
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที่   265/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับลูกเสือจัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรม 

และสอบเครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ปีกำรศึกษำ 2560 
----------------------------------------------- 

           ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ก าหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 478 คน ระหว่างวันที่ 15 - 17 
มกราคม 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามหลักสูตร  
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหง่พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
          1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่สั่งการและอ านวยการให้การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ รองผู้อ านวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ               รองผู้อ านวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  3. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว กรรมการ 
  4. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี                 กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที ่ควบคุมกองลูกเสือ เป็นวิทยากร และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ กรรมการประกอบด้วย 
 1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ผู้ก ากับลูกเสือ 
 3. นายสมชาย  ดวงเนตร  ผู้ก ากับลูกเสือ 
 4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  ผู้ก ากับลูกเสือ 
 5. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด  ผู้ก ากับลูกเสือ 
 6. นายวิทยา  อินอยู่  ผู้ก ากับลูกเสือ 
 7. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 

8. นางจิดาภา  พรามจร  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 
9. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 
10. นางสมหมาย  เข็มคง  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 
11. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 
12. นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 
13. นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 
14. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 
15. นางสาวนิศารัตน์  วรรณสุข  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 
16. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 5 



  

17. นางสาวจารุวรรณ   ไชยพันโท รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 5 
18. นายสายชล   ด าแลลิบ  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 5 
19. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 6 
20. นายทรรศยุทธ์   ศิลปปวณี  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 6 
21. นางสาวรัตนาวดี  งามภกัดิ์  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 6 
22. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 7 
23. นายโอฬาร  จอกทอง  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 7 
24. นางสาววิรมน   ศรคม  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 7 
25. นางนันท์นภัส  มากุล  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 8 
26. นายศุภชัย   ยงค์เจาะ  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 8 
27. นางสาวสุจิตรา  กลั่นทอง  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 8 
28 . ว่าที ่ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 9 
29. นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตน์ไพศาล รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 9 
30. นายศุภณัฐ   สาจักร  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 9 
31. นายเสกสรร  เทียนทอง  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 10 
32. นางวาสนา  ทิพพาหา  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 10 
33. นายสุเทพ  มาคง  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 11 
34. นายโพยม  ศิริพงษ์  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 11 
35. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 11 
36. นางสาวรัตนาวดี  งามภักดิ์  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 11 
37. นายก าพล  สุนันทวนิช  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 12 
38. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 12 
39. นางสาวสุชานันท์  วรวัฒนานนท์ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 12 

 3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 3.1 ฝ่ำยสร้ำงฐำนผจญภัย มีหน้าที ่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สร้างฐานผจญภัย และวางผังการอยู่ค่ายพักแรม 
ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี กรรมการประกอบด้วย 

1. นายก าพล  สุนันทวนิช                ประธานกรรมการ 
2. นายโพยม  ศิริพงษ์  กรรมการ 
3. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น                    กรรมการ 
4. นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล กรรมการ 
5. นายเสกสรร  เทียนทอง       กรรมการ 
6. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ                   กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน 15 คน กรรมการ 
8. นายสมชาย  อินอยู่  กรรมการ 
9. นายยอด  สอนโต  กรรมการ 
10. นายธีรวฒัน์  มีการ กรรมการ 
11. นายประทุม  บ้านกล้วย กรรมการ 
12. นายสุวรรณ  อินอยู่ กรรมการ 
13. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการและเลขานุการ 
14. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวสุภาพร  สีนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



  

  3.2 ฝ่ำยจัดรถยนต์ รับ – ส่ง ลูกเสือ-เนตรนำรี มีหน้าที ่ติดต่อจ้างเหมารถยนต์ ควบคุมการข้ึน-ลงรถ 
ของลูกเสือ-เนตรนารี และติดหมายเลขรถคันที่ 1 - 12 รถเสบียงคันที่ 13 คันที่ 14 ไปสร้างฐานผจญภัยก่อนวัน 
เข้าค่ายจริง 1 วัน กรรมการประกอบด้วย 

1. ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี  มูลดี ประธานกรรมการ 
2. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์      กรรมการ 
3. นางวาสนา  ทิพพาหา กรรมการ 
4. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ กรรมการ 
5. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ 

              3.3 ฝ่ำยพิธีถวำยรำชสดุดี  มีหน้าที ่เตรียมรูปรัชกาลที่ 6  ธูป เทียน พวงมาลัย พานวางพวงมาลัย 2 ใบ 
ประกอบพิธีที่บริเวณเทิดไทฟาร์ม กรรมการประกอบด้วย 

1. นายโพยม  ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ 
4. นายเสกสรร  เทียนทอง       กรรมการ 
5. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น กรรมการและเลขานุการ 

  3.4 ฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องสังเวยบูชำ   มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องสังเวยบูชาชุดใหญ่ กรรมการประกอบด้วย 
1. นางจดิาภา  พรามจร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ กรรมการ 
3. นางสมใจ  พงษ์สิงห์    กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ   ไชยพนัโท กรรมการ 
5. นางสาวรัตนาวดี  งามภักดิ์ กรรมการ 
6. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง กรรมการ 
7. นายประสงค์  ทิพย์ธานี กรรมการและเลขานุการ 

  3.5 ฝ่ำยปฐมพยำบำล  มีหน้าที ่เตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จ าเป็น เตรียมความพร้อมส าหรับ 
การปฐมพยาบาล และน านักเรียนไปสถานพยาบาลใกล้เคียง กรรมการประกอบด้วย 

1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการ 
3. นายก าพล  สุนันทวนิช กรรมการ 
4. ว่าที่ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ 
5. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการ 
6. นางสาวจารุวรรณ   ไชยพนัโท กรรมการ 
7. นายสายชล   ด าแลลิบ  กรรมการ 
8. นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
9. นางสาวรัตนาวดี  งามภักดิ์ กรรมการ 
10. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง กรรมการ 
11. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
12. นายยอด  สอนโต  ผู้ช่วยและบริการรถยนต์ประจ าค่ายพักแรม 

  3.6 ฝ่ำยอำหำร  มีหน้าที ่ดูแลเกี่ยวกับการประกอบอาหาร จัดหาน้ าดื่ม  ส าหรับบุคลากรของโรงเรียน  
และลูกเสือ – เนตรนารี และจัดเตรียมถาดหลุมส าหรับส่งอาหารส าหรับลูกเสือ – เนตรนารี  กรรมการประกอบด้วย 

1. นางจิดาภา  พรามจร ประธานกรรมการ 
2. นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตน์ไพศาล กรรมการ 
3. นางสมหมาย  เข็มคง  กรรมการ 
4. ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี  มูลดี กรรมการ 
5. นางวาสนา  ทิพพาหา กรรมการ 



  

6. นายประสงค์  ทิพย์ธานี กรรมการ  
7.นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
8. นายยอด  สอนโต  ผู้ช่วยและบริการรถยนต์ประจ าค่ายพักแรม 

 3.7 ฝ่ำยเหรัญญิก  มีหน้าที ่เก็บรักษาเงิน ท าบัญชีรับ-จ่าย รายการจ้างเหมารถยนต์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ   
อาหารสด-แห้ง  ฯลฯ  กรรมการประกอบด้วย  

1. นางสมใจ  พงษ์สิงห์                  ประธานกรรมการ 
2. นางจิดาภา พรามจร กรรมการ 
3. นางสาวสุมามาลย์  นวลพจิิตร  กรรมการ 
4. นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น   กรรมการ 
5. นางสาววิรมน  ศรคม  กรรมการ 
6. นางสาวสุจิตรา  กลั่นทอง  กรรมการ 
7. นางสาวสุชานันท์  วรวัฒนานนท์  กรรมการ 
8. นางวาสนา  ทิพพาหา กรรมการและเลขานุการ 

              3.8 ฝ่ำยวิชำกำร  มีหน้าที ่วางแผนกิจกรรมฐานวิชาการต่างๆ เตรียมธงเขียวเล็ก – ใหญ่ แผ่นป้ายไวนิล 
การอยู่ค่ายพักแรม จัดท าตารางคะแนนกิจกรรม และรวบรวมคะแนน กรรมการประกอบด้วย 

1. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน กรรมการ  
3. นางวาสนา  ทิพพาหา กรรมการ 
4. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง               กรรมการ 
5. นางสาวรัตนาวดี  งามภักดิ์ กรรมการ 
6. นายเสกสรร  เทียนทอง กรรมการ 
7. นายศุภชัย   ยงค์เจาะ กรรมการ 
8. นายโอฬาร  จอกทอง กรรมการ 
9. นายทรรศยุทธ์   ศิลปปวณี กรรมการ 
10. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ กรรมการและเลขานุการ 

  3.9 ฝ่ำยที่ปรึกษำกำรแสดงรอบกองไฟ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแก่ลูกเสือและเนตรนารี การเตรียมเรื่องการ
แสดง อุปกรณ์ในการแสดง และความร่วมมือในการแสดง กรรมการประกอบด้วย 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี      ประธานกรรมการ 
2. นายโพยม  ศิริพงษ์           กรรมการ 
3. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ กรรมการ 
4. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น        กรรมการ 
5. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล กรรมการ 
6. นายสายชล   ด าแลลิบ กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ 
8. ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกท่าน กรรมการ 
9. นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น กรรมการและเลขานุการ 

  3.10 ฝ่ำยควบคุมกำรเดินทำงไกล มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแก่ลูกเสือและเนตรนารี ควบคุมให้อยู่ในเส้นทาง 
การเดินทางไกล การเล่นเกมส์ต่างๆ และอ่ืนๆ กรรมการประกอบด้วย 

1. นายเสกสรร  เทียนทอง ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ 
3. นายโอฬาร  จอกทอง กรรมการ 
4. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ กรรมการ 
5. นายประทุม  บ้านกล้วย กรรมการ 
 



  

6. ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกท่าน กรรมการ 
7. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น กรรมการและเลขานุการ 

  3.11 ฝ่ำยนันทนำกำร  มีหน้าที ่เตรียมเพลง เกมส์ เครื่องดนตรี ส าหรับกิจกรรมนันทนาการ ลูกเสือ- 
เนตรนารี ระหว่างกิจกรรมในแต่ละวัน และเตรียมดนตรีวงใหญ่ส าหรับการแสดงรอบกองไฟ กรรมการประกอบด้วย  

1. นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น ประธานกรรมการ 
2. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น รองประธานกรรมการ 
3. นายโพยม  ศิริพงษ์  กรรมการ 
4. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล กรรมการ 
5. นายก าพล  สุนันทวนิช กรรมการ 
6. นายสมชาย  ดวงเนตร กรรมการ 
7. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ กรรมการ 
8. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ กรรมการ 
9. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ 
11. นายคุณากร  สุริยนต์ กรรมการ 
12. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด กรรมการ 
13. นางสาวนิศารัตน์  วรรณสุข กรรมการ 
14. นายสายชล   ด าแลลิบ  กรรมการ 
15. นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
16. นางสาววิรมน   ศรคม  กรรมการ 
17. นายทรรศยุทธ์   ศิลปปวณี กรรมการ 
18. นางสาวสุจิตรา  กลั่นทอง  กรรมการ 
19. นางสาวสุชานันท์  วรวัฒนานนท์ กรรมการ 
20. นายเสกสรร  เทียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
21. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.12 ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที ่จัดเตรียมซุ้มหัวเสือ  เต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี ถังน้ า ขันน้ า เสาธงชาติ ธงชาติ 
กรรมการประกอบด้วย 

1. นายเสกสรร  เทียนทอง ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นายโพยม  ศิริพงษ์  กรรมการ 
4. นายก าพล  สุนันทวนิช        กรรมการ 
5. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ กรรมการ 
6. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น กรรมการ  
7. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ   
8. นายสมชาย  อินอยู่    กรรมการ 
9. นายสุวรรณ อินอยู่         กรรมการ 
10. นายธีรวฒัน์ มีการ กรรมการ 
11. นายยอด  สอนโต      กรรมการ 
12. นายประทุม  บ้านกล้วย กรรมการ 
13. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการและเลขานุการ 

  3.13 ฝ่ำยแสง - เสียง  มีหน้าที ่ติดต้ังระบบไฟฟ้า แสงสว่าง กรรมการประกอบด้วย 
1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว       ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวัฒน ์มีการ  กรรมการ 
3. นายสุวรรณ อินอยู่         กรรมการ 



  

4. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 
5. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด    กรรมการและเลขานุการ 

  3.14 ฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าที่ บันทึกภาพและบันทึกวีดิโอ ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม กรรมการ
ประกอบด้วย 

1. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ ประธานกรรมการ 
2. นายทรรศยุทธ์   ศิลปปวณี กรรมการ 
3. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ กรรมการ 
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี กรรมการและเลขานุการ 

  3.15 ฝ่ำยวิทยุสื่อสำร มีหน้าที ่จัดเตรียมวิทยุส าหรับการสื่อสารภายในค่ายพักแรม กรรมการประกอบด้วย 
1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ประธานกรรมการ 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยผู้ก ากับลูกเสือ  กรรมการ 
4. นายวิรัตน์  ตันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.16 ฝ่ำยเวรรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยของลูกเสือเนตรนารี ในเวลา 22.00-
04.00 น. กรรมการประกอบด้วย 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ประธานกรรมการ 
2. ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกท่าน กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยผู้ก ากับลูกเสือ  กรรมการ 
4. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น     กรรมการและเลขานุการ 

  3.17 ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูล สรุปการประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม และจัดท ารูปเล่ม
เอกสาร กรรมการประกอบด้วย 

1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุจิตรา  กลั่นทอง กรรมการ 
3. นางสาววิรมน   ศรคม กรรมการ 
4. นางสาวสุชานันท์  วรวัฒนานนท์ กรรมการ 
5. ว่าที ่ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง กรรมการ 
6. นางสาวจารุวรรณ   ไชยพนัโท กรรมการ 
7. นางวาสนา  ทิพพาหา                      กรรมการและเลขานุการ  

 ให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ทุกฝ่าย ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้การด าเนินกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  21  ธันวาคม   พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 

 



  

ตำรำงกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมและสอบเครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2560 

วัน เดือน ปี เวลำ รำยกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15  ม.ค. 61 07.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

-เข้าแถวระบบหมู่ 
นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 

08.00 น. -เคารพธงชาติ สวดมนต์ สดุดีมหาราชา เพลงมาร์ชโรงเรียน  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
08.45 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นรถยนต์โดยสารเดินทางไปเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย 
  

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  หัวหน้า 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกองทุกท่าน 
ดูแลการขึ้นรถ ลงรถ กองของตัวเอง 

10.00 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าถ้ าเจ้าราม   
-แนะน าสถานที่   
-สร้างค่ายพักแรมแยกลูกเสือ-เนตรนารี 

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 

11.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารีประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
12.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่ (ชุดลูกเสือ) 

-ประกอบพิธีถวายราชสดุดี/รายงานการเปิดค่ายชี้แจง
วัตถุประสงค์การอยู่ค่ายพักแรม 

รองฯ อฑิภา  วรากรเจริญ 
นายโพยม  ศิริพงษ์ 
ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี

13.00 น. -เปิดประชุมรอบเสาธง 
-ให้โอวาท 

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
รองฯ มารินทร์  กลิ่นเชตุ 
ว่าที ่ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง 

13.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่                   
รับสมุดคู่มือค่าย   (ชุดล าลอง)  

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 

13.45 น. -นันทนาการ นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น และคณะ  

14.00 น. ลูกเสือ-เนตรนารี เรียนตามฐานวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
กอง 1-กอง 6  ถักสายยงยศ (14.00-16.00) 
กอง 7-กอง 12 เรียนฐานเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  

นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ 
(จับเวลา ให้สัญญาณ ฐานละ 15 นาที) 
 

- ฐาน 1 (1/7)    วิชาผู้พิทักษ์ป่า  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 7      
- ฐาน 2 (1/8)    วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม    ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 
- ฐาน 3 (1/9)    วิชาเดินทางไกล  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 9 
- ฐาน 4 (1/10)  วิชานักดนตรี      ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 10 
- ฐาน 5 (1/11)  วิชานักสะกดรอย ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 11 
- ฐาน 6 (1/12)  วิชานักธรรมชาติวิทยา  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 12 

16.00 น. ลูกเสือ-เนตรนารีประกอบอาหาร พัฒนาค่าย พักผ่อน ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
17.00 น. ประชุม / ประชุมนายหมู่ ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน 
18.00 น. ชักธงลง นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
18.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่(ชุดล าลอง) 

-ประกอบพิธีขอพร ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
นายเสกสรร  เทียนทอง 
นายโพยม  ศิริพงษ์   

18.45 น. ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าฐานผจญภัย 
 

นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ 
(จับเวลา ให้สัญญาณ ฐานละ 15 นาที) 

ฐาน 1  (1/1) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 1  
ฐาน 2  (1/2)  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 2  

  
 



  

วัน เดือน ปี เวลำ รำยกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
  ฐาน 3  (1/3) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 3  

ฐาน 4  (1/4) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 4 
ฐาน 5   (1/5) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 5   
ฐาน 6   (1/6) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 6  
ฐานที่ 7 (1/7) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 7 
ฐานที่ 8  (1/8) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 8  
ฐานที่ 9  (1/9) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 9  
ฐานที่ 10  (1/10) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 10 
ฐานที่ 11  (1/11) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 11 
ฐานที่ 12  (1/12) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 12 

21.00 น. -สรปุกิจกรรมประจ าวัน 
-นัดหมาย  สวดมนต์ 
-สอบเพลง (ลูกเสือร าลึก  ลูกเสือธีรราช  ในหมู่ลูกเสือ  
งานสิ่งใด  ลูกเสือก้าวหน้า  สามัคคีชุมนุม) 

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วัน เดือน ปี เวลำ รำยกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16 ม.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 

 

05.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารีตื่นนอน  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
05.45 น. -กายบริหาร 

 
นายโอฬาร  จอกทอง 
นายสายชล  ด าแลลิบ 
นางสาวสุภาพร  สีนวล 
ผู้ช่วยผู้ก ากับลูกเสือ 

07.30 น. รับประทานอาหาร แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
08.00 น. 
 
 
 
 
 

-ลูกเสือ-เนตรนารี รอรับการตรวจ 
-การตรวจค่ายพัก  
 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
 ตรวจครัว (ชั้นวางของ) 
 ตรวจที่พัก (ที่แขวนหมวก, ไม้แขวนเสื้อ) 
 

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ให้สัญญาณ 
สายที่ 1   
    นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น 
    นายศุภชัย  ยงค์เจาะ 
สายที่ 2   
    นายสุเทพ  มาคง                                                                                     
    นายอภิรัตน์  บุญคง                                            
สายที่ 3   
    นางสมหมาย  เข็มคง    
    นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น                                                                                                                                             

08.30 น. -เปิดประชุมรอบเสาธง  
-ให้โอวาท 

รองมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
นายเสกสรร  เทียนทอง  

08.50 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี เตรียมตัวเรียนฐานวิชาการ ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
09.00 น. 

 
 
 

ลูกเสือ-เนตรนารี เรียนตามฐานวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
กอง 7-กอง 12 ถักสายยงยศ (09.00-11.00) 
กอง 1-กอง 6 เรียนฐานเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   

นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ 
(จับเวลา ให้สัญญาณ ฐานละ 15 นาที) 

- ฐาน 1 (1/1)  วิชาผู้พิทักษ์ป่า ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 1      
- ฐาน 2 (1/2)  วชิาผู้จัดการค่ายพักแรม    ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 2 
- ฐาน 3 (1/3)  วชิาเดินทางไกล  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 3 
- ฐาน 4 (1/4)  วชิานักดนตรี      ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 4 
- ฐาน 5 (1/5)  วชิานักสะกดรอย ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกอง 5 
- ฐาน 6 (1/6)  วชิานักธรรมชาติวิทยา  ผู้ก ากบัและรองผู้ก ากับกอง 6 

12.00 น. ชี้แจง นัดหมาย ให้โอวาท นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว                    
13.00 น. ลูกเสือ-เนตรนารีปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 
16.00 น. ลูกเสือ-เนตรนารีประกอบอาหาร เตรียมการแสดงกิจกรรม

รอบกองไฟ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 

17.00 น. ประชุม / ประชุมนายหมู่ ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน 
18.00 น. ชักธงลง นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
18.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันเข้าแถวระบบหมู่ (ชุดล าลอง) นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
19.00 น. -กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ (การแสดงกลุ่มละไม่เกิน 15 

นาที) 
รองมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
นายเสกสรร  เทียนทอง 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน              7.9 นางสาวกัลยาณี  จูทอง    กรรมการและเลขานุกา  7.10 นายเฉลิมพล  อินทรสอาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21.00 น. -นัดหมาย   
-สอบค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน    

 



  

วัน เดือน ปี เวลำ รำยกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
17 ม.ค.60 05.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารีตื่นนอน  

-ประกอบอาหาร 2 คนเตรียมอาหารเช้า 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 

 05.45 น. -กายบริหาร 
 

นายสายชล  ด าแลลิบ 
นายโอฬาร  จอกทอง 
นางสาวสุภาพร สีนวล 
ผู้ช่วยผู้ก ากับลูกเสือ 

 07.30 น. -รับประทานอาหาร ลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 

 08.00 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี รอรับการตรวจ 
-การตรวจค่ายพัก  
 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
 ตรวจครัว (ชั้นวางของ) 
 ตรวจที่พัก (ที่แขวนหมวก, ไม้แขวนเสื้อ) 
 

นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ ให้สัญญาณ 
 สายที่ 1   
     นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น 
     นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร 
สายที่ 2   
     ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง 
     นางวาสนา  ทิพพาหา  
สายที่ 3    
     ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี                                                                                   
     นางสมใจ  พงษ์สิงห์ 

 08.30 น. -เปิดประชุมรอบเสาธง  
-ให้โอวาท 

รองมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
นายเสกสรร  เทียนทอง 
นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น 

 08.50 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี รื้อค่ายพักแรม 
-ท าความสะอาดบริเวณรอบๆค่ายพักแรม 

ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับแต่ละกอง 

 10.00 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันที่ประชุมรอบเสาธง 
-กล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
-ปิดประชุมรอบเสาธง (สวดมนต์ สงบนิ่ง ชักธงลง)  
-ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
-เพลงลาก่อน 

รองมารินทร์  กลิ่นเชตุ 
นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
นายเสกสรร  เทียนทอง 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน 

 10.30 น. -ลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นรถยนต์โดยสารเดินทางกลับโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

นายก าพล  สุนันทวนิช  หัวหน้า 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับทุกท่าน  
ดูแลการขึ้นรถ ลงรถ ของแต่ละกอง         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เครื่องใช้ที่ต้องเตรียมในกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมและสอบเครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
  

เครื่องใช้ส่วนตัว 
1. เสื่อคนละ                  1           ผืน 
2. ผ้าห่มคนละ      1            ผืน 
3. หมอนคนละ      1            ใบ 
4. เสื้อผ้าเท่าที่จ าเป็น       4            ชุด 
5. ยาสีฟันคนละ             1            หลอด 
6. แปรงสีฟันคนละ         1             อัน 
7. สบู่คนละ                  1            ก้อน 
8. ผงซักฟอกคนละ      1            ถุงเล็ก 
9. ไฟฉายคนละ      1            กระบอก 
10. ข้าวสารคนละ      2            ลิตร 

   11.  ขัน คนละ              1             ใบ 
   12.   ปากกา คนละ        1             ด้าม 
   13.  เชือก  คนละ          1             เส้น 

14.   เสื้อกันหนาวคนละ   1             ตัว 
   15.   รองเท้าผ้าใบ         1             คู่ 
   16.   รองเท้าแตะ          1             คู ่
   17.   ยาประจ าตวั 
 
ห้ำมสิ่งของต่อไปนี้ 

1. เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์ บุหรี่ 
2. อุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิด 
3. ของมีค่า 
4. แก๊สและเตาแก๊ส 

   หมำยเหตุ 
        เนตรนารี  ให้น าชุดพลศึกษาไปด้วย  ใช้ใส่ส าหรับ 
การเดินทางไกล 

เครื่องใช้ส่วนรวม 
1. เสียม 1 เล่ม 
2. ปอฟาง 2 ม้วน 
3. ผ้าใบ 1 ผืน 
4. กระทะ 1 ใบ 
5. ตะหลิว 1 อัน 
6. น้ ามันพืช 2 ขวด 
7. เตา 2 ใบ 
8. ถ่านคนละ 1 ถุง 
9. จานคนละ 2 ใบ 
10. ช้อนคนละ 1 อัน 
11. หม้อหุงข้าว 2 ใบ 
12. ชามอ่าง 2 ใบ 
13. มีดท ากับข้าว 1 เล่ม 
14. ถังตักน้ า 2 ใบ 
15. น้ าปลา 1 ขวด 
16.  สก๊อตไบท์ 2 อัน 
17.  น้ ายาล้างจาน 1 ขวด 
18.   เขียง               1           อัน 

ตัวอย่ำงอำหำรส่วนรวม  ได้แก่ 
1. ผัก 
2. เนื้อหมู 
3. ปลากระป๋อง 
4. ไข่ 
5. มาม่า 
6. น้ าพริก 
7. อ่ืน ๆ  

 
 
 


