
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
ที่ ๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 
................................................... 

 ด้วย โรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงแต่งต้ังคณะ 
ทํางานดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
     ๑.๑ นายวิทยา นนท์นภา   ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
     ๑.๒ นายเลื่อน แก้วดี    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ๑.๓ นายทองไสย หวลคิด   ครูชํานาญการ   กรรมการ  
     ๑.๔ นายจักรพงษ์ วิชานนท์   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
     มหีน้าที ่อํานวยการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย   
๒. การเดินทางไกลของลูกเสือสาํรอง 
     ๒.๑ นายเลื่อน แก้วดี   ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน้า 
     ๒.๒ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์   ครูชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
     ๒.๓ นายมีศักด์ิ โคนาโล    ครูชํานาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
     ๒.๔ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย     ครูชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
     มหีน้าที ่ควบคุม ดูแล และประเมินผลการเดินทางไกลของลูกเสือสาํรอง 
๓. การเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ-เนตรนาร ี
     ๓.๑ นายประดิษฐ์ ดงงาม   ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน้า 
     ๓.๒ นายทองไสย หวลคิด   ครูชํานาญการ   ผู้ช่วย 
     ๓.๓ นางกาญจนา วิชานนท์   ครู    ผู้ช่วย 
     ๒.๔ นายจักรพงษ์ วิชานนท์    พนักงานราชการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
     มหีน้าที ่ควบคุม ดูแล และประเมินผลการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 
๔. ฝ่ายจัดเตรยีมสถานที่และอุปกรณ ์
     ๔.๑ นายเลื่อน แก้วดี   ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน้า 
     ๔.๒ นายประดิษฐ์ ดงงาม   ครูชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
     ๔.๓ นายมีศักด์ิ โคนาโล   ครูชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
     ๔.๔ นายทองไสย หวลคิด   ครูชํานาญการ   ผู้ช่วย 
     ๔.๕ นายจักรพงษ์ วิชานนท์   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
     ๔.๖ นายสังคม มีชัย    นักการภารโรง    ผู้ช่วย 



     มหีน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ ฐานทดสอบ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
๕. ฐานทดสอบ (ภาคเช้า) 

จุดปล่อยตัว นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ 
จุดที่ ๑ ฐานกฎและคําปฏิญาณ  ๕.๑ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย 

     ๕.๒ นางภคพร ทาพะยัง    
จุดที่ ๒ ฐานเง่ือน   ๕.๑ นายจักรพงษ์ วิชานนท์ 

๕.๒ นายสังคม มีชัย 
จุดที่ ๓ ฐานระเบียบแถว  ๕.๑ นายเลื่อน แก้วดี 

๕.๒ นายประดิษฐ์ ดงงาม   
จุดที่ ๔ ฐานปฐมพยาบาล  ๕.๑ นางกาญจนา วิชานนท์ 

      ๕.๒ นางวังบัวบาน วิชานนท์ 
จุดที่ ๕ ฐานนันทนาการ  ๕.๑  นายทองไสย หวลคิด 

๕.๒ นายมีศักด์ิ โคนาโล 
๕.๒ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์  

มีหน้าที ่ควบคุม ดูแลลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ฐานทดสอบ   
๖. ฐานผจญภัย (ภาคบ่าย) 

จุดที่ ๑ ฐานบันไดลิง  ๖.๑ นายประดิษฐ์ ดงงาม 
     ๖.๒ นายสังคม มีชัย 

จุดที่ ๒ ฐานลอดอุโมงค์  ๖.๑ นายทองไสย หวลคิด 
จุดที่ ๓ ฐานปิดตาปีนเขา  ๖.๑ นายเลื่อน แก้วดี  

๖.๒ นางภคพร ทาพะยัง 
จุดที่ ๔ ฐานคลํา   ๖.๑ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย 

      ๖.๒ นางกาญจนา วิชานนท์   
จุดที่ ๕ ฐานบันไดเชือก  ๖.๑ นายจักรพงษ์ วิชานนท์ 

      ๖.๒ นางวังบัวบาน วิชานนท์ 
จุดที่ ๖ ฐานนันทนาการ  ๖.๑ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ 

๖.๒ นางกาญจนา วิชานนท์ 
๖.๓ นายจักรพงษ์ วิชานนท์ 

มีหน้าที ่ควบคุม ดูแลลูกเสือสามัญ-เนตรนารี  ฐานทดสอบ 
๗. ฝ่ายอาหาร น้ําด่ืม และปฐมพยาบาล 

๗.๑ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์  ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๗.๒ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๗.๓ นางกาญจนา วิชานนท์  ครู    ผู้ช่วย 
๗.๔ นางวังบัวบาน วิชานนท์   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๗.๕ นางภคพร ทาพะยัง   เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 



๗.๖ นายสังคม มีชัย  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหาร นํ้าด่ืมลูกเสือและผู้กํากับ และการปฐมพยาบาล 

๘. ฝ่ายสรปุและประเมินผลกิจกรรม 
๘.๑ นายเลื่อน แก้วดี   ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๘.๒ นายทองไสย หวลคิด  ครูชํานาญการ    ผู้ช่วย 
๘.๓ นางณัฎฐพัชร เมฆฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘.๔ นายจักรพงษ์ วิชานนท์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่บันทึกภาพ ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ บังเกิดผลดีต่อราชการสืบไป 

ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

 
          (นายวิทยา นนท์นภา) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
 
 
 


