
 
    
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ที่  ๖๐๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการอยูคายพกัแรมลูกเสือ และเนตรนารี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------------- 
ดวยโรงเรียนไดกำหนดใหมีการอยูคายพักแรมลกูเสือ และเนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒  ระหวางวันที ่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ  คายลูกเส ือพงศร ัตน  อำเภอบอพลอย              
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการดังตอไปน้ี 

 
คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครูชำนาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นายศักรินทร  วงษแหยม  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  วาที่รอยตรสีมรักษ  แทนลาน ครชูำนาญการ  กรรมการ 
  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นายปลื้ม  ปรีชา   ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. วางแผนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานฝายตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประวงค 
 ๒. เปนทีป่รึกษาและชวยแกไขปญหา อปุสรรคในการปฏิบัติงานของฝายตางๆ 
 ๓. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของฝายตางๆ 
 

คณะกรรมการดำเนินการ 
  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๒ 

 

 

 

หนาท่ี ๑. กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานใหเรียบรอยตามวัตถุประสงค   
 ๒. เปนทีป่รึกษาและชวยแกปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ๓. เปนผูประสานงานกับฝายตางๆ 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝายที่ตนรบัผิดชอบตอคณะกรรมการอำนวยการ  

 
คณะกรรมการฝายผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 

นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   ประธานกรรมการ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ  
นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ     

  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

นายชินวัจน  ธนโชคปณณภรณ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิตรสมา  สมงาม  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ     

  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมนตทิพา  สันติตรานนท คร ู   กรรมการ 

  นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง ครผููชวย   กรรมการ 

นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   กรรมการและเลขานุการ     

หนาท่ี ๑. จัดผูกำกบัลูกเสือ-เนตรนารี ประจำรถเพือ่การเดินทาง      
๒. ตรวจสภาพความเรียบรอยลูกเสือ-เนตรนารี กอนข้ึนรถไปและกลับ 

 ๓. ควบคุมดูแลความปลอดภัยขณะเดินทางและอยูคายพักแรม 
 

คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว 
นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   ประธานกรรมการ 
นางจิตรสมา  สมงาม  ครชูำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย   กรรมการ 



๓ 

 

 

 

นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  รับรายงานตัวลูกเสอื-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ บริเวณใตถุนอาคาร ๕ 
 

คณะกรรมการฝายควบคุมรถ 
รถคันท่ี ๑ 

๑. นางสาวกัญญา  อินทรกอง  ครผููชวย   ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตรสมา  สมงาม    ครชูำนาญการ  กรรมการ 
๓. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

รถคันท่ี ๒ 
 ๑. นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพฒัน คร ู   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมนตทิพา  สันติตรานนท คร ู   กรรมการ 
รถคันท่ี ๓ 

๑. นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ  ครชูำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย  ครูผูชวย   กรรมการ 

รถคันท่ี ๔ 
 ๑. นายวีรวัฒน  ลงผิว   ครผููชวย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ    ครผููชวย   กรรมการ 
รถคันท่ี ๕ 
 ๑. นายธวัช  วงศสุวัฒน   ครผููชวย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครผููชวย   กรรมการ 
รถคันท่ี ๖ 
 ๑. นายสมพร  อมรเวช   ครผููชวย   ประธานกรรมการ 

๒. นายสาธิต  แสงปยะ   ครชูำนาญการ . กรรมการ 
 ๓. นางสาวณภัค  เลี้ยงทองช่ัง  ครอูัตราจาง  กรรมการ 
หนาท่ี ๑. ควบคุมดูแลลูกเสอื-เนตรนารี ที่รบัผิดชอบใหอยูในระเบยีบวินัยในขณะเดินทางไปและกลับ 

๒. ควบคุมดูแลลูกเสอื-เนตรนารี ที่รบัผิดชอบใหอยูในระเบยีบวินัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการอยู
คายพักแรม 

 
คณะกรรมการติดตอประสานงาน 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
  นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   รองประธานกรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   กรรมการ 
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ   
  นายเกษม เมาลิทอง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ   
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

นายสาธิต  แสงปยะ  ครูชำนาญการ  กรรมการ  



๔ 

 

 

 

  นายธีระวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานกบัฝายตางๆ ทั้งภายในโรงเรียน สถานที่อยูคายพักแรมและสถานที่ราชการทีเ่กี่ยวของ 
 ๒. ติดตอยานพาหนะทีจ่ะนำลกูเสือ-เนตรนารี ไปอยูคายพักแรม 
 ๓. ติดตอขออนุญาตผูปกครอง ลูกเสือ-เนตรนารี  
 ๔. ติดตอรถนำขบวน 
 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล 
นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 

  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ     
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

นายชินวัจน  ธนโชคปณณภรณ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิตรสมา  สมงาม  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   กรรมการ 
นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ     

  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมนตทิพา  สันติตรานนท คร ู   กรรมการ 

  นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง ครผููชวย   กรรมการ 

นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ    

หนาท่ี  ๑. จัดลูกเสอื-เนตรนารี เดินทางไกลเปนกลุมๆ 
 ๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะที่ลกูเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล 
 

คณะกรรมการฝายจัดสรางฐานฝก 
  นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   ประธานกรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางจิตรสมา  สมงาม  ครชูำนาญการ  กรรมการ   

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ  



๕ 

 

 

 

  นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ  
  นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. เตรียมอปุกรณในการจัดทำฐานฝก 

๒. จัดสรางฐานการฝกลูกเสอื-เนตรนารี ใหเรียบรอย ปลอดภัย พรอมจะทำการฝก 
 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียนขณะชุมนุมรอบกองไฟ 
นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   ประธานกรรมการ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครูชำนาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ     

  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

นายชินวัจน  ธนโชคปณณภรณ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิตรสมา  สมงาม  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ     

  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   กรรมการ 
นางสาวมนตทิพา  สันติตรานนท คร ู   กรรมการ 

  นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง ครูผูชวย   กรรมการ 

นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ    
นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี จัดเตรียม กองไฟ (ของจริง หรือ ของปลอม) , ข้ันในกระบวนการกจิกรรมรอบกองไฟ และดูแล 
          ลูกเสือ-เนตรนารี ใหอยูในกิจกรรมดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการฝายกำกับดูแลอาหารและท่ีพัก 
  นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   รองประธานกรรมการ  

นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ  
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 



๖ 

 

 

 

นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ    

หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานเรื่องอาหารและที่พักสำหรับลูกเสอื-เนตรนารีกบัคายลูกเสอื   
๒. ติดตอประสานงานเรื่องอาหารและที่พักสำหรับผูกำกบัลกูเสอื-เนตรนารีกับคายลูกเสือ 
๓. ควบคุมดูแลความเรียบรอยเรือ่งทีพ่ักและอาหารในระหวางอยูคายพักแรม 

 
คณะกรรมการฝายการเงิน 

   นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู   รองประธานกรรมการ 

นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวมนตทิพา สันติตรานนท คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี เก็บรักษาเงิน เบิกจายใหกับฝายตางๆ ในการดำเนินการ โดยประสานงานกบัฝายดำเนินการและจัดทำบญัชี
รายรับ – รายจาย เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

 
คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

นายสาธิต  แสงปยะ  ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ  
นายชินวัจน  ธนโชคปณณภรณ ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย  กรรมการ  

  นางสาวกัญญา  อินทรกอง ครูผูชวย  กรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ  ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 

นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี จัดเตรียมอุปกรณไฟฟา เครื่องเสียง กลองถายภาพ และบันทึกกิจกรรมตลอดการอยูคายพักแรม 
 

คณะกรรมการฝายจัดและดูแลกิจกรรมนันทนาการ 
   นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ  
  นางสาวมนตทิพา สันติตรานนท คร ู   รองประธานกรรมการ 

นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ  
  นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 

นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดเตรียมอุปกรณ ดนตรีใหพรอมในการอยูคายพกัแรม 
 ๒. จัดเกมส และเพลง 

 
 
 
 



๗ 

 

 

 

คณะกรรมการฝายจัดทำสมุดคูมือการฝกลูกเสือ-เนตรนารี  
   นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย  ประธานกรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง ครผููชวย  กรรมการ 

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย  กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย  กรรมการ 

  นางสาวณภัค  เลี้ยงช่ังทอง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี จัดเตรียมสมุดคูมือประจำตัวลูกเสือ-เนตรนารี ขณะอยูคายพักแรม 

 
คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอุปกรณและดูแลสถานท่ีพัก 

   นายธีระวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลทิอง  ครูชำนาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 

นายสมพร  อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 
นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. เตรียมเต็นทใหเพียงพอกบัลูกเสือ-เนตรนารี  
 ๒. เตรียมไมสตรกิใหเพียงพอกับลูกเสือ-เนตรนารี  
 ๓. กำหนดจุดทีพ่ักกางเต็นทของลกูเสือ-เนตรนารี  

 
คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 

   นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ ครชูำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ  
  นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครูผูชวย   กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  เตรียมยาและเวชภัณฑใหบริการระหวางการอยูคายพักแรมและการปฐมพยาบาล 
 

คณะกรรมการฝายระเบียบวินัยและความปลอดภัย 
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครูชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครูชำนาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
  จาสบิเอกธนพล สงูกลาง  ครูผูชวย   กรรมการ 

นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
นายทรรศนันท  อุดมฤทธ์ิ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความปลอดภัยของลกูเสอื-เนตรนารี ระหวางการอยูคายพักแรม 



๘ 

 

 

 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
   นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน คร ู  ประธานกรรมการ 
  นายสมพร  อมรเวช  ครผููชวย  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธ์ิ ครผููชวย  กรรมการ  
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย  กรรมการ  
  นางสาวกัญญา  อินทรกอง ครูผูชวย  กรรมการ 

นางสาวนุชาภา  สงสวัสด์ิ  ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี   จัดทำแบบประเมินผลตามวัตถุประสงคประเมินผลลูกเสือ-เนตรนารี และผูบังคับบัญชา สรปุการประเมินผล

เสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ หลงัจากเสร็จการอยูคายพักแรม 
 
  ทั้งน้ี  ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังปฎิบัติหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และบังเกิดผลดี
แกทางราชการ 
                            
     สั่ง ณ วันที่      ๑๙        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             
     
 
       (นายประจวบโชค   สรอยสม) 
                      ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 


