
 
ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่  32/ 2562 
เรื่อง  แต่งตัง้ผู้ก ำกับลูกเสือจัดกจิกรรมกำรอยู่คำ่ยพักแรม และสอบเครื่องหมำยวชิำพิเศษลกูเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1-3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
----------------------------------------- 

 ด้วยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนำรี) ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมและสอบ
เครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  ส ำหรับลูกเสือ – เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  โรงเรียน
สุโขทัยวิทยำคม ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำวอุทยำนแห่งชำติรำมค ำแหง ต ำบลนำเชิงคีรี อ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย 
ระหว่ำง วันที่ 4 – 8 กุมภำพันธ์ 2562 เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี เป็นไปตำมหลักสูตร  
และบรรลุวัตถุประสงค์      
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ สั่งกำรและอ ำนวยกำร ให้กำรจัดกิจกรรมอยู่ค่ำยพักแรมเป็นไป
ตำมหลักสูตร บรรลุวัตถุประสงค์และส ำเร็จลุล่วงด้วยดี กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสมพร สุขอร่ำม ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ  กรรมกำร 
3. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว  กรรมกำร 
4. นำยสุนัย ศรีม่วง  กรรมกำร 
5. นำงจรรยำ ตรีกุย  กรรมกำร 
6. นำยฐิตินันท์ เหรียญทอง  กรรมกำร 
7. นำงทวีรัตน์        เหรียญทอง กรรมกำร 
8. นำยวีรพล ปำนด ำ กรรมกำร 
9. นำยชัยรณรงค์ เขียวแก้ว กรรมกำร 
๑0. นำยสมชำย ดวงเนตร          กรรมกำร 
๑1. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร          กรรมกำร 
12. นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑4. นำยยุทธ์สพร รักสิงห์               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร มีหน้ำที่ จัดกำรกิจกรรมอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำงอฑิภำ วรำกรเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชัยรณรงค์ เขียวแก้ว กรรมกำร 
3. นำยสมชำย ดวงเนตร กรรมกำร 
4. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร กรรมกำร 
5. นำยเสกสรร เทียนทอง กรรมกำร 
6. นำยณัฐพงศ์ บุญจันทร์ กรรมกำร 
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7. นำยเฉลิมพล อินทรสอำด กรรมกำร 
๘. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมกำร 
๙. นำยสมชำย จินะ  กรรมกำร 
1๐. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์ กรรมกำร 
๑๑. นำยวิษณุ อ้นบำงเขน กรรมกำร 
๑๒. นำยปฏิฬ นำคทอง กรรมกำร 
๑๓. นำยวิทยำ อินอยู่  กรรมกำร 
๑๔. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง กรรมกำร 
๑๕. นำงสมใจ พงษ์สิงห์ กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง กรรมกำร 
17. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  18. นำยยุทธ์สพร รักสิงห์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑9. นำยชำนนท ์ ผ่องฉวี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 3. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที ่มีหน้ำที่ ติดต่อประสำนงำน เตรียมกำรค่ำยพักแรม และเป็นวิทยำกร  
ให้ควำมรู้พร้อมสอบเครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ดังนี้ 
   3.1 ฝำ่ยผูก้ ำกับและรองผูก้ ำกบัลูกเสอื ระดับชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่1 - 3 มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล
ช่วยเหลือ กองลูกเสือ – เนตรนำรี เป็นวิทยำกรและสอบเครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ กรรมกำร
ประกอบด้วย 
       1. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๑ 

2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๑ 
3. นำยเสกสรร       เทียนทอง   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๒ 
4. นำงสำวกิตติยำ      ต้นกลั่น   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๒ 
5. นำยเฉลิมพล       อินทรสอำด   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๓ 
6. นำยอภิสิทธิ์           มิ่งกลิ่น   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๓ 
7. นำยสมชำย      ดวงเนตร   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๔ 
8. นำยณัฐพงศ์      บุญจันทร์   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๔ 
9. นำยวิทยำ              อินอยู่   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๕ 
๑๐. นำยชำนนท ์      ผ่องฉวี   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๕ 
๑๑. นำงทวีรัตน์      เหรียญทอง   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๖ 
๑๒. นำยสำธิต      จันสิงขรณ์       รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๖ 
๑๓. นำยยุทธ์สพร      รักสิงห์   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๗ 
๑๔. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด    รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๗ 
๑๕. นำยกนกศักดิ์      สอนเพียร   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๘ 
๑๖. นำยภัคพล       หล่ ำทุ่ง    รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๘ 
๑๗. นำยวีรพล       ปำนด ำ   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๙ 
๑๘. นำยสมชำย       จินะ    รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม ๙ 
๑๙. นำงจิดำภำ       พรำมจร   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๑ 
๒๐. นำงอ ำพร       รักสิงห์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๑ 
๒๑. นำงสำวนิโลต์บล      ศรีสุโข   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๑ 
๒๒. นำงสำววรำภรณ์    ทะชัย   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๑ 
๒๓. นำงสำวสุทธิณ ี       โชติมน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๑ 
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๒๔. นำงสำววันทนีย์     ทัศนำ   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๑ 
๒๕. นำงสำวกันทิชำ      แซ่สง   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๑ 
๒๖. นำงสำวจำรุวรรณ    ไชยพันโท   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๒ 
๒๗. นำยไพฑูรย์       พิกำด   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๒ 
๒๘. นำงสำวศิริลักษณ์     มั่งคล้ำย   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๒ 
๒๙. นำงสมใจ       พงษ์สิงห์   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๒ 
๓๐. นำงรัชดำวัลย์         ธิติกุลธรณ์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๒ 
๓๑. นำยสุเทพ             มำคง   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๒ 
๓๒. นำงสำวสุภำพร      สีนวล   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๒ 
๓๓. นำงสำวกฤษณำ     เพ็งอ่ ำ   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๒ 
๓๔. นำยก ำพล            สุนันทวนิช   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๒ 
๓๕. นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๒ 
๓๖. นำยพลวัฒน์         เหรียญทอง   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๒ 
๓๗. นำงวำสนำ           ทิพพำหำ   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๓   
๓๘. นำงสมหมำย         เข็มคง   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๓ 
๓๙. นำงณัฐวรรณ        มั่นใจ   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๓ 
๔๐. นำงณฐำกำญจน์    ภูมิรัตนไพศำล ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๓ 
๔๑. นำยโอฬำร     จอกทอง   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๓ 
๔๒. นำงอัจฉรำ           อินทรรุ่ง   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๓ 
๔๓. นำงอุไรวรรณ     เหมืองแก้ว   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๔ 
๔๔. นำงจริยำ             เฉยเม   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๔ 
๔๕. นำงอำรยำ           รักมหำคุณ   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๔ 
๔๖. นำงสำวพลวงพลอย  พรกระแส   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๔ 
๔๗. นำงสำวณิชภัสร ์    สมปู่   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๔ 
๔๘. นำงสำวอิงฟ้ำ       ศรีโยธำ   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๔ 
๔๙. นำงสำวจินตวีร์     กัดฟัก   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๔ 
๕๐. นำยคุณำกร         สุริยนต์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๔ 
๕๑. นำยสุเทพ           สิทธิโสภณ   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๕ 
๕๒. นำงสำวพฤกษำ    เพ่ิมพูล   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๕ 
๕๓. นำงสำวจำรุวรรณ  เพ้ิงจันทร์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๕ 
๕๔. นำงสำวนุศรำ       รอดสิน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๕ 
๕๕. นำงวำรินทร์         สอนง่ำยดี   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๕ 
๕๖. นำงจรัสศรี         เขำเหิน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๕ 
๕๗. นำงสำวกนกวรรณ  เพชรไทย   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๕ 
๕๘. นำงสำวยุวล ี     เที่ยงทุ่ง   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๖ 
๕๙. นำยกิตติศักดิ์        น้อยค ำ   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๖ 
๖๐. นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๖ 
๖๑. นำงสำวเกื้อกูล       เรืองฤทธิ์   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๖ 
๖๒. นำยทวีพงศ์          รอดสิน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๖ 
๖๓. นำยโพยม      ศิริพงษ์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๖ 
๖๔. นำยเสน่ห์             เขียวแก้ว   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๗ 
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๖๕. นำงสุมำลี      หมำกผิน   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๗ 
๖๖. นำงสำวศศิธร        นำคสิงห์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๗ 
๖๗. นำงกรรณิกำร์       รัตนำวิบูลย์   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๗ 
๖๘. นำงสำวศิริวรรณ    พันทะยัก   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุม่ ๗ 
๖๙. นำงสำวอภินันทนีย์  เอ่ียมมำ   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๗ 
๗๐. นำงรัชนี               พุดซ้อน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๗ 
๗๑. นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๗ 
๗๒. นำงลำวัลย์              ถำพันธุ์   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๗ 
๗๓. นำงสุภำพ        น้อยจันทร์   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๘ 
๗๔. นำยพัชรพงษ์           ทิพย์ธำนี   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๘ 
๗๕. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๘ 
๗๖. นำงสำวภัทรนุช        ศิริพงษ์   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๘ 
๗๗. นำงสำววรรณิศำ       เจิมนิ่ม   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๘ 
๗๘. นำยจีรพงษ์             พลำนไชย   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๘ 
๗๙. นำงสำวปิติมำ          ฉับพลัน   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๘ 
๘๐. นำยวิษณุ        อ้นบำงเขน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๘ 
๘๑. นำยกิติศักดิ์            ทวิชำชำติ   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๘ 
๘๒. นำยปฏิฬ       นำคทอง   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๙ 
๘๓. นำงสำวอนุธิดำ       แก้วสีม่วง   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๑ กลุ่ม ๙ 
๘๔. นำงนภำพร            โพธิ์เงิน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๒ กลุ่ม ๙ 
๘๕. นำงสุมำลี              นักเรียน   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๓ กลุ่ม ๙ 
๘๖. นำยวิรัตน์              ตันติกุล   ผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๙ 
๘๗. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๙ 
๘๘. นำยกุลวัชร            อรุณวิง   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๙ 
๘๙. นำยนพดล             ดิษสวน   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง ๔ กลุ่ม ๙ 

 3.2. ฝำ่ยยำนพำหนะ มีหน้ำที ่รับ-ส่ง ลูกเสือ-เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ติดต่อ 
จ้ำงเหมำรถยนต์ ควบคุมกำร ขึ้น-ลง รถของลูกเสือ-เนตรนำรี และติดหมำยเลขรถ คันท่ี 1-12  (รวม 12 คัน) 
กรรมกำรประกอบด้วย 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยทวีพงษ์    รอดสิน ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำยวีรพล    ปำนด ำ ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำยสุเทพ    มำคง กรรมกำร 
5. นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร กรรมกำร 
6. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์ กรรมกำร 
7. นำยเสน่ห ์    เขียวแก้ว กรรมกำร  
๘. นำยยอด    สอนโต กรรมกำร 
๙. นำยกนกศักดิ์       สอนเพียร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.3. ฝำ่ยงำนกจิกรรมลูกเสือ มีหน้ำที่ วำงแผนกิจกรรมฐำนวิชำกำร กิจกรรมฐำนผจญภัย กิจกรรมเดิน
ทำงไกล กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำยเฉลิมพล อินทรสอำด ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยวิทยำ อินอยู่ ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
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3. นำงนภำพร โพธิ์เงิน ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำยเสกสรร เทียนทอง กรรมกำร 
5. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น กรรมกำร 
6. นำยณัฐพงศ์ บุญจันทร์ กรรมกำร 
7. นำยทวีพงศ์ รอดสิน กรรมกำร 
8. นำยสำธิต จันสิงขรณ์  กรรมกำร 
๙. นำยกนกศักดิ์ สอนเพียร กรรมกำร 
๑๐. นำยสมชำย จินะ กรรมกำร 
๑๑. นำยยุทธ์สพร รักสิงห์ กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุภำพร สีนวล กรรมกำร 
๑๓. ผู้ชว่ยผู้ก ำกับลูกเสือ จ ำนวน 15 คน 
๑๓. นำยสมชำย ดวงเนตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๔. ฝำ่ยนนัทนำกำร มีหน้ำที่ เตรียมเพลง เกม กิจกรรมสันทนำกำรส ำหรับนันทนำกำรให้กับลูกเสือ 
– เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำงสำวกิตติยำ     ต้นกลั่น ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยสำธิต    จันสิงขรณ์  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงสำวสุภำพร    สีนวล กรรมกำร 
5. นำยเฉลิมพล    อินทรสอำด กรรมกำร 
6. นำยคุณำกร           สุริยนต์  กรรมกำร 
7. นำงสำวพลวงพลอย  พรกระแส กรรมกำร 
8. นำงสำวจินตวีร์        กัดฟัก  กรรมกำร 
๙. นำงลำวัลย ์     ถำพันธุ์ กรรมกำร 
๑๐. นำงรัชน ี     พุดซ้อน กรรมกำร 
๑๑. นำยนภดล     ดิษสวน กรรมกำร 
๑๒. นำยวิทยำ     อินอยู ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๕. ฝ่ำยวชิำกำร มีหน้ำที่ จดัท ำเอกสำร ตำรำงคะแนนกิจกรรม และรวบรวมคะแนน 
กรรมกำรประกอบด้วย                     

1. นำงสำวสุทธิณ ี     โชติมน ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงวำรินทร์     สอนง่ำยด ี ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำงสำววรรณิศำ      เจิมนิ่ม ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงสำวณัฐวรรณ     มั่นใจ กรรมกำร 
5. นำงสำวกันทิชำ     แซ่สง กรรมกำร 
6. นำงสำวศิริลักษณ์     มั่งคล้ำย กรรมกำร 
7. นำงสำวกฤษณำ     เพ็งอ่ ำ กรรมกำร 
8. นำยพลวัฒน์     เหรียญทอง  กรรมกำร 
๙. นำงสำววรำภรณ์      ทะชยั กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวนุศรำ     รอดสิน กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวเกื้อกูล     เรืองฤทธิ์ กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวศิรินุช     ศิริพงษ์ กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวอภินันทนีย์ เอ่ียมมำ กรรมกำร 
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๑๔. นำงสำวปิติมำ     ฉับพลัน กรรมกำร 
๑๒. นำยชำนนท ์     ผ่องฉวี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๖. ฝ่ำยอำหำรและน้ ำดืม่ มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรประกอบอำหำรส ำหรับผู้ก ำกับลูกเสือ รองผู้
ก ำกับลูกเสือ และผู้ช่วยผู้ก ำกับลูกเสือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 กรรมกำร
ประกอบด้วย 

1. นำงจิดำภำ     พรำมจร ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงอุไรวรรณ     เหมืองแก้ว  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงวำสนำ     ทิพพำหำ กรรมกำร 
5. นำงสมหมำย     เข็มคง กรรมกำร 
6. นำงอัจฉรำ     อินทรรุ่ง กรรมกำร 
7. นำงสำวจริยำ     เฉยเม กรรมกำร 
8. นำยโพยม     ศิริพงษ์  กรรมกำร 
๙. นำงสุภำพ     น้อยจันทร์ กรรมกำร 
๑๐. นำงกรรณิกำร์     รัตนำวิบูลย ์ กรรมกำร 
๑๑. นำยกุลวัชร     อรุณวิง กรรมกำร 
๑๒. นำยปทุม     บ้ำนกล้วย กรรมกำร 
๑๓. นำงทวีรัตน์     เหรียญทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๗. ฝำ่ยสำธำรณปูโภค  มีหน้ำที่ จัดเตรียมน้ ำดื่ม น้ ำใช้  สุขำภิบำล ส ำหรับกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนำรีระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำยไพฑูรย์     พิกำด ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยชำนนท์     ผ่องฉวี  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำยวิรัตน ์     ตันติกุล ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำยโอฬำร     จอกทอง กรรมกำร 
5. นำงสำวจริยำ     เฉยเม กรรมกำร 
6. นำยพัชรพงษ์     ทิพย์ธำนี กรรมกำร 
๗. นำยสมชำย     อินอยู ่ กรรมกำร 
๘. นำยเสกสรร     เทียนทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๘. ฝ่ำยปฐมพยำบำล มีหนำ้ที่ เตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลที่จ ำเป็น กรรมกำรประกอบด้วย 
1. นำงอัจฉรำ     อินทรรุ่ง ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงจรัสศรี     เขำเหิน  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์ ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงณฐำกำญจน์      ภูมิรตันไพศำล กรรมกำร 
5. นำงสำวจำรุวรรณ    ไชยพันโท กรรมกำร 
6. นำยสุเทพ     มำคง กรรมกำร 
7. นำงสำวณิชภัสร์      สมปู่  กรรมกำร  
๘. นำงอำรยำ            รักมหำคุณ  กรรมกำร 
๙. นำงสำวพฤกษำ      เพ่ิมพูล  กรรมกำร 
๑๐. นำยสุเทพ    สิทธิโสภณ กรรมกำร 
๑๑. นำงสุมำลี    นักเรียน กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวภัทรนุช    ศิริพงษ ์ กรรมกำร 
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๑๓. นำยจีรพงษ์    พลำนไชย กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวจำรุวรรณ  เพิ้งจนัทร์ กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวศิริลักษณ์  มั่งคล้ำย กรรมกำร 
๑๖. นำยกัมพล    หุนะกูล กรรมกำร 
๑๗. นำยร่มทรัพย์    ศรีธนะ กรรมกำร 
๑๘. นำยสมชำย    จินะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๙. ฝำ่ยเหรญัญกิ มีหน้ำที่ เก็บรักษำเงิน ท ำบัญชีรับ-รำยจ่ำย รำยกำรจ้ำงเหมำ ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับด ำเนินกิจกรรมอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี อำหำรสด-แห้ง  ฯลฯ  กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำงสำวณัฐวรรณ     มั่นใจ ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงสำวธันยำภรณ์   ศรีโพธิ์  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงสำวสุมำมำลย์    นวลพิจิตร กรรมกำร 
5. นำงอ ำพร       รักสิงห ์ กรรมกำร 
6. นำงรัชดำวัลย ์       ธิติกุลธรณ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวยุวลี       เที่ยงทุ่ง กรรมกำร  
๘. นำงวำรินทร์       สอนง่ำยด ี กรรมกำร 
๙. นำงสุภำพ       น้อยจันทร์  กรรมกำร 
๑๐. นำงศิริวรรณ       พันทะยัก กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมกำร 
๑๒. นำงสมใจ       พงษ์สิงห์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๑๐. ฝำ่ยแสง-เสยีง มีหน้ำที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง เครื่องเสียงเครื่องดนตรี กรรมกำร
ประกอบด้วย 

1. นำยชัยณรงค์    เขียวแก้ว ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยคุณำกร    สุริยนต ์ ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
๔. นำยจีรพงษ์    พลำนไชย กรรมกำร 
4. นำยกิติศักดิ์    ทวิชำชำต ิ กรรมกำร 
๕. นำยธีรวัฒน ์    มีกำร กรรมกำร 
5. นำยเฉลิมพล    อินทรสอำด กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๑๑. ฝ่ำยรกัษำควำมปลอดภยั มีหน้ำที่ จัดเวรยำม ดูแลรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร
ประกอบด้วย 

1. นำยอภิสิทธิ ์    มิ่งกลิ่น ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำยภัคพล    หล่ ำทุ่ง ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำยก ำพล    สุนันทวนิช กรรมกำร 
5. นำยโอฬำร    จอกทอง กรรมกำร 
6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี กรรมกำร 
7. นำยคุณำกร    สุริยนต ์ กรรมกำร 
8. นำยทวีพงศ์    รอดสิน กรรมกำร  
4. นำยสมชำย    จินะ กรรมกำร 
๕. ผู้ชว่ยผู้ก ำกับลูกเสือ จ ำนวน 15 คน 
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๖. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๑๒. ฝำ่ยบนัทกึภำพ มีหน้ำที่ บันทึกภำพและบันทึกวีดิโอ ตลอดกำรอยู่ค่ำยพักแรม กรรมกำร
ประกอบด้วย 

1. นำงสำวสุภำพร     สีนวล ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำยกิตติศักดิ์    น้อยค ำ  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์ กรรมกำร 
5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลด ี กรรมกำร 
6. นำงสำวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์ กรรมกำร 
7. นำยกิติศักดิ์    ทวิชำชำต ิ กรรมกำร  
๘. นำยปฏิฬ    นำคทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๑๓. ฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล สรุปกำรประเมินผลกำรอยู่ค่ำยพักแรม และจัดท ำ
รูปเล่มเอกสำรสรุปโครงกำร กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำงอ ำพร    รักสิงห์ ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงสำวนุศรำ    รอดสิน  ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3. นำงสุมำลี    หมำกผิน ประธำนกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4. นำงสำววันทนีย์    ทัศนำ กรรมกำร 
5. นำยกิตติศักดิ์    น้อยค ำ กรรมกำร 
6. นำงสำวกนกวรรณ   เพชรไทย กรรมกำร 
7. นำงสำวอิงฟ้ำ    ศรีโยธำ กรรมกำร  
8. นำงสำวศศิธร    นำคสิงห์ กรรมกำร 
๙. นำงสำวอนุธิดำ    แก้วสีม่วง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม 
และควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป 

  สั่ง ณ วันที่  29  มกรำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ตารางกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

4 ก.พ.62 07.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  พร้อมกันที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
-ลงทะเบียน  ณ สนามฟุตซอล โดมศักยภาพ 

นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 
ผู้ก ากับประจ ากองทุกกอง 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 08.00 น. - ลูกเสือ–เนตรนารี  เตรียมสัมภาระขึ้นรถโดยสาร 

พร้อมออกเดินทางไปค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง จังหวัดสุโขทัย 

08.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  ออกเดินทางสู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง  จังหวัดสุโขทัย 

ผู้บังคับบัญชาประจ ากองลูกเสือ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 

09.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี ถึงค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง จังหวัดสุโขทัย 
- ลูกเสือ – เนตรนารี  วางสัมภาระตามจุดก าหนด 

นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ 
ผู้บังคับบัญชาประจ ากองลูกเสือ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 

10.30 น. พิธีเปิด 
-ลูกเสือ – เนตรนารี  พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่(ชุดลูกเสือ) 
  บริเวณหน้าเสาธง 
- ประกอบพิธีถวายราชสดุดี 
- กล่าวรายงานและกล่าวเปิด 
- เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท 

นายวิทยา   อินอยู่ 
นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  (กล่าวรายงาน) 
ผ.อ.สมพร สุขอร่าม (กล่าวเปิด) 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
(เตรียมมาจากบ้าน) 

นายสาธิต      จันสิงขรณ์ 
 

13.00 น. - ชี้แจงรายละเอียดการใช้สถานที่พักแรมกฎ กติกาการอยู่
ค่ายพักแรม 

นายสมชาย  ดวงเนตร 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

13.30 น. - วิชาการจัดการค่ายพักแรม 
 

นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

15.30 น. - วิชาสูทกรรม 
 

นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

16.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี พัฒนาค่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  ประกอบอาหารและรับประทานอาหารเย็น 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

17.00 น. - ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าวัน ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกคน 
18.00 น. - ชักธงลง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านรับประทานอาหารเย็น 
นายสมชาย  ดวงเนตร(พิธีกรประจ าวัน) 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

18.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีพร้อมกันเข้าแถวแบบครึ่งวงกลม 
(ชุดล าลอง) 
- ชี้แจงรายละเอียด/ท าข้อตกลงกิจกรรมการผจญภัย 

พิธีกรประจ าวัน (เรียกรวม) 
นายภัคพล  หล าทุ่ง 
ทีมนันทนาการ 

19.00น. - วิชานักผจญภัย 
เรียนรู้ฐานผจญภัยกลางคืน 12 ฐาน (ฐานละ 10 นาที) 

นายภัคพล  หล าทุ่ง 
วิทยากรประจ าฐานผจญภัย 

ผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

4 ก.พ.62 21.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รวมกองสรุปกิจกรรมฐานเรียนรู้ 
- นัดหมายกิจกรรม  สวดมนต์ 
- สอบวิชาพิเศษลูกเสือ 

ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
 (น าสวดมนต์) 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

22.00 ลูกเสือ – เนตรนารี เข้านอน ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 
 

5ก.พ.62 05.00 น. - เป่านกหวีดให้สัญญาณตื่นนอน เวรยาม 
05.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีรวมพลเช็คชื่อ ณ ลานเสาธงชาติ 

ประกอบอาหาร 4 คนเตรียมอาหารเช้าและอาหารกลางวัน 
ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน  

06.00 น. - กายบริหาร 

07.00น. - ลูกเสือ – เนตรนารี รับประทานอาหารเช้า พัฒนาค่าย 
 แต่งเครื่องแบบลูกเสือรอรับการตรวจ 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

07.30 น. -ตรวจค่ายพักแรม 
คนที่ 1  ตรวจเครื่องแต่งกาย  
คนที่ 2  ตรวจครัว(ชั้นวางของ) 
คนที่ 3  ตรวจที่พัก (ท่ีแขวนหมวก, ไม้แขวนเสื้อ) 
(หัวหน้าสายตรวจ รับเอกสารที่นายชานนท์  ผ่องฉวี   
  ที่กองอ านวยการ) 

สายที่ 1 นายภัคพล  หล าทุ่ง 
นายเสน่ห์    เขียวแก้ว 
นางสุมาลี  หมากผิน 
สายที่ 2ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
นายพัชรพงษ์ทิพย์ธานี 
นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 
สายที่ 3 นายสมชาย  จินะ 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
นางสาวอนุธิดา   แก้วสีม่วง ชมภู 

08.00 น. - เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท นายวิทยา   อินอยู่ 
นายวีรพล  ปานด า  หรือผู้บริหาร 

08.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีพร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่หน้าเสาธง 
- กิจกรรมเดินทางไกล (ชุดพละม่วง) 
- ศึกษาธรรมชาติวิทยา (พิชิตยอดเขาหลวง) 

นายวิทยา   อินอยู่(เรียกรวม) 
นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ และทีมนันทนาการ 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

16.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายงานตัวที่กองอ านวยการ ค่ายพักแรมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ประกอบอาหารและรับประทานอาหารเย็น 

นายนางลาวัลย์    ถาพันธุ์ 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

17.00 น. - ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าวัน ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกคน 
18.00 น. - ชักธงลง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านรับประทานอาหารเย็น 
พิธีกรประจ าวัน 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

5ก.พ.62 18.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีพร้อมกันเข้าแถวแบบครึ่งวงกลม 
(ชุดการแสดง) 

นายวิทยา  อินอยู่  (เรียกรวม) 
ทีมนันทนาการ 

19.00 น. -กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
จ านวน 6 ชุดการแสดง (ชุดละ 10 นาที) 

นายวิทยา  อินอยู่  (เรียกรวม) 
ทีมนันทนาการ 

21.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  สรุปกิจกรรมฐานเรียนรู้ 
- นัดหมายกิจกรรม  สวดมนต์ 
- สอบวิชาพิเศษลูกเสือ 

ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
 (น าสวดมนต์) 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

22.00 ลูกเสือ – เนตรนารี เข้านอน ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

6 ก.พ.62 05.00 น. - เป่านกหวีดให้สัญญาณตื่นนอน เวรยาม 
05.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีรวมพลเช็คชื่อ ณ ลานเสาธงชาติ 

ประกอบอาหาร 4 คนเตรียมอาหารเช้า 
นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 

06.00 น. - กายบริหาร 
07.00น. - ลูกเสือ – เนตรนารี รับประทานอาหารเช้า พัฒนาค่าย 

 แต่งเครื่องแบบลูกเสือรอรับการตรวจ 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

07.30 น. -ตรวจค่ายพักแรม 
คนที่ 1  ตรวจเครื่องแต่งกาย  
คนที่ 2  ตรวจครัว 
คนที่ 3  ตรวจที่พัก  
(หัวหน้าสายตรวจ รับเอกสารที่นายชานนท์  ผ่องฉวี   
  ที่กองอ านวยการ) 

สายที่ 1 นายภัคพล  หล าทุ่ง 
นายเสน่ห์    เขียวแก้ว 
นางสุมาลี  หมากผิน 
สายที่ 2 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
นายพัชรพงษ์    ทิพย์ธานี 
นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 
สายที่ 3 นายสมชาย  จินะ 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
นางสาวอนุธิดา   แก้วสีม่วง ชมภู 

08.00 น. - เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 
นายวีรพล  ปานด า  หรือผู้บริหาร 

08.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี เก็บสัมภาระส่วนตัวและส่วนรวม 
ท าความสะอาดบริเวณรอบๆค่ายพักแรม 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

09.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมกันที่ประชุมรอบเสาธง 
- กล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
- ปิดประชุมรอบเสาธง (สวดมนต์ สงบนิ่ง ชักธงลง)  
- ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 

นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 
นายวีรพล  ปานด า  หรือผู้บริหาร 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

09.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ออกเดินทางจากค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติรามค าแหง 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

 13.20 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
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ตารางกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

6 ก.พ.62 07.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  พร้อมกันที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
-ลงทะเบียน  ณ สนามฟุตซอล โดมศักยภาพ 

นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 
ผู้ก ากับประจ ากองทุกกอง 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 08.00 น. - ลูกเสือ–เนตรนารี  เตรียมสัมภาระขึ้นรถโดยสาร 

พร้อมออกเดินทางไปค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง จังหวัดสุโขทัย 

08.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  ออกเดินทางสู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง  จังหวัดสุโขทัย 

ผู้บังคับบัญชาประจ ากองลูกเสือ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 

10.00 น. พิธีเปิดบริเวณหน้าเสาธง 
-ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่(ชุดลูกเสือ) 
- ประกอบพิธีถวายราชสดุดี 
- กล่าวรายงานและกล่าวเปิด 
- เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท 

นายวิทยา   อินอยู่ 
ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดีมูลดี (กล่าวรายงาน) 
ผ.อ.สมพร  สุขอร่าม  (กล่าวเปิด) 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

11.00 น. - วิชานักอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 โดยวิทยากรพิเศษ จากอุทยานแห่งชาติรามค าแหงจังหวัดสุโขทัย 

วิทยากรพิเศษ จากอุทยานแห่งชาติ 
รามค าแหง 

12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
(เตรียมมาจากบ้าน) 

นายอภิสิทธิ์มิ่งกลิ่น 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

13.00 น. - ชี้แจงรายละเอียดการใช้สถานที่พักแรมกฎ กติกาการอยู่ 
ค่ายพักแรม 

นายสมชาย  ดวงเนตร 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

13.30 น. - วิชาธรรมชาติวิทยา 
- วิชาสมรรถนะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 6 กอง 
    - เรียนรู้วิชาละ 90 นาที (สลับฐานเรียนรู้) 

นายเสกสรรเทียนทอง 
นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 
ทีมนันทนาการ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

16.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี พัฒนาค่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  รับประทานอาหารเย็น(โรงเรียนจัดเตรียมให้) 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

17.00 น. - ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าวัน ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกคน 
18.00 น. - ชักธงลง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านรับประทานอาหารเย็น 
พิธีกรประจ าวัน 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

18.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พร้อมกันเข้าแถวแบบครึ่งวงกลม(ชุดการแสดง) 

นายวิทยา อินอยู่ (เรียกรวม) 
ทีมนันทนาการ 

19.00 น. -กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
จ านวน 6 ชุดการแสดง (ชุดละ 10 นาที) 

นายวิทยา   อินอยู่  
ทีมนันทนาการ 

21.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  สรุปกิจกรรมฐานเรียนรู้ 
- นัดหมายกิจกรรม  สวดมนต์ 
- สอบวิชาพิเศษลูกเสือ 

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
 (น าสวดมนต์) 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

22.00 ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้านอน ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

ผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

7 ก.พ.62 05.00 น. - เป่านกหวีดให้สัญญาณตื่นนอน เวรยาม 
05.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีรวมพลเช็คชื่อ ณ ลานเสาธงชาติ นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด 

ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 06.00 น. - กายบริหาร 
07.00น. - ลูกเสือ – เนตรนารี รับประทานอาหารเช้า 

(โรงเรียนจัดเตรียมให้) พัฒนาค่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
รอรับการตรวจ 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

07.30 น. -ตรวจค่ายพักแรม 
คนที่ 1  ตรวจเครื่องแต่งกาย  
คนที่ 2  ตรวจความสะอาดทั่วไป 
คนที่ 3  ตรวจที่พัก  
(หัวหน้าสายตรวจ รับเอกสารที่นายชานนท์  ผ่องฉวี   
  ที่กองอ านวยการ) 

สายที่ 1 นายอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น 
นางสาวศิริลักษณ์  มั่งคล้าย 
นางสาวจารุวรรณ   ไชยพันโท 
สายที่ 2  นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
นางสาวสุทธิณี  โชติมน 
นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์ 
สายที่ 3 นางสาวสุมามาลย์    นวลพิจิตร 
นายไพฑูรย์  พิกาด 
นางสมหมาย   เข็มคง 

08.00 น. - เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท นายพนม  พุฒลา 
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง หรือผู้บริหาร 

08.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เก็บสัมภาระส่วนตัวและส่วนรวม 
ท าความสะอาดบริเวณรอบๆค่ายพักแรม 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

09.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมกันที่ประชุมรอบเสาธง 
- กล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
- ปิดประชุมรอบเสาธง (สวดมนต์ สงบนิ่ง ชักธงลง)  
- ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
- เพลงลาก่อน 

นายอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น 
ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี หรอืผู้บริหาร 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 
 

09.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ออกเดินทางจากค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติรามค าแหง 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

 13.20 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 



-14- 
 

ตารางกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

7 ก.พ.62 07.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  พร้อมกันที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
-ลงทะเบียน  ณ สนามฟุตซอล โดมศักยภาพ 

นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 
ผู้ก ากับประจ ากองทุกกอง 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 

08.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  เตรียมสัมภาระขึ้นรถโดยสาร 
พร้อมออกเดินทางไปค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง จังหวัดสุโขทัย 

ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

08.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  ออกเดินทางสู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง  จังหวัดสุโขทัย 

ผู้บังคับบัญชาประจ ากองลูกเสือ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 

09.30 น. - วิชาเดินทางไกล 
  พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 
  (เตรียมอาหารมาจากบ้าน) 

นายสมชาย   ดวงเนตร 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

14.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี เดินทางไกลถึงค่ายลูกเสือชั่วคราว 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง จังหวัดสุโขทัย 
- รายงานตัวที่กองอ านวยการ ค่ายพักแรม 

นายสาธิต  จันสิงขรณ์ 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

15.00 น. พิธีเปิดบริเวณหน้าเสาธง 
-ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่(ชุดลูกเสือ) 
- ประกอบพิธีถวายราชสดุดี 
- กล่าวรายงานและกล่าวเปิด 
- เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท 

นายวิทยา   อินอยู่ 
นางทวีรัตน์   เหรียญทอง(กล่าวรายงาน) 
ผอ.สมพร  สุขอร่าม  (กล่าวเปิด) 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

16.00 น. - ชี้แจงรายละเอียดการใช้สถานที่พักแรม 
กฎ กติกาการอยู่ค่ายพักแรม 

นายสมชาย  ดวงเนตร 
ผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

16.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี พัฒนาค่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  รับประทานอาหารเย็น(โรงเรียนจัดเตรียมให้) 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

17.00 น. - ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าวัน ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกคน 
18.00 น. - ชักธงลง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านรับประทานอาหารเย็น 
พิธีกรประจ าวัน 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและผู้ช่วยผู้ก ากับ 

18.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีพร้อมกันเข้าแถวแบบครึ่งวงกลม 
(ชุดการแสดง) 

นายสาธิต  จันสิงขรณ์(เรียกรวม) 
และทีม 

19.00 น. -กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
จ านวน 6 ชุดการแสดง (ชุดละ 10 นาที) 

นายวิทยา   อินอยู่  
ทีมนันทนาการ 

21.00 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  สรุปกิจกรรมฐานเรียนรู้ 
- นัดหมายกิจกรรม  สวดมนต์ 
- สอบวิชาพิเศษลูกเสือ 

นายสาธิต  จันสิงขรณ์(น าสวดมนต์) 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

22.00 ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้านอน ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

ผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี เวลา รายการกิจกรรม 
 
 

8 ก.พ.62 05.00 น. - เป่านกหวีดให้สัญญาณตื่นนอน เวรยาม 
05.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีรวมพลเช็คชื่อ ณ ลานเสาธงชาติ นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด 

ผู้ช่วยผู้ก ากับ 12 คน 06.00 น. - กายบริหาร 
07.00น. - ลูกเสือ – เนตรนารี รับประทานอาหารเช้า  

(โรงเรียนจัดเตรียมให้) พัฒนาค่าย 
แต่งเครื่องแบบลูกเสือรอรับการตรวจ 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

07.30 น. -ตรวจค่ายพักแรม 
คนที่ 1  ตรวจเครื่องแต่งกาย  
คนที่ 2  ตรวจความสะอาดทั่วไป 
คนที่ 3  ตรวจที่พัก  
(หัวหน้าสายตรวจ รับเอกสารที่นายชานนท์  ผ่องฉวี   
  ที่กองอ านวยการ) 

สายที่ 1 นายณัฐพงษ์   บุญจันทร์ 
นางสาวเสาวนีย์   เชื้อเจริญ 
นางสาวนุศรา   รอดสิน 
สายที่ 2นายคุณากร   สุริยนต์ 
นางสาวยุวดี   เที่ยงท่ง 
นางสาวพวงพลอย   พรกระแส 
สายที่ 3 นางสาวณิชภัสร์   สมปู่ 
นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์ 
นายกิตติศักดิ์   น้อยค า 

08.00 น. - เปิดประชุมรอบเสาธง/ให้โอวาท นายสมชาย    ดวงเนตร 
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง หรือผู้บริหาร 

08.30 น. - ลูกเสือ–เนตรนารี  เก็บสัมภาระส่วนตัวและส่วนรวม 
ท าความสะอาดบริเวณรอบๆค่ายพักแรม 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

09.00 น. - ลูกเสือ–เนตรนารี พร้อมกันที่ประชุมรอบเสาธง 
- กล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
- ปิดประชุมรอบเสาธง (สวดมนต์ สงบนิ่ง ชักธงลง)  
- ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
- เพลงลาก่อน 

นายสมชาย    ดวงเนตร 
นางทวีรัตน์  เหรียญทองหรือผู้บริหาร 
ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 
 

09.30 น. - ลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ออกเดินทางจากค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติรามค าแหง 

ผู้ก ากับรองผู้ก ากับและ 
ผู้ช่วยผู้ก ากับทุกท่าน 

 13.20 น. - ลูกเสือ – เนตรนารี กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
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เครื่องใช้ที่ต้องเตรียมในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 

เครื่องใช้ส่วนตัว 
1. เสื่อคนละ 1 ผืน 
2. ผ้าห่มคนละ 1 ผืน 
3. หมอนคนละ 1 ใบ 
4. เสื้อผ้าเท่าที่จ าเป็น5ชุด 
5. ยาสีฟันคนละ1หลอด 
6. แปรงสีฟันคนละ1อัน 
7. สบู่คนละ              1ก้อน 
8. ผงซักฟอกคนละ 1ถุงเล็ก 
9. ไฟฉายคนละ 1 กระบอก 
10. ข้าวสารคนละ 1          ลิตร 
11. ขัน คนละ            1     ใบ 

   12ปากกา คนละ 1     ด้าม 
   13เชือก  คนละ        1    เส้น 

14เสื้อกันหนาวคนละ1      ตัว 
   15รองเท้าผ้าใบ1           คู ่
   16   รองเท้าแตะ        1           คู่ 
17ยาประจ าตัว 
 
ห้ามสิ่งของต่อไปนี้ 

1. เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์ 
2. อุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิด 
3. ของมีค่า 
4. แก๊สและเตาแก๊ส 

หมายเหตุ 
ลูกเสือ –เนตรนารี ให้น าชุดพลศึกษาไปด้วย 

เครื่องใช้ส่วนรวม 
1. เสียม 1 เล่ม 
2. ปอฟาง 2 ม้วน 
3. ผ้าใบ 1 ผืน 
4. กระทะ 1 ใบ 
5. ตะหลิว 1 อัน 
6. น้ ามันพืช 2 ขวด 
7. เตา 1 ใบ 
8. ถ่านคนละ 1 ถุง 
9. จานคนละ 2 ใบ 
10. ช้อนคนละ 2 อัน 
11. หม้อหุงข้าว 2 ใบ 
12. ชามอ่าง 2 ใบ 
13. มีดท ากับข้าว 2 เล่ม 
14. ถังตักน้ า 2 ใบ 
15. น้ าปลา 1 ขวด 
16สก๊อตไบท์ 2           อัน 
17น้ ายาล้างจาน 1 ขวด 
18   เขียง                 1           อัน 

ตัวอย่างอาหารส่วนรวม ได้แก่ 
1. ผัก 
2. เนื้อหมู 
3. ปลากระป๋อง 
4. ไข่ 
5. มาม่า 
6. น้ าพริก 
7. อ่ืน ๆ  

 

 
 
 


