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คําสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี  ๑๘ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ                            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------------- 
  ดวยกลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ไดกําหนดใหมี
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใหลูกเสือ 
เนตรนารีไดสอบวิชาพิเศษและไดฝกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตนเองและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดโดยเปนประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในวันท่ี ๒ - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ณ คาย
ลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.สมรักษ  แทนลาน   รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ   รองผูอํานวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ    รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร  วงษแหยม   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทรสนอง   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นายปลื้ม ปรีชา    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

หนาท่ี  ๑. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 นายเสกสรรค   สุขมา   คร ู   ประธานกรรมการ 
นายพรพิชิต    พันธุบัวหลวง ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 

 นายศักรินทร  วงษแหยม ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิตรีย   รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจําศิลป คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
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กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2565 

วันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ 2566 
ณ คายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”  

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุรีย   ทนคง   ครู ชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. กํากับดูแลควบคุม และติดตามดําเนินงานใหเรียบรอยตามวัตถุประสงค 
 ๒. เปนผูประสานงานกับฝายตาง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝายท่ีตนรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการติดตอประสานงาน 
 

นายปลื้ม   ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายศักรินทร  วงษแหยม ครู ชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางจิตรีย   รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจําศิลป ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสุรีย   ทนคง  คร ูชํานาญการ   กรรมการ 

 นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ ท้ังภายในโรงเรียน รานอาหารและสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ติดตอยานพาหนะท่ีจะนําลูกเสือ-เนตรนารี ไปทัศนศึกษา 
 ๓. ติดตอขออนุญาตผูปกครอง ลูกเสือ-เนตรนารี 
          ๔. จําทําปายติดเวทีและปายไวนิลเพ่ือใชในการทัศนศึกษา มีขอความดังนี้ 
 ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาของลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2565 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2566 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว 
 

นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นายพรพิชิต    พันธุบัวหลวง ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ 
นายพิชานนท   เนาเพ็ชร  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา   สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายชิษณุพงศ   กอบัวแกว  ครูชวยสอน  กรรมการ 
นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ   

 

หนาท่ี  ๑ .รับรายงานตัวลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ บริเวณโดมอเนกประสงค 
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายการเงิน 
 

นางจิตรีย   รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
 นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ  
 นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ  
 นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู   กรรมการ 
 นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. เก็บรักษาเงิน เบิกจายในการดําเนินการอยูคายลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑  
         ๒. จัดทําบัญชีรับ – จาย เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
         ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 

 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ู   กรรมการ 
นายชิษณุพงศ   กอบัวแกว  ครูชวยสอน  กรรมการ 
นายพีระศิลป  เอกฐิน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

    

หนาท่ี  ๑. จัดอุปกรณ เครื่องเสียง เพ่ือใชในกิจกรรมอยูคายลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
๒. ถายภาพในการทํากิจกรรมตลอดการอยูคาย 

 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
 

นางจิตรีย   รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย ครู ชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางอารีวรรณ  แนประโคน คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
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นางสาวสุรีย  ทนคง  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง คร ู   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู   กรรมการ 
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา   สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจําศิลป คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

 
หนาท่ี ๑. จัดเตรียมอาหาร ๔ ม้ือ และอาหารวาง ๔ ม้ือ สําหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
 ๒. จัดเตรียมอาหารใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 

 นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุรีย  ทนคง  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ  

นางจิตรีย   รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางอารีวรรณ  แนประโคน คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

นางสุกัลยา  เสือจําศิลป คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ูชํานาญการ   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ 
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นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง คร ู   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู   กรรมการ 
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู   กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์   คร ู   กรรมการ 
นายพิชานนท   เนาเพ็ชร  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวสุธิตา   สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 

นายชิษณุพงศ   กอบัวแกว  ครูชวยสอน  กรรมการ 

นายพรพิชิต   พันธุบัวหลวง  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลเปนกลุม ๆ 
 ๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะท่ีลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 
 ๓. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

คณะกรรมการฝายจัดฐานวิชาการ 
 

นางสาวสุรีย  ทนคง  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู   รองประธานกรรมการ  
นางอารีวรรณ  แนประโคน คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ูชํานาญการ   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวตัิ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง คร ู   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู   กรรมการ 
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา   สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายชิษณุพงศ   กอบัวแกว  ครูชวยสอน  กรรมการ 
นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี ๑. จัดกิจกรรมวิชาการโดยแบงฐานในการใหความรูกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
 ๒. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายนันทนาการ 
 

นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน คร ู   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง คร ู   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์   ครู    กรรมการ 
นางสาวสุธิตา   สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. พิธีการ นําเขาสูพิธีการประจําวัน 
๒. รับผิดชอบจัดกิจกรรมชวงรอยตอระหวางกิจกรรม และสรางบรรยากาศจัดกิจกรรมนันทนาการ  
    ชวงเวลาวาง  

 ๓. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
                  คณะกรรมการฝายจัดทําสมุดคูมือการฝกลูกเสือ เนตรนารี  

 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู  ประธานกรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง คร ู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู  กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู  กรรมการ 

 นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู  กรรมการ 
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู  กรรมการ 
นางสาวสุธิตา   สุขสมรัมภ  ครูผูชวย  กรรมการ 
นายชิษณุพงศ   กอบัวแกว  ครูชวยสอน กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑.จัดเตรียมสมุดคูมือประจําตัวลูกเสือ เนตรนารี ขณะอยูคายพักแรม 
 ๒. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

                           คณะกรรมการฝายดูแลรักษาความปลอดภัยและระเบียบวินัย 
 

นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒ  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีย  ทนคง  ครู ชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางอารีวรรณ  แนประโคน คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ   
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี ๑. ตรวจกระเปาสัมภาระท่ีนักเรียนนํามาเขาคายไมใหมีอาวุธหรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดอันตราย 
๒. ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ใหคําแนะนําการแตงการใหถูกตองตามระเบียบ 
๓. ดูและความปลอดภัยและควบคุมใหลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามระเบียบวินัยตลอดการอยูคายพักแรม 
๔. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายควบคุมรถ 
 

รถคันท่ี ๑ 
 ๑. นายเสกสรรค  สุขมา  คร ู  ประธานกรรมการ   

๒. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู  กรรมการ 
 ๓. นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู  กรรมการ  
รถคันท่ี ๒ 

๑. นางสาวจันทนา ก่ิงพุฒ  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู  กรรมการ 
๓. นายพิชานนท  เนาเพ็ชร  ครูผูชวย  กรรมการ 

รถคันท่ี ๓ 
 ๑. นางกัญญชัญญ เหมือนเตย คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุรีย  ทนคง  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
 ๓. นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน คร ู   กรรมการ 
รถคันท่ี ๔ 
 ๑. นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู   ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัลยา  เสือจําศิลป คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  ๓. นายชิษณุพงศ  กอบัวแกว  ครูชวยสอน  กรรมการ 
  ๔. นางสาวปรยีาภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู   กรรมการ 
รถคันท่ี ๕ 
 ๑. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   ประธานกรรมการ   
 ๒. นางสาวยุวด ี  สุภาเรือง คร ู   กรรมการ 

๓. นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ  
รถคันท่ี ๖ 
 ๑. นายพีระศิลป  เอกฐิน  คร ู   ประธานกรรมการ 

๒. นางอารีวรรณ  แนประโคน  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 

รถคันท่ี ๗  
๑. นางสาวพัชญมนต ทิพยสง  คร ู   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
๓. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย คร ูชํานาญการ   กรรมการ  

รถคันท่ี ๘  
๑. นายพรพิชิต   พันธุบัวหลวง  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  คร ู   กรรมการ   
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๓. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
 

หนาท่ี ๑. สํารวจจํานวนลูกเสือ-เนตรนารี ท่ีรับผิดชอบกอนข้ึนลงรถทุกครั้ง 
๒. ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี ท่ีรับผิดชอบใหอยูในระเบียบวนิัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
    ของการอยูคายพักแรม 
๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 
 

นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู   ประธานกรรมการ 
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ    

นายพีระศิลป  เอกฐิน   คร ู   กรรมการ 
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู   กรรมการ   
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑใหบริการปฐมพยาบาล ระหวางการอยูคายพักแรมและการทัศนศึกษา 
๒. ดูแลใหความสะดวกแกนักเรียนท่ีเจ็บปวยระหวางการจัดกิจกรรม 

 ๓.  หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
คณะกรรมการฝายประเมินผล 

 

นางสุกัลยา  เสือจําศิลป คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางจิตรีย   รุงวัฒนาวุฒิรักษ คร ูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ   
นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู   กรรมการ  
นางสาวพัชญมนต ทิพยสง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ๑. จัดทําแบบประเมินผลตามวัตถุประสงคและสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
 ๒.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
  

 ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี 
แกทางราชการ 
     

   สั่ง ณ วันท่ี  ๑๓   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 
                         (นายประจวบโชค  สรอยสม)  
              ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
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กําหนดการกิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
วันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”  
วัน เดือน ป เวลา รายการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2 กุมภาพันธ 2566 
 

07.30 - 8.30 น. 
08.30 - 08.45 น. 
 

รายงานตัว ซักซอมพิธี 
พิธีเปดการอยูคายพักแรม 
 - เปดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี 

(รายชื่อตามคําสั่ง) 
 

ครูเสกสรรคและคณะ 
 08.45 - 09.00 น. รับประทานอาหารวาง เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
 09.00 - 12.00 น. ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล  

ตามเสนทางท่ีกําหนด (ดูจากผังเดิน
ทางไกล / ครูประจําตามจุด) 

ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑  

 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
 13.00 - 14.30 น. ลูกเสือ เนตรนารี เขาฐานวิชาการ 

รวม 4 ฐาน (ฐานละ 10 นาที) 
ฐานท่ี 1 กฎ – ปฏิญาณ  
(ครูพรพิชิต, ครูอารีวรรณ, ครูสรุีย, ครูญดา, 

ครูสุธิตา) 

ฐานท่ี 2 การใชเง่ือน  
(ครูปรียาภัทร, ครูจันทนา, ครูกฤติญา, ครู
ทุเรียน, ครูพัชญมณฑ) 

ฐานท่ี 3 สมุนไพร  
(ครูฉัตรดาว, ครูเทอดศักดิ์, ครูกัญญาณัฐ, 
ครูยุวด,ี ครูชิษณุพงศ) 

ฐานท่ี 4 เกมส  
(ครูพิชานนท, ครูจิรฉัตร, ครูเกียรติศักดิ,์ 
ครูภรติา,ครูภิรมยพร) 

ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.45 - 17.30 น. 
 

สูทกรรม (ประกอบอาหาร) เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี                
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
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วัน เดือน ป เวลา รายการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
 17.30 - 18.30 น.  พิธีปดการอยูคายพักแรม 

- ชักธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง 
- ผูอํานวยการฝกกลาวปราศรัยให
โอวาท 
- ปดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี 

ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

3 กุมภาพันธ 2566 07.00 – 08.00 น.  รายงานตัว แบงกลุมนักเรียน ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 08.00 - 08.30 น.  - กิจกรรมทัศนศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
- ขบวนรถออกจากโรงเรยีนไปยังสวน
สัตวศรีอยุธยาไลออนพารค 

ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 09.15 -09.30 น. รับประทานอาหารวาง  เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
 09.30 – 12.00 น. เดินทางถึงสวนสัตวศรีอยุธยาไลออน

พารค 
ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวน
สัตวศรีอยุธยาไลออนพารค 

ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 13.45 - 14.00 น. ออกเดินทางจากสวนสัตวศรีอยุธยาไล
ออนพารคไปวัดตะโก อําเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 14.00 - 15.00 น. ไหวหลวงพอรวย วัดตะโก  
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารวาง เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
 15.15 - 16.30 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียน ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี  

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
 
 

หมายเหตุ   1. การแตงกายชุดพละศึกษาของโรงเรียนมีผาผูกคอจังหวัด 
     2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


