
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  ๐๓๗  / ๒๕6๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนค่ำยลูกเสือวิชำกำร 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประจ ำปกีำรศึกษำ 256๒ 

...................................................................................... 
   
  ด้วยคณะลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิชาการ  ให้แก่ลูกเสือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓  เพื ่อ เ ส ริมคว ามรู ้ แ ละพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ท า งกา ร เ รียน ของผู้เรียนในระหว่าง           
วันที่  ๒๒ – ๒๔ มกราคม  256๓ ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 
  

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและ
ทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ     ประกอบด้วย  
      ๑.๑ นายจรัส  ค าอ้าย      ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางรุ้งตะวนั  ไชยเจริญ   กรรมการ 
      ๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล   กรรมการ 
      ๑.๔ นายเมธา  ศรีประทปี   กรรมการ      

    1.5 นายถวิล  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ   
  มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการเข้าค่ายลูกเสือวิชาการ   
 

  ๒. คณะกรรมการด าเนินการ   ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา    ประธานกรรมการ 
      2.2 นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ  
      ๒.3 นายบรรจบ  ชูมก    กรรมการ  
      ๒.4 นายคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล   กรรมการ 
      ๒.5 นายนิพล     ปลุกเสก   กรรมการ  
      ๒.๖ นายชัยพชิิต  อุตค าม ี                         กรรมการ 
          ๒.๗ นานสทุน   คุ้มเสม    กรรมการและเลขานุการ 
      ๒.๘ นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
       

  มีหน้าที่   ประสานวิทยากรด าเนินการเสริมความรูแ้ละด าเนินการลงเวลาคณะครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
จัดท าบัญชีการลงทะเบียนของนักเรียน, จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือวิชาการ ตามตารางการข้าค่ายฯ และให้การบริการตาม
ความเหมาะสม         
 
                                                                                                                    



  ๓. คณะกรรมการจัดสถานที่    ประกอบด้วย 
      ๓.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วฒุิกุล   ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
      ๓.๓ นายสมาน  จนัทร์ธง   กรรมการ 
      ๓.๔ นายผจญ  ภิระแก้ว    กรรมการ 
      ๓.๕ นางจันทร์วัน  รั่วรู ้    กรรมการ 
      ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    กรรมการ 
      ๓.๗ พนักงานท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
      ๓.๘ นายชาญณรงค์  สมบัตใิหม่   กรรมการและเลขานุการ 
                

    มีหน้าที่  จดัเตรียมสถานที่, โต๊ะ – เก้าอี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการฯ ณ  หอประชุมอนิทนิล 
 โรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง  ในระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔  มกราคม  256๓  จ านวน ๑๙๒  ทีน่ั่ง 
 

  ๔. คณะกรรมการเครื่องเสียง / บันทึกภาพและวิดโีอ  ประกอบด้วย 
      ๔.๑ นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
      ๔.3 นายชัยพชิิต  พฒันเวศน์   กรรมการและเลขานุการ    
  มีหน้าที่ จัดเตรียมเคร่ืองเสียง เคร่ืองฉาย จอ และบันทึกภาพตลอดการเข้าค่ายลูกเสือวิชาการ  สอนเสริม  ณ 
หอประชุมอินทนิลศึกษา พร้อมทั้งให้การบริการตามความเหมาะสมในช่วงการจัดค่ายวิชาการ 
 

  ๕. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบด้วย 
      5.1 วันพุธ ที่  ๒๒  มกรำคม  ๒๕6๓   
       ๑. นายถวิล  ชยัยา     
             2. นางพิชยา  ชูมก     
     ๓. นายบรรจบ  ชูมก      
      ๔. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ 
   ๕. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุน่บาง   
       ๖. นายนิพล     ปลุกเสก     
       ๗. นายชัยพชิิต  อุตค าม ี                          
                 ๘. นานสทุน   คุ้มเสม    
       ๙. นางญาดา  ตรีเนตร  
 

                          5.๒ วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  มกรำคม  ๒๕6๓ 
      ๑. นายถวิล  ชยัยา     
             2. นางพิชยา  ชูมก     
     ๓. นายบรรจบ  ชูมก      
      ๔. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ   
       ๕. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุน่บาง   
       ๖. นายนิพล  ปลุกเสก     
       ๗. นายชัยพชิิต  อุตค าม ี                          
                 ๘. นานสทุน   คุ้มเสม    
       ๙. นางญาดา  ตรีเนตร  
 



     5.๓ วันศุกร์ ที่  ๒๔  มกรำคม  ๒๕6๓ 
      ๑. นายถวิล  ชยัยา     
             2. นางพิชยา  ชูมก     
     ๓. นายบรรจบ  ชูมก      
      ๔. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ   
       ๕. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุน่บาง   
       ๖. นายนิพล     ปลุกเสก     
       ๗. นายชัยพชิิต  อุตค าม ี                          
                 ๘. นานสทุน   คุ้มเสม    
       ๙. นางญาดา  ตรีเนตร  
  
    

   มีหน้าที่  รับลงทะเบียน, ดูแลและควบคุมการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนตามตาราง 
 การเข้าค่ายตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิผล    
                      ๖. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
      ๖.๑ นางพิชยา     ชูมก    ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นายชัยพชิิต  อุตค าม ี   กรรมการ 
      ๖.๓ นายนิพล     ปลุกเสก   กรรมการและเลขานุการ 
       

  มีหน้าที่  ประเมนิผลการเข้าค่ายลูกเสือวิชาการของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3      
  

  ๗. คณะกรรมการการเงิน       ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นางพิชยา     ชูมก    ประธานกรรมการ 
      ๗.๒ นายสุทน      คุ้มเสม   กรรมการ 
      ๗.๓ นางญาดา     ตรีเนตร   กรรมการและเลขานุการ 
  
  มีหน้าที่  วางแผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน รับ - จ่าย เงินตามงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ค่ายลูกเสือวิชาการ  
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
     
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                   
 
 
           (นายจรสั  ค าอ้าย)  
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 

ระหว่ำงวันที่  ๒๒ - ๒๔  มกรำคม  ๒๕๖๓ 
ณ ค่ำยลูกเสือโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง  จ. ล ำพูน    

********************************************************************************************** 
 

วันพุธที่   ๒๓  มกรำคม  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ระดบัชัน้ ม. ๓  พร้อมกัน  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่ง 
เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ลูกเสือ ระดับชั้น ม. ๓  รายงานตัว ณ กองอ านวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนธีรกานท์บา้น
โฮ่ง จังหวัด   ล าพูน    (นายสุทน   คุ้มเสม    นายบรรจบ  ชูมก  รับรายงานตัว) 
เวลา  ๐๘.๐๐  น               พิธีเปิดกองลูกเสือคร้ังที่  ๑  (นายนิพล  ปลุกเสก) 
 -  ปฐมนิเทศการอยู่ค่ายพักแรม 
   -  แจ้งวัตถุประสงค์การอยู่ค่ายพักแรม  
   -  ชี้แจงกฎ  ระเบียบของการอยู่ค่ายพักแรม 
เวลา  ๐๙.๐๐  น -  ลูกเสือเข้ารับการพัฒนาเสริมความรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 -  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๑ 
เวลา  ๑๒.๐๐  น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. -  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ๒ 
เวลา  ๑๕.๓๐  น. -  จัดค่ายพัก วิชาสูทกรรม และรับประทานอาหาร อาบน้ า  
เวลา  ๑๘.๓๐  น. -  กิจกรรมตามฐาน และนันทนาการ 
 -  ฐำนสังเกตและจ ำ  (นายคมสันต์  พิพฒัน์วฒุิกุล, นายนิพล  ปลุกเสก , นางสาววรัญญา   

เป็งปิง) 
 -  ฐานเข็มทิศ (นายสทุน  คุ้มเสม, นายบรรจบ  ชูมก) 

   -  ฐานกล้องส่องดดูาว (นางญาดา  ตรีเนตร นายชัยพชิิต  อุดค ามี นางพิชยา  ชูมก) 
   -  ฐานกู้ระเบิด (นางสาวอ าภา  เชียวดี , นางสาวอรนชุ  เรือนค า) 
   -  ฐานฟังเสยีง (นายพงศนรินทร อินกองงาม , นางสาวปาณสิรา พิมพิรัตน) 

เวลา  ๒๑.๓๐  น.            -  สวดมนตไ์หว้พระ,  ให้สัญญาณเข้านอน   (นายสุทน  คุ้มเสม) เข้านอน 
 
ผู้บังคับบญัชำที่มีหน้ำทีต่รวจเวรยำม 
เวรที่  ๑  ๒๒.๐๐  -  ๒๔.๐๐  น.  นางพชิยา  ชูมก,  นายบรรจบ   ชูมก  
เวรที่  ๒  ๒๔.๐๐  -  ๐๒.๐๐  น.  นายนิพล   ปลุกเสก,  นายคมสนัต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ 
เวรที่  ๓  ๐๒.๐๐  -  ๐๔.๐๐  น.  นางญาดา  ตรีเนตร, นายชัยพิชติ   อุดค ามี  
เวรที่  ๔  ๐๔.๐๐  -  ๐๖.๐๐  น.  นายสทุน   คุ้มเสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๒ 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓   มกรำคม  ๒๕๖๓ 
 

เวลา  ๐๕.๑๕  น.  ตื่นนอนเพื่อท าธุระส่วนตัว   (ผู้ให้สัญญาณ  นายสุทน  คุ้มเสม)  
เวลา  ๐๕.๓๐  น.  กิจกรรมออกก ำลังกำย   (นายนพิล  ปลุกเสก นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล) 
เวลา  ๐๖.๐๐  น.  กิจกรรมสูทกรรม  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ตรวจค่ำยพักแรม    โดยแบ่งเป็น  ๒  สายคือ 
   สายที่  ๑      นางพิชยา   ชูมก, นายชัยพิชิต   อุดค ามี 
   สายที่  ๒      นายบรรจบ  ชูมก,  นางญาดา   ตรีเนตร 
   หมู่บริการ     นายสุทน   คุ้มเสม 
เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เปิดประชุมกอง  คร้ังท่ี  ๒   (นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล) 
เวลา  ๐๘.๓๐  - -  ลูกเสือเข้ารับการพัฒนาเสริมความรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 -  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร ์๑ 
เวลา  ๑๒.๐๐  น.  -  พักรับประทานอาหาร   

-  กิจกรรมสูทกรรม   รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐  น. -  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร ์๒ 
เวลา  ๑๖.๐๐  น. กิจกรรมสูทกรรม   รับประทำนอำหำร   อำบน้ ำ     
เวลา  ๑๙.๐๐  น. กิจกรรมนนัทนำกำรและกำรแสดง (นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล, นายนิพล  ปลุกเสก, นายสุทน  

คุ้มเสม ) และผู้บังคับบัญชาประจ าหมู่ทุกคน) 
เวลา  ๒๑.๐๐  น.  สวดมนต์ไหว้พระ,  ให้สัญญาณเขา้นอน  (นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล ) 
 
 
ผู้บังคับบญัชำที่มีหน้ำทีต่รวจเวรยำม 
เวรที่  ๑  ๒๒.๐๐  -  ๒๔.๐๐  น.  นายสทุน     คุ้มเสม,  นายคมสนัต์  พิพัฒน์วุฒิกลุ  
เวรที่  ๒  ๒๔.๐๐  -  ๐๒.๐๐  น.  นางญาดา    ตรีเนตร,  นายชัยพิชิต   อุดค ามี 
เวรที่  ๓  ๐๒.๐๐  -  ๐๔.๐๐  น.  นายบรรจบ   ชูมก, นางพชิยา    ชูมก  
เวรที่  ๔  ๐๔.๐๐  -  ๐๖.๐๐  น.  นายนิพล   ปลุกเสก  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๓ 
 

วันศุกร์ที่   ๒๔   มกรำคม   ๒๕๖๓ 
 

เวลา  ๐๕.๓๐  น.  ตื่นนอนเพื่อท าธุระส่วนตัว   (ผู้ให้สัญญาณ  นายนิพล   ปลุกเสก)  
เวลา  ๐๕.๓๐  น.  กิจกรรมออกก ำลังกำย   (นายนพิล   ปลุกเสก นายสุทน  คุ้มเสม) 
เวลา  ๐๖.๓๐  น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ตรวจค่ำยพักแรม    โดยแบ่งเป็น  ๒  สายคือ 
   สายที่  ๑      นางพิชยา   ชูมก, นายชัยพิชิต   อุดค ามี 
   สายที่  ๒      นายบรรจบ  ชูมก,  นางญาดา   ตรีเนตร 
   หมู่บริการ     นายนิพล  ปลุกเสก 
เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เปิดประชุมกอง  คร้ังท่ี  ๓   (นายถวิล  ชัยยา, และสุทน   คุ้มเสม) 
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  กิจกรรมการเสริมสรา้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ๓ 
เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ปิดประชุมกอง  เดินทางกลับ 
 
   
    ************************************************** 
 

ผู้บังคับบัญชำในกำรอยู่ค่ำยพักแรม 
            ๑.   นายถวิล   ชัยยา   ผู้อ านวยการค่าย 
                       ๒.   นายสุทน    คุ้มเสม   ผู้บังคับบัญชากลุม่ลูกเสือ  ระดับ ม. ๓  
            ๓.   นายบรรจบ ชูมก   ผู้บังคับบัญชา   กอง  ๑    
            ๔.   นายนิพล    ปลุกเสก   ผู้บังคับบัญชา   กอง  ๑ 
            ๕.   นางพิชยา   ชูมก   ผู้บังคับบัญชา   กอง  ๒    
             ๖.   นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ผู้บังคับบัญชา   กอง  ๒    
            ๗.   นางญาดา    ตรีเนตร   ผู้บังคับบัญชา   กอง  ๒    
                       ๘.   นายชัยพิชิต   อุดค ามี   ผู้บังคับบัญชา   กอง  ๑    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


