
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่096/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ระดับชั้น ม.๑ ม.2 และ ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
......................................................... 

   ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจะด าเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม ๒๕๖4  ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอ านาจตามมาตราที่ ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และ มาตรา ๘๖ แห่งระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายจรัส  ค าอ้าย   ผู้อ านวยการค่าย 
  ๑.๒  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ  ผู้อ านวยการฝึก กอง 1 
  ๑.3  นางศิริญญา  หล้าเต็น  ผู้อ านวยการฝึก กอง 2 
  1.4  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ผู้อ านวยการฝึก กอง 3 
  1.5  นางพิชยา  ชูมก   รองผู้อ านวยการฝึก กอง 1 
  1.6  นายสุทน  คุ้มเสม   รองผู้อ านวยการฝึก กอง 2 
  ๑.7  นายนิพล  ปลุกเสก   รองผู้อ านวยการฝึก กอง 3   

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน อ านวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยใน การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 

  2.2  นางพิชยา  ชูมก   รองประธาน 
  2.3  นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 

 2.4  นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
 ๒.5  นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ  
 ๒.6  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ  

๒.7  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
  ๒.8  นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินงาน ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่ ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นายนิพล  ปลุกเสก          ประธานกรรมการ 
       ๓.๒  นายสุทน  คุ้มเสม   รองประธาน 
       ๓.3  นายบรรจบ  ชูมก            กรรมการ 

๓.4  นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
  



 ๒ 
 

 

  ๓.5  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
3.6  นายฐานันดร์  สุริวรรณ  กรรมการ 

  3.7  นายณฐพล  พงษ์ธรรม  กรรมการ 
  3.8  นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการ 
       ๓.9  นายเฉลิมชน  วรรณพาน  กรรมการ 
  ๓.10  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน  กรรมการ 
  3.11  นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ  กรรมการ 

3.12  นายบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมการ 
3.13  นายสมาน  จันทร์ธง    กรรมการ 
3.14  นายผจญ  ภิระแก้ว  กรรมการ 
3.15  นางจันทร์วัน  รัว่รู ้  กรรมการ 
3.16  นางนภาพร   เขื่อนตา  กรรมการ 
3.17  นางสาววันเพ็ญ   เป็งปิง  กรรมการ 
3.18  นางอนัญญา  ธรรมใจ  กรรมการ 
3.19  นางนาตยา   ทาศรี  กรรมการ 
3.20  นางสาวอนัญญา  ธรรมใจ  กรรมการ 
3.21  นางสาวทัศนีย์   พุทธกาล  กรรมการ 
3.22  นายพิชัย  นิราราช    กรรมการและเลขานุการ 

  3.23  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  ๑. จัดหาสถานที่  ส ารวจสถานที่  ติดต่อสถานที่ ให้เรียบร้อยส าหรับการอยู่ค่าย  
                    ดังนี้คือสถานที่ท ากิจกรรมเปิดกอง สถานที่เดินทางไกล ฐานผจญภัย กิจกรรม 
         รอบกองไฟ และ สถานที่จัดฐานกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ  

    ๒. จัดเตรียมสถานที่เปิดกอง เดินทางไกล จัดท าฐานผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ  
และฐานกิจกรรมวิชาทักษะทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ 18 - 19  มีนาคม ๒๕๖4    
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

 

 ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนลูกเสือ เนตรนำรี  ประกอบด้วย  
ลูกเสือ ม. 1 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา   
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    
3. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล      
๔. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 
๕. นางสาวอรพินท์  อุยี่ 

ลูกเสือ ม. 2 
๑. นางล าดวน  ติดทะ                           
2. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์   
3. นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ     
4. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
 
 
 



 ๓ 
 
ลูกเสือ ม. 3 
1. นางญาดา  ตรีเนตร 
2. นายชัยพิชิต  อุดค ามี   
3. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
4. นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี 

  เนตรนำรี ม.1, ม.3   
1. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
2. นางสาวอัมพร  นามณี      
3. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 
4. นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม 

   มีหน้ำที ่ รับลงทะเบียนลูกเสือ  เนตรนารี และรายงานตัวในภาคเช้าวันที่ 18-19  มีนาคม  2564   
           ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรม   
มีหน้ำที ่วางแผนการจัดกิจกรรม นันทนาการ เพลง เกมส์  ฐานผจญภัย  การเดินทางไกล    
  เงื่อนเชือก บุกเบิก และกิจกรรมรอบกองไฟ  ประกอบด้วย 

 
๕.๑  กิจกรรมเดินทำงไกล วันที่ 18 มกรำคม ๒๕๖4 (เช้ำ)     
สำยที่ 1  ลูกเสือระดับชั้น ม.1 /เนตรนำรี ม.1  เส้นทำง บ้ำนป่ำป๋วย 

จุดที่ 1 จุดปล่อยตัว 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
๒. นางสาวอัมพร  นามณี 
๓. นางสาวอรพินท์  อุยี่ 

จุดที่ 2  
๑. นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย 
๒. นายฐานันดร์  สุริวรรณ 

จุดที่ 3  
1. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 
2. นางกาญจนา  เหลืองทา 
3. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 

จุดที่ 4 จุดรับรายงานตัว 
๑. นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

  สำยที่ 2  ลูกเสือระดับชั้น ม.2   เส้นทำง ทำงไปเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำป่ำบ้ำนโฮ่ง   
 จุดที่ 1 จุดปล่อยตัว 

1. นายพิชัย  นิราราช 
2. นางนพผกามาศ สายนุวงศ์ 

จุดที่ 2  
1. นายณฐพล  พงษ์ธรรม 
2. นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ 

 



 ๔ 
จุดที่ 3  

1. นายธนวรรธน์  ชัยยา 
2. นายเฉลิมชน  วรรณพาน 

จุดที่ 4 จุดรับรายงานตัว 
1. นางล าดวน  ติดทะ 
2. นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 

    สำยที่ 3  ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้น ม.3  เส้นทำง บ้ำนห้วยน้ ำดิบ บ้ำนทุ่งม่ำน 
 จุดที่ 1 จุดปล่อยตัว 

1. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 
จุดที่ 2  

1. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
2. นายชัยพิชิต  อุดค ามี 

จุดที่ 3  
1. นายบรรจบ  ชูมก 
2. นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี 

จุดที่ 4 จุดรับรายงานตัว 
1. นางญาดา  ตรีเนตร  
2. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 

          

๕.2  กิจกรรมผจญภัย วันที่ 18  มีนำคม ๒๕๖4 (ภำคบ่ำย) 
  จุดปล่อยตัว นันทนำกำร เกมส์ เพลง  

๑. นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
๒. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 

ฐำนที่ 1  เชือก 2 เส้น 
๑.  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
๒.  นายเฉลิมชน  วรรณพาน 

       ฐำนที่ 2  ทำซำน (โล่ชิงช้ำ) 
 ๑. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 
 ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 
 ๓. นางสาวอรพินท์  อุยี่ 

ฐำนที่ 3  ปีนหน้ำผำก ำแพงเมืองจีน 
1. นายณฐพล   พงษ์ธรรม 
2. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล 

ฐำนที่ 4  รถไตถัง   
1. นายบรรจบ  ชูมก 
2. นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี 

      ฐำนที่ 5  สะพำนคอมมำนโดเดี่ยว 
๑. นายฐานันดร์  สุริวรรณ 
๒. นายธนวรรธน์  ชัยยา 

 
 
 



 ๕ 
ฐำนที่ 6 ส่งสัญญำณ 
1. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ 
2. นางล าดวน  ติดทะ 
3. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 
ฐำนที่ 7  ลอดอุโมงค์ 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
๒. นายชัยพิชิต  อุดค ามี 
๓. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

ฐำนที่ 8  กู้ระเบิด 
๑. นางญาดา  ตรีเนตร 
๒. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
๓. นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ 

ฐำนที่ 9  สกีบก 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา 
๒. นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม 

ฐำนที่ 10  พรหมวิเศษ 
๑. นางสาวอัมพร  นามณี 
๒. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 

          

๕.3 กิจกรรมวิชำทักษะทำงลูกเสือวันที่ 19  มีนำคม ๒๕๖4 (ภำคเช้ำ) ฐำนละ 10 นำที 
            ฐำนที่ ๑ ปฐมพยำบำล 

1. นางศรีเริญ  มีพิมพ์  
2. นางสาวอัมพร  นามณี 
3. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 

   ฐำนที่ 2  เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 
1. นางญาดา  ตรีเนตร  
2. นายชัยพิชิต  อุดค ามี 

ฐำนที่ 3  จดจ ำสิ่งของ 
1. นางนพผกามาศ สายนุวงศ์ 
2. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 
3. นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี 

   ฐำนที่ 4  เงื่อน (ตะกรุดเบ็ด พิรอด ขัดสมำธิ ประมง) 
1. นายบรรจบ  ชูมก 
2. นายณฐพล  พงษ์ธรรม 
3. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
4. นายฐานันดร์  สุริวรรณ 

ฐำนที่ 5  ผูกประกบ 2 
1. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 
2. นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม 

 
 
 
 



 ๖ 
   ฐำนที่ 6  ผูกกำกบำท 

1. นายพิชัย  นิราราช 
2. นายเฉลิมชน  วรรณพาน 
3. นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ 

ฐำนที่ 7  เงื่อน (กระหวัดไม้ บ่วงสำยธนู ผูกรั้ง) 
1. นางล าดวน  ติดทะ 
2. นายธนวรรธน์  ชัยยา 
3. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

   ฐำนที่ 8 แผนที ่
1. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
2. นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 

ฐำนที่ 9 เสียง 
1. นางกาญจนา  เหลืองทา 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
3. นางสาวอรพินท์  อุยี่ 

   ฐำนที่ 10 ร้องเพลงตำมจังหวะ 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   
2. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 
 

๕.4  กิจกรรมรอบกองไฟ  วันที่ 19  มีนำคม ๒๕๖4 (ภำคบ่ำย) 
         คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลลูกเสือ และเนตรนำรี ขณะชุมนุมรอบกองไฟ 

1. นายพิชัย  นิราราช   ประธานกรรมการ 
2. นางนพผกามาศ สายนุวงค์  กรรมการ 
3. นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
4. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมการ 
5. นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการ 
6. นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
7. นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการ 
8. นางสาวอัมพร  นามณี       กรรมการ 
9. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
10. นางสาวปาณสิรา  พิมพิรัตน์     กรรมการ 
11.  นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
12.  นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
13. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
14. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
15. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
16. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  กรรมการ 
17.  นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
18.  นายธนวรรธน์  ชัยยา   กรรมการ 
19.  เฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
20.  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 

 



 ๗ 
 

21. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
22. นางสาวอรพินท์  อุยี่   กรรมการ 
23.  นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม  กรรมการ 
24.  นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี  กรรมการ 
25.  นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ   กรรมการ 
26.  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการและเลขานุการ 
27.  นายเอกดน  อินต๊ะปัน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมกองไฟ (ของจ าลอง) ขั้นตอนกระบวนการกิจกรรมรอบกองไฟ และดูแลลูกเสือ 
เนตรนารี ให้อยู่ในกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร  ประกอบด้วย  
  ๖.๑  นางกาญจนา  เหลืองทา    ประธานคณะกรรมการ 
  ๖.๒  นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม    กรรมการ 
  6.4  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    กรรมการ 

 ๖.5  นายเฉลิมชน  วรรณพาน    กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ ๑. จัดท าเอกสาร เช่น สมุดประตัวลูกเสือ เนตรนารี ป้ายกิจกรรม ตารางให้คะแนน ฯลฯ 

            ๒. แจกและเก็บรวบรวมให้คะแนนสมุดประตัว  ลูกเสือ เนตรนารี 
 

 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนำรี ประกอบด้วย    
         ๗.๑ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๑ 
       ๗.๑.๑ นายประสงค์    เลิศสมบัติพลอย    

      ๗.๑.๒ นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
      ๗.๑.๓ นางกาญจนา  เหลืองทา 
      ๗.๑.๔ นายฐานันดร์  สุริวรรณ 
      ๗.๑.๕ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
       ๗.๑.๖ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 
       ๗.๑.๗ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 
      ๗.๑.8 นางสาวอรพินท์  อุยี่ 

         ๗.๒ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๒ 
            ๗.๒.๑   นายพิชัย  นิราราช 
     ๗.๒.๒  นางนพผกามาศ สายนุวงศ์ 
       ๗.๒.๓  นางล าดวน  ติดทะ 
    ๗.๒.๔  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ 
            ๗.๒.๕  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
      ๗.๒.๖  นายณฐพล  พงษ์ธรรม 

 ๗.๒.๗  นายธนวรรธน์  ชัยยา 
     ๗.๒.๘  นายเฉลิมชน  วรรณพาน 

๗.๒.๙  นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ 
 
 
 



 ๘ 
 

         ๗.3 ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ม.3 
            ๗.3.๑   นายบรรจบ  ชูมก 
       ๗.3.2  นางญาดา  ตรีเนตร  
      ๗.3.3  นายชัยพิชิต  อุดค ามี 

 ๗.3.4  นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
     ๗.3.5  นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี 

         ๗.4 เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.1-๒ 
              ๗.4.๑  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  
      ๗.4.๒  นางสาวอัมพร  นามณี  
      ๗.4.๓   นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๗.4.๔  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 

    ๗.4.๕  นางสาวกาญจนาวดี  คุ้มเสม 
 มีหน้ำที ่ ควบคุมดูแลความปลอดภัยของลูกเสือ   ตลอดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่าง 
   วันที่ 18 – 19  มีนาคม  ๒๕๖4   

 

 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอำหำร/เครื่องดื่มลูกเสือและผู้ก ำกับ ประกอบด้วย   
 ๘.๑  นางนพผกามาศ   สายนุวงศ์  ประธานคณะกรรมการ 
 ๘.๒  นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
 ๘.3  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
 8.4  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 

๘.5  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ   กรรมการ 
 ๘.6  นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
 ๘.7  นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และจัดหาอาหาร/เครื่องดื่มลูกเสือเนตรนารี และผู้ก ากับ   
   ตลอดการจัดกิจกรรม   
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ประกอบด้วย   
 ๙.๑  นางศรีเริญ  มีพิมพ์      ประธานคณะกรรมการ 
 ๙.๒  นายชัยพิชิต  อุดค ามี        กรรมการ 

๙.3  นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการอยู่ค่ายพักแรม  

 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง สี เสียง และบันทึกภำพ  ประกอบด้วย  
 ๑๐.๑  นายบรรจบ  ชูมก    ประธานคณะกรรมการ 

๑๐.๒  นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
๑๐.๓  นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
๑๐.๔  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 
10.5  นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 

       ๑๐.6  นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง  ไฟฟ้า  ให้พร้อมต่อการใช้งาน 
   2. บันทึกภาพตลอดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม   
 
 



 ๙ 
 
 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย   
๑1.1  นางล าดวน  ติดทะ      ประธานคณะกรรมการ 
11.2   นายธนวรรธน์  ชัยยา   กรรมการ 
11.3   นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ประสานงานด้านค่าใช้จ่ายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย ด าเนินการทาง 
        ด้านการเบิกจ่ายเงิน เตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินและรายงาน สรุปค่าใช้จ่ายตลอด 
        การจัดค่าย 

๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางสาวอัมพร    นามณี   ประธานคณะกรรมการ 
  ๑๒.๒  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 

   ๑๒.๓  นางสาวอรพินท์  อุยี่   กรรมการ 
   ๑๒.๔  นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี  กรรมการ 
 12.5  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดแบบประเมินผล รวบรวมข้อมูล ท าสถิติอภิปรายผล  มอบให้เลขานุการกิจกรรม 
          เพ่ือรายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  โดยค านึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนและ
นักเรียนเป็นหลัก 

 
 

          สั่ง ณ วันที่ 15  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 

                    (ลงชื่อ) 
                                       (นายจรัส   ค าอ้าย) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ก ำหนดกำรเข้ำค่ำยลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน  วันที่ 18-19 มีนำคม 2564  

 
วันที่ 18 มีนาคม 
2564 

เวลา 
รายการ ผู้รับผิดชอบ 

07.00 น. 30 
พิธีบวงสรวง 

 
ผู้ก ากับ 

07.30 น. 30 ลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกันที่โรงเรียน/ลงทะเบียน 
 

ผู้ก ากับตามค าสั่งโรงเรียน 

07.45 น. 15 ปฐมนิเทศ 
 

นายพิชัย  นิราราช 

08.00 น. 60 พิธีเปิด 
-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
-ผู้ส่งเทียนชนวน 
-ผู้ส่งพานมาลัย 
-ถวายราชสดุดี 
-กล่าวรายงาน 
-ประธานกล่าวเปิด 
พิธีทำงลูกเสือ 
-พิธีรอบเสาธง(ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง) 
-ผอ.ค่ายกล่าวต้อนรับและให้โอวาท  
 เปิดพิธีรอบเสาธง  
 

พิธีกร-นายพิชัย  นิราราช 
-ผอ.จรัส ค าอ้าย 
-นายณฐพล พงษ์ธรรม 
-นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
-นายพิชัย  นิราราช 
-รอง ผอ.รุ้งตะวัน ไชยเจริญ 
-ผอ.จรัส ค าอ้าย 
พิธีกร-นายพิชัย  นิราราช 
 
-รอง ผอ.รุ้งตะวัน ไชยเจริญ 

 

09.00 น. -11.30 น. 
 

150 กิจกรรมเดินทางไกล  แบ่งเป็น 3 สาย  
สายที่ 1  ลูกเสือระดับชั้น ม.1 / เนตรนารี ม.1 
(เส้นทางบ้านป่าป่วย) 
     จุดที่ 1  นางศรีเริญ /นางสาวอัมพร /นางสาวอรพินท์   
     จุดที่ 2  นายประสงค์ /นายฐานันดร์   
     จุดที่ 3  นางกาญจนา /นายธนวัฒน์/นางสาวนิรมล   
     จุดที่ 4  นายเอกดน /นางสาวสุริยาพร   
สายที่ 2  ลูกเสือระดับชั้น ม.2 (เส้นทางไปนกยูง) 
     จุดที่ 1  นายพิชัย /นางนพผกามาศ  
     จุดที่ 2  นายณฐพล / นายนัฐพงษ์   
     จุดที่ 3  นายธนวรรธน์ /นายเฉลิมชน 
     จุดที่ 4  นางล าดวน /นางสาวขวัญฤดี/ นางสาวพิมพ์ชนก   
สายที่ 3  ลูกเสือระดับชั้น ม.3 / เนตรนารี ม.3  
(เส้นทางห้วยน้ าดิบ ทุ่งม่าน) 
     จุดที่ 1 นางสาวปาณิสรา  
     จุดที่ 2 นายชัยพิชิต/นางสาวสุภาณี  
     จดุที่ 3 นายบรรจบ/นางสาวอภิสรา   
     จุดที่ 4 นางญาดา /นางสาวรุจิตา   

ผู้ก ากับตามค าสั่งโรงเรียน 
ระยะทางแต่ละสาย 
จ านวน  7 กิโลเมตร 

แต่ละจุดใช้เวลา 5 นาที 
 



 ๑๑ 
11.30 น. -12.45 น. 
 

75 ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร  
เตรียมการแสดง เตรียมเพลงประจ าหมู่ 
ประชุมวิทยากร/รับประทานอาหาร 
ม.1 มุมสนามด้านติดกับหอประชุม 
ม.2 หน้าห้องอุตสาหกรรม 
ม.3 ด้านหลังอาคารคหกรรม 
เนตรนารี หน้าห้องดนตรี 

ผู้ก ากับทุกท่าน 
 

12.45-13.00 น. 
 

15 นันทนาการ เกมส์ เพลง 
 

นายเอกดน และคณะ 
 

13.00 - 13.20 น. 
 

1. 13.20 -13.30 น. 
2. 13.30 -13.40 น. 
3. 13.40 -13.50 น. 
4. 13.50 -14.00 น. 
5. 14.00 -14.10 น. 
6. 14.10 -14.20 น. 
7. 14.20 -14.30 น. 
8. 14.30 -14.40 น. 
9. 14.40 -14.50 น. 
10. 14.50-15.00 
น. 
 
 
 
 
15.00-15.10 น.  
 

20 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

ฐานผจญภัย 
การเข้าฐานผจญภัย (10 ฐาน) ฐานละ 10 นาที 
ฐานที่ 1  เชือก 2 เส้น (นายประสงค์/นายเฉลิมชน) 
ฐานที่ 2  ทาซานโล่ชิงช้า 
(นายธนวัฒน์/นางสาวนิรมล/นางสาวอรพินท์)  
ฐานที่ 3  ปีนหน้าผาก าแพงเมืองจีน  
(นายณฐพล / นางสาวสุริยาพร) 
ฐานที่ 4  รถไต่ถัง  (นายบรรจบ / นางสาวอภิสรา)   
ฐานที่ 5  สะพานคอมมานโดเดี่ยว (นายฐานันดร์/นายธนวรรน์)            
ฐานที่ 6  ส่งสัญญาณ (นางนพผกามาศ/นางล าดวน /นางสาว
รุจิตา) 
ฐานที่ 7  ลอดอุโมงค์ (นางศรีเริญ/นายชัยพิชิต/นางสาวขวัญ
ฤดี)   
ฐานที่ 8  กู้ระเบิด  (นางญาดา/นางสาวพิมพ์ชนก/นายนัฐพงษ์)  
ฐานที่ 9  สกีบก (นางกาญจนา /นางสาวกาญจนาวดี) 
ฐานที่ 10  พรหมวิเศษ (นางสาวอัมพร/นางสาวสุภาณี) 
สรุป 

นายพิชัย  นิราราช 
 

ผู้ก ากับตามค าสั่งโรงเรียน 
 

15.10 น.-15.30 น. 20 พิธีปิดประชุมกอง นายพิชัย  นิราราช 
วันที่ 19 มีนาคม 

2564 
07.30-08.00 น. 

 

 
30 

 
ลูกเสือ เนตรนารีพร้อมกันที่โรงเรียน/ลงทะเบียน 

 
ผู้ก ากับตามค าสั่งโรงเรียน 

 

08.00 – 08.30 น. 30 พิธีรอบเสาธง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง) 
-ผอ.ค่ายกล่าวให้โอวาท 

พิธีกรนายสุทน คุ้มเสม 
รอง ผอ.คมสันต์ 

08.30 - 08.50 น. 
 

 1. 08.50-09.05 น. 
 2. 09.05-09.20 น. 
 3. 09.20-09.35 น. 
 4. 09.35-09.50 น. 
 5. 09.50-10.05 น. 

20 
150 

 
 
 
 
 

ทักษะทางลูกเสือ  
จ านวน 10 ฐาน ฐานละ 15 นาที 
ฐานที่ 1 ปฐมพยาบาล 
ฐานที่ 2  เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ฐานที่ 3  จดจ าสิ่งของ 
ฐานที่ 4  เงื่อน (ตะกรุดเบ็ด พิรอด ขัดสมาธิ ประมง) 
ฐานที่ 5  ผูกประกบ 2 

นายประสงค์  
 
ผู้ก ากับตามค าสั่งโรงเรียน 
 

  



 ๑๒ 
 6. 10.05-10.20 น. 
 7. 10.20-10.35 น. 
 8. 10.35-10.50 น. 
 9. 10.50-11.05 น. 
10. 11.05-11.20น. 
  11.20 -11.30 น. 
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ฐานที่ 6  ผูกกากบาท 
ฐานที่ 7  เงื่อน (กระหวัดไม้ บ่วงสายธนู ผูกรั้ง) 
ฐานที่ 8  แผนที่ 
ฐานที่ 9  เสียง 
ฐานที่ 10 ร้องเพลงตามจังหวะ 
สรุป 

11.30-12.45 น. 75 ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร  
ประชุมวิทยากรรับประทานอาหาร 

ผู้ก ากับทุกท่าน 
 

12.45 - 13.00 น. 15 นันทนาการ เกมส์ เพลง นายเอกดน และคณะ 
13.00 น. -15.10 น. 

 
 
 
 
 

130 กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ อาคารโดม 
การแสดง ทั้งหมด 7 กอง 
- ลูกเสือ     ม.1    จ านวน 2 กอง 
- ลูกเสือ     ม.2    จ านวน 2 กอง 
- ลูกเสือ     ม.3    จ านวน 2 กอง 
- เนตรนารี  ม.1, 3  จ านวน 1 กอง 

นายพิชัย นิราราช 
ประธาน -ผอ.จรัส 
ผู้ติดตาม 
1. นายฐานันดร ์
2. นางสาวรุจิตา 
เตรียมกองไฟ-นายประสงค์ 

15.10 - 15.40 น. 30 ท าความสะอาดค่าย พัฒนาค่ายพักแรม  ผู้ก ากับทุกท่าน 
15.40 - 16.00 น. 20 พิธีปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รอง ผอ.รุ้งตะวัน ไชยเจริญ 
16.00 – 16.30 น. 30 พิธีปิดทางลูกเสือ นายสุทน  คุ้มเสม 
16.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 

หมายเหตุ  ตารางการเข้าค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 


