
 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

ท่ี 038 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................... 

   ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง จะดําเนินการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ
โรงเรียนธีรกานทบานโฮง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ คายลูกเสือ
ชั่วคราวสถานีควบคุมไฟปาจอมทอง ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามมาตราท่ี ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และ มาตรา ๘๖ แหงระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีงานฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

  ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
   ๑.๑  นายจรัส  คําอาย   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางรุงตะวัน ไชยเจริญ  กรรมการ 
   ๑.๓  นายเมธา    ศรีประทีป  กรรมการ 
   ๑.๔  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
   ๑.๕  นายถวิล   ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน อํานวยความสะดวก และดูแลความเรียบรอยใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
       ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

  ๒.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการ 
  ๒.๒ นายเมธา  ศรีประทีป กรรมการ 
  ๒.๓  นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 

๒.๔  นายสุรัติ  จี้ฟู  กรรมการ 
  ๒.๕  นายเอกดน อินตะปน  กรรมการ 

   ๒.๖  นางลําดวน   ติดทะ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ดําเนินงาน ประสานงานและอํานวยความสะดวกกับทุกฝาย ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
                    ๓. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  ประกอบดวย 
        ๓.๑  นายเมธา  ศรีประทีป  ประธานกรรมการ 
        ๓.๒  นายสุรัตน  จี้ฟู   กรรมการ 
        ๓.๓  นางลําดวน  ติดทะ   กรรมการ 
        ๓.๔  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ  กรรมการ 
        ๓.๕  นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 
        ๓.๖  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการ 
        ๓.๗  นายเอกดน  อินตะปน  กรรมการ 
        ๓.๘  นายธนวัฒน  สทิธิตัน   กรรมการ 
            ๓.๙  นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย กรรมการและเลขานุการ 



 ๒ 
มีหนาท่ี  ๑. จัดหาสถานท่ี  สํารวจ สถานท่ี  ติดตอสถานท่ี และจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ

อุปกรณ  ใหเรียบรอยสําหรับการอยูคายพักแรม ดังนี้คือ สถานท่ีอาบน้ํา ท่ีพักลานกิจกรรม  ฐานผจญภัย  
สถานท่ีเดินทางไกล ฐานบุกเบิก และกิจกรรมรอบกองไฟ  

     ๒. จัดเตรียมสถานท่ีและจัดทําฐานผจญภัย สถานท่ีเดินทางไกล ฐานบุกเบิก และ
กิจกรรมรอบกองไฟ วันท่ี ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  ณ คายลูกเสือชั่วคราวสถานีควบคุมไฟปาจอมทอง ตําบล
แมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนตนไป 

 

๔. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนลูกเสือ  ประกอบดวย  
      ๔.๑ ฝายรับรายงานตัวลูกเสือ เนตรนารี และจัดข้ึนรถ ณ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

ประกอบดวย 
ลูกเสือ ม. ๑ – ๒ (คันท่ี ๑ – ๑๕) 

  ๑. นายสุรัติ   จี้ฟู   (คันท่ี ๑)   
  ๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  (คันท่ี ๒)  
  ๓. นางสาวประทุมพร  อภิวงค (คันท่ี ๓) 
  ๔. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  (คันท่ี ๔)  
  ๕. นางสาวนิตยา  แปงชัย  (คันท่ี ๕)  
  ๖. นางสาวสุนิสา  บุญผล   (คันท่ี ๖)  
  ๗. นางศรีเริญ  มีพิมพ   (คันท่ี ๗) 
  ๘. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   (คันท่ี ๘) 

   ๙. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ (คันท่ี ๙) 
๑๐. นายธนวัฒน  สิทธิตัน (คันท่ี ๑๐) 
๑๑. นายจิณณพัต    นิตยา (คันท่ี ๑๑) 
๑๒. นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง     (คันท่ี ๑๒) 
๑๓. นางสาวอัญชลุีพร  เชื้อปอม  (คันท่ี ๑๓) 
๑๔. นางสาวณัฐพชัร  เลิศสุพรรณ (คันท่ี ๑๔) 
๑๕. นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค     (คันท่ี ๑๕) 

เนตรนารี ม.๒  (รถคันท่ี ๑๖ – ๑๗) 
  ๑๖. นางสาวอัมพร  นามณี  (คันท่ี ๑๖)  
  ๑๗. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร  (คันท่ี ๑๗)  

๔.๒ ฝายรับรายงานตัวลูกเสือ ณ คายลูกเสือชั่วคราวสถานีควบคุมไฟปาจอมทอง 
ประกอบดวย 
        ๑.  นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  ผูกํากับลูกเสือ ระดับ ม.๑ 
        ๒.  นางศิริญญา  หลาเต็น   ผูกํากับลูกเสือ ระดับ ม.๑ 
        ๓.  นายเมธา ศรีประทีป   ผูกํากับลูกเสือ ระดับ ม.๒ 
        ๔.  นางลําดวน  ติดทะ   ผูกํากับลูกเสือ ระดับ ม.๒ 
        ๕.  นายเอกดน  อินตะปน  ผูกํากับเนตรนารี 
        ๖.  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  ผูกํากับเนตรนารี 

 
๕. คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรม   

มีหนาท่ี  วางแผนการจัดกิจกรรม นันทนาการ เพลง เกมส ฐานผจญภัย การเดินทางไกล เง่ือนเชือก 
บุกเบิก และกิจกรรมรอบกองไฟ ประกอบดวย 

 
 



 ๓ 
     ๕.๑  กิจกรรมนันทนาการ เพลง เกมส   
  ๑. นายเอกดน อินตะปน  ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นางกาญจนา เหลืองทา  กรรมการ 
  ๓. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
  ๔. นางศิริญญา  หลาเต็น   กรรมการ 
  ๕. นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ  
  ๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล  กรรมการ  
  ๘. นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ  
  ๙. นางสาวรุจิตา ปญญาแกว   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ  กรรมการ 

๑๑. นายธนวัฒน  สิทธิตัน  กรรมการ 
๑๒. นายจิณณพัต  นิตยา   กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ  กรรมการ 
๑๔. นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง  กรรมการ 
๑๕. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๕.๒  กิจกรรมเง่ือนเชือก วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ภาคบาย)     
       ฐานท่ี ๑  เง่ือนตะกรุดเบ็ด 

๑. นายเอกดน  อินตะปน 
๒. นางสาวสุณิสา  บุญผล 
๓. นางสาวประทุมพร  อภิวงค 
๔. นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 

 ฐานท่ี ๒  เง่ือนกระหวัดไม   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป 
๒. นางลําดวน  ติดทะ 
๓. นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค     

   ฐานท่ี ๓  เง่ือนพิรอด 
๑. นายสุรัติ  จี้ฟู 
๒. นางกาญจนา  เหลืองทา 
๓. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม 

   ฐานท่ี ๔  เง่ือนประมง(หัวลานชนกัน) 
๑. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
๓. นางศรีเริญ  มีพิมพ 

    ฐานท่ี ๕  เง่ือนบวงสายธนู 
๑. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย 
๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

    ฐานท่ี ๖  เง่ือนผูกประกบ ผูกแนน 
๑. นายธนวัฒน  สิทธิตัน 
๒. นางสาวอัมพร  นามณี 
๓. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 

    



 ๔ 
ฐานท่ี ๗  เง่ือนขัดสมาธิ 

๑. นางสาวศิริญญา  หลาเต็น  
๒. นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 
๓. นายจิณณพัต  นิตยา 

   ฐานท่ี ๘  เง่ือนปมตาไก 
๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ 
๒. นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๓. นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง 

๕.๓ กิจกรรมผจญภัย วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ (กลางคืน) 
    จุดปลอยตัว 

๑. นายนายเอกดน  อินตะปน 
             ฐานท่ี ๑   ลําเลียงน้ํา 

๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ 
๒. นางสาวอัมพร  นามณี 

          ฐานท่ี ๒  สงสัญญาณ 
๑. นางลําดวน  ติดทะ 
๒. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 

     ฐานท่ี ๓  สิงหทะเลทราย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา 
๒. นางศิริญญา  หลาเต็น 

     ฐานท่ี ๔  สะพานลิง 
๑. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย 
๒. นางสาวนิตยา  แปงชัย 

     ฐานท่ี ๕  กําแพงเมืองจีน 
๑. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล 
๒. นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง 

    ฐานท่ี ๖  คอมมานโดเดี่ยว 
๑. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
๒. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
๓. นางสาวประทุมพร  อภิวงค 

      ฐานท่ี ๗  ปดตาตามเชือก 
๑. นายธนวัฒน  สิทธิตัน 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 

      ฐานท่ี ๘  กูระเบิด 
๑. นายเมธา ศรีประทีป 
๒. นางสาวสุนิสา  บุญผล 

     ฐานท่ี ๙  ลอดอุโมงค 
๑. นายจิณณพัต    นิตยา 
๒. นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 

  ฐานท่ี ๑๐ ปนหนาผา 
๑. นายสุรัตน จี้ฟู 
๒. นางสาวศิริรัตน  จุมปูวงค     



 ๕ 
ฐานท่ี ๑๑ เพชรพระอุมา 

๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ 
๒. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม 

 

๕.๔  กิจกรรมเดินทางไกล วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ (เชา)     
     จุดปลอยตัวและรับ  

๑. นายประสงค    เลิศสมบัติพลอย 
ฐานท่ี ๑  ดมกล่ิน  

๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ 
๒. นางสาวสุนิสา  บุญผล 

  ฐานท่ี ๒  จํา   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป 
๒. นางลําดวน  ติดทะ 
๓. นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง 

  ฐานท่ี ๓  การแสดง 
๑.  นายสุรัติ  จี้ฟู 
๒. นางกาญจนา  เหลืองทา 
๓. นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค     

  ฐานท่ี ๔  สมมุติฐาน 
๑.  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
๒. นางศรีเริญ  มีพิมพ 
๓. นางศิริญญา  หลาเต็น 

  ฐานท่ี ๕  ดนตรี 
๑. นายเอกดน  อินตะปน 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
๓. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล 
๔. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม 

   ฐานท่ี ๖  คลํา 
๑. นางสาวอัมพร  นามณี 
๒. นางสาวประทุมพร  อภิวงค 

  ฐานท่ี ๗ ศิลปะ 
๑. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 
๒. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
๓. นางสาวนิตยา  แปงชัย 

ฐานท่ี ๘ นันทนาการ 
๑. นายธนวัฒน  สิทธิตัน 
๒. นายจิณณพัต    นิตยา 
๓. นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 

  ๕.๕ กิจกรรมบุกเบิก  วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ (ภาคบาย) 
            ฐานท่ี ๑ บุกเบิก ๑ 

๑. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย 
๒. นางศรีเริญ  มีพิมพ  
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา 



 ๖ 
๔. นางศิริญญา  หลาต็น 
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๖. นายธวัฒน สิทธิตัน 
๗. นางสาวสุนิสา  บุญผล 
๘. นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 
๙. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม 

            ฐานท่ี ๒ บุกเบิก ๒ 
๑. นายสุรัติ  จี้ฟู 
๒. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  
๓. นายเมธา  ศรีประทีป 
๔. นางนพผกามาศ สายนุวงศ 
๕. นางลําดวน  ติดทะ 
๖. นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 
๗. นางสาวประทุมพร  อภิวงค 
๘. นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๙. นายจิณณพัต    นิตยา 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง 

             ฐานท่ี ๓ บุกเบิก ๓ 
๑. นายเอกดน  อินตะปน  
๒. นางสาวอัมพร  นามณี  
๓. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร 
๔. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 
๔. นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค     

๖. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร  ประกอบดวย  
  ๖.๑  นางลําดวน  ติดทะ   ประธานคณะกรรมการ 
  ๖.๒  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวนิตยา  แปงชัย  กรรมการ 
  ๖.๔  นางสาวสุนิสา  บุญผล  กรรมการ 

๖.๕  นางสาวอัมพร นามณี  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ๑. จัดทําเอกสาร เชน สมุดประตัวลูกเสือ เนตรนารี ปายกิจกรรม ตารางใหคะแนน ฯลฯ 
    ๒. แจกและเก็บรวบรวมใหคะแนนสมุดประตัว  ลูกเสือ เนตรนารี 

 

๗. คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลลูกเสือ ประกอบดวย    
          ๗.๑ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ม.๑ 
       ๗.๑.๑ นายประสงค    เลิศสมบัติพลอย    

      ๗.๑.๒ นายธนวัฒน  สิทธิตัน 
      ๗.๑.๓ นางศรีเริญ  มีพิมพ  
      ๗.๑.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา 
      ๗.๑.๕ นางศิริญญา  หลาเต็น 
       ๗.๑.๖ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
       ๗.๑.๗ นางสาวสุนิสา  บุญผล 

     ๗.๑.๘ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม 
     ๗.๑.๙ นางสาวณัฐพัชร  เลิศสพุรรณ 



 ๗ 
          ๗.๒ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ม.๒ 

            ๗.๒.๑ นายสุรัติ  จี้ฟู  
     ๗.๒.๒  นายเมธา  ศรีประทีป 
       ๗.๒.๓  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
     ๗.๒.๔  นางนพผกามาศ สายนุวงศ 
            ๗.๒.๕  นางลําดวน  ติดทะ 
      ๗.๒.๖  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 

 ๗.๒.๗  นางสาวประทุมพร  อภิวงค 
     ๗.๒.๘  นางสาวนิตยา  แปงชัย 

๗.๒.๙  นายจิณณพัต นิตยา 
๗.๒.๑๐  นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง 

          ๗.๓ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ม.๒ 
              ๗.๓.๑  นายเอกดน  อินตะปน  
      ๗.๓.๒  นางสาวอัมพร  นามณี  
      ๗.๓.๓  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร  
      ๗.๓.๔  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 

    ๗.๓.๕  นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค     
มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลความปลอดภัยของลูกเสือ   ตลอดการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรม   ระหวางวันท่ี 

๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓   
 

๘. คณะกรรมการฝายจัดหาอาหาร/เครื่องดื่มลูกเสือและผูกํากับ ประกอบดวย   
 ๘.๑  นางนพผกามาศ   สายนุวงศ  ประธานคณะกรรมการ 
 ๘.๒  นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 

  ๘.๓  นางศิริญญา  หลาเต็น   กรรมการ 
 ๘.๔  นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 
 ๘.๕  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
 ๘.๖  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 

๘.๗  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
๘.๘  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 

 ๘.๙  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ   กรรมการ 
๘.๑๐ นางสาวประทุมพร  อภิวงค   กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวสุนิสา  บุญผล   กรรมการ 

  ๘.๑๒ นางสาวนิตยา  แปงชัย   กรรมการ 
       ๘.๑๓ นายสมาน  จันทรธง   กรรมการ  

๘.๑๔ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม   กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวณัฐพัชร  เลิศสพุรรณ  กรรมการ 
๘.๑๖ นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค      กรรมการ 

 ๘.๑๗ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และจัดหาอาหาร/เครื่องดื่มลูกเสือและผูกํากับ  ตลอดการจัดกิจกรรม   

 
 
 
 



 ๘ 
๙. คณะกรรมการฝายพยาบาล ประกอบดวย   

  ๙.๑  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร  ประธานคณะกรรมการ 
  ๙.๒  นางสาวอัมพร  นามมณี  กรรมการ 

   ๙.๓  นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  กรรมการ 
  ๙.๔  นางนางสาวสุนิสา  บุญผล  กรรมการ 

๙.๕  นางสาวนิตยา  แปงชัย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดเตรียมยาและเวชภัณฑสําหรับการอยูคายพักแรม  
 

๑๐. คณะกรรมการฝายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  ประกอบดวย  
  ๑๐.๑  นายเอกดน อินตะปน ประธานคณะกรรมการ 

๑๐.๒  นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง     กรรมการ 
๑๐.๓  นายจิณณพัต    นิตยา  กรรมการ 
๑๐.๔  นายสมาน  จันทรธง  กรรมการ 

        ๑๐.๕  นายธนวัฒน  สิทธิตัน  กรรมการและเลขานุการ 
      มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง  ไฟฟา  ใหพรอมตอการใชงาน  
        ๒. บันทึกภาพตลอดกิจกรรมการอยูคายพักแรม   

 

     ๑๑. คณะกรรมการฝายเวรยาม ประกอบดวย   
 

วัน เดือน ป เวลา หมายเหตุ 
๑๐๘.๑๐๑๐ – 
๑๘.๑๐๑๐ น. 

๑๘.๑๐๑๐ – ๒๔.๑๐๑๐ น. ๒๔.๑๐๑๐ – ๑๐๖.๑๐๑๐ น. 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผกก.ทุกคน นายประสงค เลิศสมบัติพลอย  
นายเรืองฤทธ์ิ  พินิจพรรณ 
นายเอกดน  อินตะปน   
นางศรีเริญ  มีพิมพ  
นางกาญจนา  เหลืองทา 
นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
นางสาวสุนิสา  บุญผล 
นางศิริญญา  หลาเต็น 
นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 
นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 
นางสาวอัญชุลีพร  เช้ือปอม 
นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค     

นายสุรัติ  จี้ฟู  
นายเมธา  ศรีประทีป 
นายธนวัฒน  สทิธิตัน 
นางนพผกามาศ สายนุวงศ 
นางลําดวน  ติดทะ 
นางสาวอัมพร  นามณ ี
นางสาวอัจจิมา ศิรสิูตร 
นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 
นางสาวประทุมพร  อภิวงค 

นายจิณณพัต    นิตยา 
นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง 

 
นายเมธา  ศรีประทีป 
ประธานคณะกรรมการ 
 
นายประสงค เลิศสมบัติ
พลอย 
กรรมการและเลขานุการ 



 ๙ 
 
วัน เดือน ป เวลา หมายเหตุ 

๑๐๘.๑๐๑๐ – 
๑๘.๑๐๑๐ น. 

๑๘.๑๐๑๐ – ๒๔.๑๐๑๐ น. ๒๔.๑๐๑๐ – ๑๐๖.๑๐๑๐ น. 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผกก.ทุกคน นายสุรัติ  จี้ฟู  
นายเมธา  ศรีประทีป 
นายธนวัฒน  สทิธิตัน 
นางนพผกามาศ สายนุวงศ 
นางลําดวน  ติดทะ 
นางสาวอัมพร  นามณ ี
นางสาวอัจจิมา ศิรสิูตร 
นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 
นางสาวประทุมพร  อภิวงค 
นายจิณณพัต    นิตยา 
นายเฉลมิเกียรติ  ปนทอง     
 

นายประสงค เลิศสมบัติพลอย  
นายเรืองฤทธ์ิ  พินิจพรรณ 
นายเอกดน  อินตะปน   
นางศรีเริญ  มีพิมพ  
นางกาญจนา  เหลืองทา 
นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
นางสาวสุนิสา  บุญผล 
นางศิริญญา  หลาเต็น 
นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 
นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 
นางสาวอัญชุลีพร  เช้ือปอม 
นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงค      

 
นายเมธา  ศรีประทีป 
ประธานคณะกรรมการ 
 
นายประสงค เลิศสมบัติ
พลอย 
กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ผกก.ทุกคน 
 

- -  

 

      

มีหนาท่ี  ๑. จัดลูกเสือ เนตรนารีอยูเวรยาม 
   ๒. ดูแลความปลอดภัยของลูกเสือตลอดการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรม    
 

  ๑๒.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 
    ๑๒.๑ นางศรีเริญ   มีพิมพ  ประธานคณะกรรมการ 
    ๑๒.๒ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 

   ๑๒.๓ นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม กรรมการ 
      ๑๒.๔ นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ กรรมการ 
                   ๑๒.๕ นางศิริญญา  หลาเต็น  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดแบบประเมินผล รวบรวมขอมูล ทําสถิติอภิปรายผล  มอบใหเลขานุการกิจกรรมเพ่ือ
รายงานใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งโดยเครงครัด  โดยคํานึงถึงประโยชนของโรงเรียนและ
นักเรียนเปนหลัก 

 

             สั่ง  ณ  วันท่ี  20  มกราคม  ๒๕๖๓ 
    
 

 
      
                          (นายจรัส   คําอาย) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


