.3 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม             กรรมการ 
๘.4 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช             กรรมการ 
๘.5 นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์             กรรมการ 
๘.6  นางจิราวรรณ  ปรีชา             กรรมการ 
8.8 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี ทุกท่าน            กรรมการ 
๘.9  นายอนนท์  จงไกรจักร                            กรรกการ 
๘.10 นางกษมาวดี ก าลังเก้ือ              กรรมการ 
8.16 นางเจียมจิต รามแก้ว             กรรมการ 
8.17.นายจักรวิทย์ คงแป้น             กรรมการ 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ท ากิจกรรม  จัดเตรียมผ้า  เข็ม  ด้าย ท ากิจกรรมเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน  
 
 
 



๙. ผู้ก ำกับประจ ำฐำนกิจกรรมเดินทำงไกล 
๙.๑  เดินทางไกล  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางบริเวณรอบหมู่บ้าน ตลอดเส้นทางมีกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้  ๖ ฐาน 
ฐำนละลำยพฤติกรรม ลอดซุ้ม 
-   นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม          ประธานกรรมการ 
-  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            กรรมการ 
-  นักศึกษาวิชาทหาร              กรรมการ 
 

๑. ฐานสะพานคู่            ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ม,. ๒   หนา้โรงเรียน 
๑.นายสุธี  คชาผล 
๒. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  
๓. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  
๔. นางสาวกชกร  ผอมฉิม 

๒. ฐาน  กฎ ค าปฎิญาณ     ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ม,. ๓   สหกรณ์   
๑. นางจิรนันท์  เรืองรุก 
๒. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์  
๓. นางอนงค์  ทองนุ่น  
๔. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  
๕. นางสาวทัศนี  มูณีนคร 

๓. ฐานชิม  สัมผัส  ดม       ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ม. ๑    ตลาดบ่อขลบ 
๑. นางสุดา  จันทร์สุรางค์  
๒. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์  
๓. นางจิราวรรณ  ปรีชา  
๔. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์  
๕. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์  

๔. ฐานสะพานเดียว           ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ม,. ๒   ทางโค้งซอยข้าง 
โรงเรียน 
๑. นายอนนท์  จงไกรจักร  
๒. นายศิริชัย  รัตนะ 
๓. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  
๔. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  

๕. ฐานเข็มทิศ            ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ม. ๑    ประตู ๒ 
๑. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  
๒. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  
๓. นายพงศธร  ทุมสุวรรณ  



๔. นางสาวนันทวดี  สิงโหพล 
๖. ฐานทรงตัว   ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ม.๓    สนามฟุตบอล 

๑. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  
๒. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  
๓. นายสัตยา  หนูเยาว์ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมสร้างฐานผจญภัย  เตรียมความพร้อม ก ากับเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
๑๐. ฝ่ำยนันทนำกำร 
 ๑๐.๑ นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางสาวกชกร  ผอมฉิม    กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร    กรรมการ 
 มีหน้ำที่ จัดนันทนาการให้แก่ลูกเสือ - เนตรนารี 
 

๑๑. ฝ่ำยบันทึกภำพ   
๑๑.๑  นายสุธี คชาผล               ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นางสาวมลฤดี ศิริมาศ    กรรมการ 
๑๑.๓  นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
มีหน้ำที่    บันทึกภาพกิจกรรมการเดินทางไกล  ตลอดกิจกรรม 

 

๑๒. ฝ่ำยประเมินผลกิจกรรม 
๑๒.๑  นางสาวประณีต เจริญวาศน์          ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นางนาตยา ช่วยไชยศรี    กรรมการ 
๑๒.๓  นางสาวดวงพร จุลพงศ์    กรรมการ 
มีหน้ำที่    จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล  แจกแบบประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิเคราะห์  รายงานสรุปผลการจัดโครงการเสนอผู้บริหารต่อไป 
 

 ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

       ลงชื่อ………………………………………… 
              ( นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 



 

 


