คำสั่งโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
ที่
/ ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนเข้ำค่ำยลูกเสือ ยุวกำชำดประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
....................................................................
อาศัยตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๖๕ / ๒๕๖๐ สั่ง ณ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อให้
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสารอง ยุวกาชาด (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) และลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
ยุวกาชาด (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นางจุฑารัตน์
เรืองเดช
ผู้อานวยการค่าย
๒. นายสุขุม
เหล่าจิรอังกูร
ผู้อานวยการฝึก
๓. นายคณาธิป
ไพรพิบูลยกิจ
รองผู้อานวยการฝึก
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๒. คณะกรรมกำรลูกเสือและยุวกำชำด
๑. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
ผู้บังคับบัญชากองร้อยลูกเสือโรงเรียน
๒. นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารอง
๓. นางณัฐวดี
อมราพิทักษ์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
๔. นายชัยวัฒน์
ถุงเสน
ผู้นาหน่วยยุวกาชาดโรงเรียน
๕. ผู้กากับลูกเสือและผู้นาหน่วยยุวกาชาด หมู่ที่ ๑ หมู่สงิ โต (สีเขียว)
นางสาวปิยสุดา
พะหลวง
นายชัยวัฒน์
ถุงเสน
นางสาวนันทนา
ศรีอ่อนนิ่ม
นายศุภชัย
กวาวสาย
๖. ผู้กากับลูกเสือและผู้นาหน่วยยุวกาชาด หมู่ที่ ๒ หมู่เสือดาว (สีเหลือง)
นายนคร
ปราบมนตรี
นางสาวพัชรินทร์
โกวิทนิธิกุล
นางสาวพิไลวรรณ
ใจกล้า
นางสาวชนาภรณ์
กงเวียน

-๒-

๗. ผู้กากับลูกเสือและผู้นาหน่วยยุวกาชาด หมู่ที่ ๓ หมู่ชา้ ง (สีแดง)
นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
นางสาวจารุวรรณ
ปล้องทอง
นางสาวสิริมาส
ศรีคง
นางสาวชิดชนก
มุขพรหม
๘. ผู้กากับลูกเสือและผู้นาหน่วยยุวกาชาด หมู่ที่ ๔ หมู่หมี (สีฟ้า)
นางสาวชิชญาญ์
เซิบกลาง
นางสาวดาราน้อย
จันดี
นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
นางสุกฤตา
อยู่สมบูรณ์
๙. ผู้กากับลูกเสือและผู้นาหน่วยยุวกาชาด หมู่ที่ ๕ หมู่กระทิง (สีชมพู)
นางณัฐวดี
อมราพิทักษ์
นางสาวอังคณา
รอดผล
นายดุลยภาส
อยู่ชัชวาล
นางสาวสุรีย์พร
สุขเกษม
๑๐. ผู้กากับลูกเสือและผู้นาหน่วยยุวกาชาด หมู่ที่ ๖ หมู่ลิง (สีม่วง)
นางสาวรัชฏวรรณ
ประพาน
นางผุสดี
แจ่มใส
นางสาวกรรณิการ์
สุขบท
นางสาวปราณี
แห้วใต้
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลลูกเสือ ยุวกาชาดในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม
- ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกลูกเสือ ยุวกาชาดในการปฏิบัติกิจกรรม
- ล่ามภาษามือประจากลุ่ม
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ / แสง / เสียงและพิธีเปิด – ปิดค่ำย
๑. นายสุขุม
เหล่าจิรอังกูร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล
กรรมการ
๓. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
กรรมการ
๔. นายนคร
ปราบมนตรี
กรรมการ
๕. นายศุภชัย
กวาวสาย
กรรมการ
๖. นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
กรรมการ
๗. นายไตรภพ
ทองช่วง
กรรมการและเลขานุการ

-๓-

ผู้ร่วมปฏิบัติงำน
๑. นายสมชายเดช
ทวยไธสง
กรรมการ
๒. นายธีรยุทธ
ศรีตรัง
กรรมการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
- ควบคุมดูแลสถานที่และอุปกรณ์ขณะใช้งาน
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๑. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิการ์ สุขบท
กรรมการ
๓. นางผุสดี
แจ่มใส
กรรมการ
๔. นางสาวอังคณา
รอดผล
กรรมการ
๕. นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล
กรรมการ
๖. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง
กรรมการ
๗. นางสาวสุรีย์พร
สุขเกษม
กรรมการ
๘. นางสาวดาราน้อย จันดี
กรรมการ
๙. นางสาวชิชญาญ์
เซิบกลาง
กรรมการ
๑๐. นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- วางแผนการจัดกิจกรรม และควบคุมการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาและเป้าหมายที่
กาหนด
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย
๑. นายสุขุม
เหล่าจิรอังกูร
ประธานกรรมการ
๒. นายชัยวัฒน์
ถุงเสน
กรรมการ
๓. นายดุลยภาส
อยู่ชัชวาล
กรรมการ
๔. นายนคร
ปราบมนตรี
กรรมการ
๕. นายศุภชัย
กวาวสาย
กรรมการ
๖. นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
กรรมการ
๗. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ร่วมปฏิบัติงำน
๑. นายประยงค์
เจริญสุข
กรรมการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม

-๔-

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยล่ำมภำษำมือ
๑. นายคณาธิป
ไพรพิบูลยกิจ
ประธานกรรมการ
๒. นายชัยวัฒน์
ถุงเสน
กรรมการ
๓. นางสาวชิชญาญ์
เซิบกลาง
กรรมการ
๔. นางสาวปราณี
แห้วใต้
กรรมการ
๕. นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ล่ามภาษามือพิธีเปิด - ปิดค่าย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ
๑. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายไตรภพ
ทองช่วง
กรรมการ
๓. นายนคร
ปราบมนตรี
กรรมการ
๔. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ร่วมปฏิบัติงำน
๑. นายสมชายเดช
ทวยไธสง
กรรมการ
๒. นายดุลยฤทธิ์
เกียรติงาม
กรรมการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- อานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับยานพาหนะในกรณีฉุกเฉิน
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
๑. นายชัยวัฒน์
ถุงเสน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิการ์ สุขบท
กรรมการ
.
๓. นางสาวสิริมาส
ศรีคง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดบาดเจ็บ
- นาส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
๑. นายไตรภพ
ทองช่วง
ประธานกรรมการ
๒. นายดุลยภาส
อยู่ชัชวาล
กรรมการ
๓. นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
กรรมการ
๔. นายศุภชัย
กวาวสาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ถ่ายภาพ เก็บรวบรวมภาพกิจกรรม

-๕-

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเอกสำร
๑. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย
กวาวสาย
กรรมการ
๓. นางสาวปราณี
แห้วใต้
กรรมการ
๔. นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
กรรมการ
๕. นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน / พัสดุ
๑. นายสุขุม
เหล่าจิรอังกูร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุรีย์พร
สุขเกษม
กรรมการ
๓. นางผุสดี
แจ่มใส
กรรมการ
๔. นางสาวพิไลวรรณ ใจกล้า
กรรมการ
๕. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ร่วมปฏิบัติงำน
๑. นางสาวสุชาดา
ทองวงศ์
กรรมการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- อานวยความสะดวกเรื่องการเงิน พัสดุ
- ให้คาปรึกษาเรื่องการเงิน พัสดุ
- สรุป จัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน / สรุป / ประเมินผล / รำยงำน
๑. นางสาวอังคณา
รอดผล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทนา
ศรีอ่อนนิ่ม
กรรมการ
๓. นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน
กรรมการ
๔. นายศุภชัย
กวาวสาย
กรรมการ
๕. นางสาวปราณี
แห้วใต้
กรรมการ
๖. นายชาญณรงค์
คุ้มทรัพย์
กรรมการ
๗. คณะกรรมการลูกเสือ - ยุวกาชาด
กรรมการ
๘. นายณัฏฐกัลย์
ศรีสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่รับผิดชอบ
- ประเมินผล / สรุปผล / รายงานผลการดาเนินงาน

-๖-

ให้คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางจุฑารัตน์ เรืองเดช)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

-๗-

กำหนดกำรเข้ำค่ำยลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ ยุวกำชำด
โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วันที่ 18 - 19 มีนำคม 2564
ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำวโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564
08.00 น.
ลูกเสือ ยุวกาชาด รายงานตัว ณ ค่ายลูกเสือ (แต่งเครื่องแบบครบ)
08.30 - 09.30 น.
พิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจาปีการศึกษา 2563
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ถวายเครื่องราชสักการะ ร.๖
- ถวายราชสดุดี
- ผู้บังคับกองลูกเสือกล่าวรายงาน
- ประธานกล่ า วให้ โ อวาท เปิ ด ค่ า ยและมอบลู ก เสื อ ยุ ว กาชาดให้ กั บ
ครูประจากลุ่ม
09.30 - 12.00 น.
กิจกรรมเดินทางไกลไปยัง สสส. เรียนรู้นิทรรศการ สสส. เรื่อง “สืบ สร้าง สุข”
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.
และฐานกิจกรรมเสริมนิทรรศการ “ฝ่าวิกฤต พิชิตซอมบี้”
15.00 - 16.00 น.
เดินทางกลับค่ายลูกเสือ
วันศุกร์ ที่ 19 เดือน
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.50 น.
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

มีนำคม พ.ศ. 2564
พิธีรอบเสาธง (เคารพธงชาติ สวดมนต์)
กิจกรรมฐานความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / ทักษะพื้นฐานไอคิโด
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมฐานความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / ทักษะพื้นฐานไอคิโด
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ “จิตอาสา 55/1”
พิธีปิดค่ายลูกเสือ

