
 
    
 
 
 

ค าส่ัง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 
ท่ี ๖๐๕/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการอยู่ค่ายยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
---------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้ก าหนดให้มีการ
อยู่ค่ายยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ค่ายนวภพ ๒ ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 นายวิทิต    บัวประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นายบัณฑิต  อรุณเสถียร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางสยุมพร  นาคจรูญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

นายปล้ืม  ปรีชา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   
 

หน้าที่ ๑. วางแผนและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
 ๓. ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
 นางสุดาพร  ยิ้มสิน  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางนงพงา    อิสสอาด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางสาวสมใจ  ไวยนิตย ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางพรรณ ี  เกตถาวร ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   กรรมการ 
 นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมการ   
 



  
 

 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑. ก ากับดูแลควบคุม และติดตามด าเนินงานให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว 
นางนงพงา  อิสสอาด  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
นางสาวกัญญารัตน ์ ศิลาแยง  ครู   กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู   กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์ ครู   กรรมการ  
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ    
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ รับรายงานตัวยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ หอประชุมอเนกประสงค์ 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางพรรณ ี  เกตุถาวร ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   รองประธานกรรมการ  
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   กรรมการ 

นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ เก็บรักษาเงิน เบิกจ่ายในการด าเนินการอยู่ค่ายยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ และ  
         จัดท าบัญชีรับ – จ่าย เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   รองประธานกรรมการ 

นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ จัดอุปกรณ์ เครื่องเสียง การถ่ายภาพในการท ากิจกรรมเข้าค่าย 
 
 
 
 
 

-๒- 



 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหาร 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์ ครู   รองประธานกรรมการ 

 นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ  
 

หน้าที่ ๑.จัดเตรียมอาหาร   ๔  มื้อ และอาหารว่าง  ๔  มื้อ ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 ๒.จัดเตรียมอาหารให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 

คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและความปลอดภัย 
 นางสุดาพร ยิ้มสิน  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 นางนงพงา อิสสะอาด ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 นางปาริชาติ ยมวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางพรรณ ี  เกตุถาวร ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูช านาญการ  กรรมการ 
 นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   กรรมการ  
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   กรรมการ 

นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ ตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนขึ้นรถ ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และจัดเวรยามดูแล 
         ความปลอดภัย 
  

คณะกรรมการฝ่ายจัดฐานวิชาการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   ประธานกรรมการ  
นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นางพรรณ ี  เกตุถาวร ครูช านาญการ  กรรมการ   
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 นางสาวจุฑามาส    จันทร์มณี ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ จัดกิจกรรมวิชาการโดยแบ่งฐานในการให้ความรู้กับยุวกาชาด 
 

คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   รองประธานกรรมการ 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  ครู   กรรมการ 
 
 

-๓- 



 
 
นางสาวพิชามญช์ุ กุศล  ครู   กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์ ครู   กรรมการและเลขานุการ   

 

หน้าที่  พิธีการ น าเข้าสู่พิธีการประจ าวัน,รับผิดชอบจัดกิจกรรมช่วงรอยต่อระหว่างกิจกรรม และสร้างบรรยากาศ 
          จัดกิจกรรมช่วงเวลาว่าง  
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนขณะชุมนุมรอบกองไฟ 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ   
นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
นางพรรณ ี  เกตุถาวร ครูช านาญการ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูช านาญการ  กรรมการ 

 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมการ   
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ จัดเตรียม กองไฟ ขั้นตอนในกระบวนการกิจกรรมรอบกองไฟ และดูแลนักเรียนให้อยู่ใน 
           กิจกรรมด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสมุดคู่มือการฝึกลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

 นางสาวกัญญารัตน ์ ศิลาแยง  ครู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส    จันทร์มณี ครู   กรรมการ 

 นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ จัดเตรียมสมุดคู่มือประจ าตัวยุวกาชาดขณะอยู่ค่ายพักแรม 

 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมรถ 
รถคันที่ ๑ 
 ๑. นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางพรรณ ี  เกตุถาวร ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมการ 
 ๔.นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

-๔- 



 
รถคันที่ ๒ 

๑. นางนงพงา  อิสสอาด  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑามาศ จันทร์มณี ครู   กรรมการ 
๓. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   กรรมการและเลขานุการ 

รถคันที่ ๓ 
 ๑. นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสมใจ  ไวยนิตย ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวอาริยา กันทะวงค์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

รถคันที่ ๔ 
 ๑. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู   ประธานกรรมการ 

๒. นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู   กรรมการ 

๔.นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕.นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

รถคันที่ ๕ 
 ๑. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวกัญญารัตน ์ ศิลาแยก  ครู   กรรมการ 

๓. นางสาวอุมาพร ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
รถคันที่ ๖ 
 ๑. นางสุดาพร  ยิ้มสิน  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิชญาพร อุ่นมี  ครู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิรินภา มุลาลินน์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
รถคันที่ ๗  

๑. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิชามญช์ุ กุศล  ครู   กรรมการ 

๓. นางสาวศิรินภา มุลาลินน์ ครู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  
๑. ควบคุมดูแลยุวกาชาดท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในระเบียบวินัยในขณะเดินทางไปและกลับ 
๒. ควบคุมดูแลยุวกาชาดท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรม 

 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบติ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวพิชามญช์ุ กุศล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

-๕- 



 
 
 

หน้าที่  เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้บริการระหว่างการอยู่ค่ายพักแรมการทัศนศึกษาและการปฐมพยาบาล 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

 นางสาวจุฑามาส    จันทร์มณี ครู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู   กรรมการ 

นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์และสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
  

  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 
     

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                         (นายประจวบโชค  สร้อยสม)  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 



 
ก าหนดการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ยุวกาชาด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
วันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ค่ายนวภพ ๒ ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

วันศุกร์ท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
 ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐  น.  ตรวจกระเป๋า จัดนักเรียนขึ้นรถ (รถออก ๐๘.๐๐ น) 
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  เดินทางถึงค่ายนวภพ ๒  
     พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
      - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
      - หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน 
      - ประธานกล่าวให้โอวาทและ เปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
      - พิธีเปิดประชุมกองรอบเสาธง 
 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ปฐมนิเทศ 
      - แนะน าวิทยากร 
      - บรรยายการชุมนุมรอบกองไฟ 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  กิจกรรมฝึกทักษะวิชายุวกาชาด 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  กิจกรรมฝึกวิชาการจิตอาสายุวกาชาด 
 ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  ซ้อมการแสดงรอบกองไฟ 
 ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.  รับประทานอาหารเย็น 
     ชักธงลง 
      - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
      - ซ้อมการแสดงรอบกองไฟ 
 ๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐  น.  การชุมนุมรองกองไฟ 
 ๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐  น.  สวดมนต์ 
      - นัดหมายเข้าท่ีพัก 
      - เข้าท่ีพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วันเสาร์ท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 ๐๕.๐๐ – ๐๕.๑๕  น.  ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว 
 ๐๕.๑๕ – ๐๖.๔๕  น.  เดินทางไกล ส ารวจธรรมชาติ 
      - รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐  น.  จัดท่ีพัก  -  รับการตรวจเย่ียม 
 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น.  พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเย่ียม 
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐  น.  ท าแบบบันทึกการเข้าค่าย  
      - แบ่งกลุ่มออกมาสรุปกิจกรรมการเข้าค่าย 
 ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น.  ตรวจสอบทรัพย์สิน กระเป๋าเพื่อเตรียมเดินทางกลับ 
      - สรุปผลการอบรม 

- พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
- ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
- พิธีปิดการประชุมรอบเสาธง 

      - รับประทานอาหาร 
 ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

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


