ก

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ข

คานา
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงานการนาลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
สารอง ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีถูกกาหนดให้ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เนื่องด้วย
เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ในการดาเนินกิจกรรมคณะผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ที่เอื้ออานวยความสะดวกทุกประการในการเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือให้คาแนะนาด้าน
การจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาจะได้นาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้จัดทา

ค

สารบัญ

คานา
สารบัญ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้น ป.1-3
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
สรุปในภาพรวม
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
ภาคผนวก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการค่ายลูกเสือ ป.1 - 3
คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ 116 / 2561
กาหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.1-3
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจค่ายพักแรม 61
ใบคะแนนประจาฐาน
สรุปค่าใช้จ่าย เข้าค่าย
ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

หน้า
ข
ก
ในวันพุธที่

1
2
2
5
7
10
14
15
20
23
24
25
26
27
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
**************************************************************************
ลาดับที่ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1...........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2....................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2………….................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่............10.1.......................
1. สรุปวิธีดาเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
การดาเนินงานได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมและประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเข้าค่ายลูกเสือ และซักซ้อมการถวายราชสดุดี การเตรียมอุปกรณ์ไปค่าย ให้กับลูกเสือ เนตร
นารี การนัดหมายการมารายงานตัวที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย นาลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ตาม
กาหนดการ และตามวัน เวลา และสถานที่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์
2. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ใช้จ่ายจริง ดังนี้
- ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวนเงิน 2,959
- ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวนเงิน 2,684
- ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวนเงิน 2,864
รวมทั้งสิ้น
8,507
แบ่งเป็น ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม เบี้ยเลี้ยงครู และรางวัลเข้าค่าย

บาท
บาท
บาท
บาท

3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตาม โดยเก็บข้อมูลจากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ลูกเสือ
เนตรนารี และผู้กากับ รองผู้กากับ ที่เข้าร่วม“ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ” สารอง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 15.30 น. ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสร์ชั่วคราว อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
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เกณฑ์ที่ใชในการประเมิน
85 – 100 = ดีมาก
75 - 84 = ดี
65 - 74 = ปานกลาง
ต่ากวา 65 = ปรับปรุง
ที่

รายการ/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

จานวนผู้เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

2

ความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือเนตรนารี

สภาพความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ




ผลการดาเนินงาน
จากตาราง แสดงข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากผู้มา
รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง
ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3 จานวน
1,011คน คิดเป็นร้อยละ
99.15 อยู่ในระดับดีมาก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จานวน 53 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี
มาก สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จานวน 1,064
คน คิดเป็นร้อยละ 99.35
อยู่ในระดับดีมาก
- ภาพรวมของรายการ
ประเมินความพึงพอใจ มีคา
เฉลี่ย 4.54 อยูในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 90.80
อยู่ในระดับดีมาก
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5. สรุปผลในภาพรวม
5.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
5.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
5.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
5.1.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
6.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ ดังนี้
6.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกอบบรมตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ
6.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
6.1.3 ลูกเสือ เนตรนารี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 ข้อเสนอแนะ กิจกรรมครั้งต่อไป
6.2.1 จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อม และเหมาะสมกับวัย
6.2.2 ควรที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้แม้ว่าภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.80 และเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจจะอยูใน ระดับดีมาก
คณะกรรมการดาเนินงานควรหาแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ...........................................................
(นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
ผู้กากับกลุ่ม/หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี

ลงชื่อ ...........................................................
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับทราบ
(นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ …………………….....……………........…………..…. ผู้รับทราบ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงษ์)
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ภาคผนวก
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รายงานผลการวิเคราะห์จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
--------------------------------ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สารอง ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1 - 3
เกณฑ์ที่ใชในการประเมิน
85 – 100 = ดีมาก
75 - 84 = ดี
65 - 74 = ปานกลาง
รายการ
1. ลูกเสือ เนตรนารี ป.1
2. ลูกเสือ เนตรนารี ป.2
3. ลูกเสือ เนตรนารี ป.3
รวม
4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(คน)
354
321
343
1,018
53
1,071

รายงานตัว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
351
319
341
1,011
53
1,064

ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
99.15
99.38
99.42
99.31
100.00
99.35

จากตาราง แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากผู้มารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง
ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3 จานวน 1,011คน คิดเป็นร้อยละ 99.15 อยู่ในระดับดีมาก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จานวน 53
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 1,064 คน คิดเป็นร้อยละ 99.35 อยู่ในระดับดีมาก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์
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เกณฑประเมิน
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50-2.49หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
2.50-3.49หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
3.50-4.49หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
4.50-5.00หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

รายการประเมิน
1. สถานที่เข้าค่าย/ที่พักมีความเหมาะสม
2. พิธีถวายราชสดุดี
3. กิจกรรมนันทนาการ ( เพลง เกม ฯลฯ )
4. กิจกรรมวิชาตามฐานการเรียนรู้ ( เช่น ผจญภัย ฯลฯ )
5. ระยะเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม
6. ความเหมาะสมของจานวนวันที่เข้าค่าย
7. ระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบเสาธง เหมาะสม
8. ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ร่วมรับผิดชอบในหมู่
10. ได้ปฏิบัติกีจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ
11. มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ
12. ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก ผู้กากับลูกเสือ
13. ความประทับใจของการเข้าค่ายพักแรม
14. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย
รวมเฉลี่ย

เฉลี่ย
4.50
4.50
4.80
4.20
4.40
4.40
4.60
4.80
4.70
4.80
4.50
4.20
4.50
4.70
4.54

S.D. ร้อยละ
0.71 90.00
0.53 90.00
0.42 96.00
1.32 84.00
0.84 88.00
0.70 88.00
0.70 92.00
0.42 96.00
0.48 94.00
0.42 96.00
0.71 90.00
1.32 84.00
0.85 90.00
0.48 94.00
0.45 90.80

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรมเข้าค่าย
มีความพึงพอใจ รายการประเมินในกิจกรรมนันทนาการ ( เพลง เกม ฯลฯ ) ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ และได้ปฏิบัติกีจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.80 อยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ร่วมรับผิดชอบในหมู่ และ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะแบบชาวค่ายมีคาเฉลี่ย 4.70 อยูในระดับมาที่สุด รองลงมาอีกคือระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบ
เสาธง เหมาะสม มีคาเฉลี่ย4.60 อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของรายการประเมินความพึงพอใจ
มีคาเฉลี่ย 4.54อยูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรม
- ไม่มี
2. สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
- ไม่มี
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แผนงานตามโครงสร้าง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ป.1-3
ลักษณะโครงการ
 ต่อเนือ่ ง  ใหม่
หน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ.......-......นโยบายข้อ............-..................กลยุทธ์ขอ้ ............-..........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ,14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 8.3.2 (5) ทางอ้อม..-…..
ประเด็นการพิจารณา ทางตรง ..................-............ทางอ้อม................……….......................................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้.................................... เกณฑ์ที่......................
********************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี เป็นการฝึกปฏิบัติในการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการทดสอบการอยู่
ร่วมกันเป็นระบบหมู่ลูกเสือ การทางานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาใน
ด้านร่างกาย จิตใจและศีลธรรมอันดี ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดทาโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –3ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพักแรม
แบบเช้าไป – เย็นกลับ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 วัน (ไม่ค้างคืน)
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ได้ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน
2) ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
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3) ลูกเสือ-เนตรนารีสารอง เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน
2) ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3) ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ค. 2561 - จากโรงเรียน
ก.ย. 2561 (งบเรียนฟรี 15
ปี )
โครงการ
ชั้นป.1
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ก.ย. 2561 355คนๆละ
ทากิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร
100 บาท
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พ.ย. 2561 รวม35,500บาท
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
พ.ย. 2561 ชั้น ป.2
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
322 คนๆละ
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม เช้าไป-เย็นกลับ พ.ย. 2561 100 บาท
ใช้เวลา 1 วัน (ไม่ค้างคืน )
รวม 32,200 บาท
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ – เนตรนารี สารอง
ชั้น ป.3
แต่ละหมู่/กอง ณ ค่ายลูกเสือ
343 คนๆละ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
100 บาท
รวม 34,300 บาท
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
รวมทั้งสิ้น
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
102,000 บาท
นารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมและค่ายลูกเสือ
5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี )
- ชั้น ป.1 จานวน 35,500บาท
- ชั้น ป.2 จานวน 32,200 บาท
- ชั้น ป.3 จานวน 34,300 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายเทพตรีชา
”

ศรีคุณ

”
”
”
ผู้กากับ/หัวหน้ากิจกรรม
ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
ผู้กากับ/วิทยากร

ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
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5.2 งบนักเรียน บาท
5.3 งบจัดหา -บาทรวม
102,000 บาท
6. สถานที่ดาเนินงาน
6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 1- 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
9.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
9.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

ชื่อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล )
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 116 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ให้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สารองประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน ณ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
สารอง เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1) บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2) นางสาวจานันท์
ไพรงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3) นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
4) นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
5) นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาและแพร่ธรรม
6) นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
7) นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ – การเงิน
8) นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9) นางพรทิพย์
สะอาดรัมย์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา เสนอแนะ อานวยการและแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรม ในการอยู่ค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี สารอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายพักแรม
1) ผู้อานวยการค่าย
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1) นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
2) ผู้อานวยฝึกอบรม
1) นายเทพตรีชา ศรีคุณ
3) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1) ลูกเสือกอง 1
นายอานวย
สังข์ทองหลาง ประธานกรรมการ
นางดวงจันทร์
ชุบรัมย์
รองประธาน
2) ลูกเสือกอง 2
นางสาวปิยะมาศ
ทองทั่ว
กรรมการ
นางสาวปารวี
ชมโคกกรวด กรรมการ
3) ลูกเสือกอง 3
นายกฤษณ์กร
จรดรัมย์
กรรมการ
นางสาวสุวนันท์
วันทะมาตย์ กรรมการ
4) ลูกเสือกอง 4
นางเยาวมาลย์
บุญผาง
กรรมการ
นางสาวสุรัชวดี
พิริยะตระกูล กรรมการ
5) ลูกเสือกอง 5
นางสาวอนงค์
คอนรัมย์
กรรมการ
6) เนตรนารีกอง 1 นางสาวสาลินี
เชื่อมรัมย์
กรรมการ
นางสาวดวงพร
พรสาร
กรรมการ
7) เนตรนารีกอง 2 นางสาวอารดา
หิรัญศดานันท์ กรรมการ
นางวิจิตร
อาสาสุข
กรรมการ
8) เนตรนารีกอง 3 นางสาวจรรยา
คนชุม
กรรมการ
9) เนตรนารีกอง 4 นางสาวพรรณทิพา
เสนาโนฤทธิ์ กรรมการ
10) เนตรนารีกอง 5 นางภรภัทร
แก่งสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ
4) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. ลูกเสือกอง 1
นางเมทินี
ราชวงศ์
ประธานกรรมการ
นางสมใจ
เฮาประโคนมงคล รองประธาน
2. ลูกเสือกอง 2
นางอนงรัตน์
ขยันชุมนุม
กรรมการ
นางสาวจตุพร
ผมทา
กรรมการ
3. ลูกเสือกอง 3
นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว
กรรมการ
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
กรรมการ
4. ลูกเสือกอง 4
นางปาริชาติ
วาปีโส
กรรมการ
นางนัตยา
โซ่ไธสง
กรรมการ
5. เนตรนารีกอง 1 นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
กรรมการ
นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว
กรรมการ
6. เนตรนารีกอง 2 นางสาวอาไพ
เภาตนะ
กรรมการ
นางสาวจันทิมา
พันธ์มณี
กรรมการ
7. เนตรนารีกอง 3 นายสิริชัย
คาพิสมัย
กรรมการ
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นายสุรเสกข์
อินทร์ประโคน
กรรมการ
8. เนตรนารีกอง 4 นายโสฬส
โพธิ์ศรี
กรรมการ
นางสาวสุมิตรา
ปลื้มกมล
กรรมการและเลขานุการ
5) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. ลูกเสือกอง 1
นางวรินทร
เอิบอิ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์
รองประธาน
2. ลูกเสือกอง 2
นางสาวอภิญญา
วิชัยรัมย์
กรรมการ
นางมนทกานต์
ดาทอง
กรรมการ
3. ลูกเสือกอง 3
นางสาวดวงพร
เข็มทอง
กรรมการ
นางวิลาวัลย์
บุญนาพา
กรรมการ
4. ลูกเสือกอง 4
นางปรียาภรณ์
มาตหนองแวง กรรมการ
นางสาวสุรินทร
ฉลาดเจน
กรรมการ
5. ลูกเสือกอง 5
นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์
กรรมการ
6. เนตรนารีกอง 1 นางลาเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
กรรมการ
มีหน้าที่
นางวงศ์จันทร์
จันทร์ศิริ
กรรมการ
7. เนตรนารีกอง 2 นางละออง
แว่นศิลา
กรรมการ
นายวันชัย
ดึแฮ
กรรมการ
8. เนตรนารีกอง 3 นายตัณติกร
สุขศรี
กรรมการ
9. เนตรนารีกอง 4 นางสาวศรินนา
แก้วสีเคน
กรรมการ
10. เนตรนารีกอง 5 นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
ดังต่อไปนี้
1. รับรายงานตัว ลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. กากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร
3. เป็นวิทยากรประจาฐานตามกาหนดการฝึกอบรม ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรประจาวิชา ให้คะแนน
และส่งคะแนนประจาฐาน ส่งฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
4. กากับดูแล ให้คาปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างอยู่ค่ายและ
ระหว่างรอการเดินทางกลับ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการวิทยากรประจาวิชา และพิธีกรประจาวัน ป.1 -3
1) อานวย สังข์ทองหลาง
2) ชนเทพ สังข์ทองหลาง

ระเบียบแถว ป.1
ประธานกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพ ป.2 รองประธาน
และกิจกรรมกลางแจ้ง
3) ประชาสันต์ สาเรียนรัมย์ สังเกตและจา ป.3
กรรมการ
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4) ละออง แว่นศิลา

พิธีกรประจาวัน ป. 1 -3

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจาฐานกิจกรรมการเข้าค่าย
2. ประเมินผลตามฐานกิจกรรม
3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี
4. เป็นพิธีกรดาเนินรายการตามกาหนดการ
4. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และจัดทาป้ายค่าย
1) นายสิริชัย คาพิสมัย
ประธานกรรมการ
2) นายตัณติกร สุขศรี
3) นายกฤษณ์กร จรดรัมย์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดหาเครื่องดนตรี เล่นดนตรีในกิจกรรมค่าย และจัดทาป้ายอยู่ค่ายพักแรม
5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ และฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
1) นายวิรัช
หมวดประโคน
ประธานกรรมการ
2) นายเทพตรีชา ศรีคุณ
3) นายโสฬส
โพธิ์ศรี

รองประธาน
กรรมการ

4) นายอานวย
สังข์ทองหลาง
5) นางสาวสุมิตรา ปลืม้ กมล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดหาอุปกรณ์ เอกสาร สาหรับเข้าค่ายพักแรม
2. ถ่ายภาพกิจกรรมค่าย
3. ประเมินผลกิจกรรมค่าย จัดอันดับ และจัดรางวัล และมอบรางวัล
4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานนาเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ
เรียบร้อยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสนาม
1) นายประชาสันต์
2) นางสาวฉัตรแก้ว
มีหน้าที่

สาเรียนรัมย์
เปกรัมย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมค่าย
2. จัดน้าดื่ม เครื่องดื่ม สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ
3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี กรณีเจ็บป่วย
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันและเวลาที่สิ้นสุดการอยู่ค่ายพักแรม
สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลงชื่อ…………………………………….
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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กาหนดการฝึกอบรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สารอง ป.1 -3
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ ค่ายชั่วคราวลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
วันที่ 1 ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) ..............
พิธีกรประจาวัน มิส ละออง แว่นศิลา
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
07.00 – 08.30 น. - รายงานตัว
ผู้กากับประจาหมู่/กอง
08.30 - 09.30 น. - พิธีราชสดุดี
- กล่าวรายงาน ( ผอ.ฝึกฯ ชื่อ...............................................)
ม.เทพตรีชา
- ประธานกล่าวเปิด ( ประธาน ชื่อ...............................................)
ประธาน
- เปิดประชุมรอบเสาธง
มิสละออง
- ลอดซุ้ม
- วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
09.30 - 10.00 น. นันทนาการ
สิริชัย,ศรินนาและคณะ
10.00 – 12.00 น. ทักษะทางวิชาลูกเสือ
ระเบียบแถว ป.1
ทดสอบสมรรถภาพ ป.2
สังเกตและจา ป.3
วิทยากรประจาวิชา ม. อานวย สังข์ทองหลาง
ม. ชนเทพ สังข์ทองหลาง
ม. ประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
ผบ.ประจาฐาน
ผบ.ประจาฐาน
ผบ.ประจาฐาน
ฐานที่ 1

ฐานที่ 3

ม.สุวัชวดี,ปิยะ
มาศ
ท่าตรง ท่าพัก
ม.อนงค์,เยาว
มาลย์
ท่าตามระเบียบพัก ม.สาลินี,ปารวี

ฐานที่ 4

ท่าซ้ายหัน

ฐานที่ 5
ฐานที่ 6
ฐานที่ 7
ฐานที่ 8
ฐานที่ 9

ท่าขวาหัน
ท่ากลับหลังหัน
แถวหน้ากระดาน
แถววงกลม
แถวครึ่งวงกลม

ฐานที่ 10

กฎและคา
ปฏิญาณ

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

ฐานที่ 2

วันทยหัตถ์ มือลง

ม.ดวงพร,กฤษณ์
กร
ม.อารดา,สุวนันท์
ม.วิจิตร
ม.จรรยา
ม.พรรณทิพา
ม.ดวงจันทร์
ม.ภรภัทร

เดินทรงตัว

ม.เมทินี,ปิยะนุช

ดมกลิ่น

เดินอ้อมหลัก

ม.สมใจ,อาไพ

ฟังเสียงเพลง

โยนบอลลง
ตะกร้า
กระโดดเชือก

ม.อนงรัตน์,จันทิมา

ฟังเสียงดนตรี

ม.วรินทร,วงศ์
จันทร์
ม.จิรุดา
ภรณ์,ละออง
ม.อภิญญา,วันชัย

ม.จตุพร,สิริชัย

ชิมรสชาติ

ม.มนทการต์

โยนห่วง
วิ่งกลับตัว
ปิดตาหาสิ่งของ
เดินเทินศีรษะ
โดดข้ามสิ่งกีด
ขวาง

ม.ปัณณ์ธารี,สุรเสกข์
ม.ปานทิพย์,สุมิตรา
ม.ปาริชาติ,โสฬส
ม.นัตยา
ม.รวงทอง

คลาสิ่งของ
ลาเลียงหน้า
ดูรูปภาพ
คลาตามเชือก
ปิดตาร้อย
เชือก
ลาเลียงหลัง

ม.ดวงพร,ตัณติกร
ม.วิลาวัลย์,ศรินนา
ม.ปรียาภรณ์
ม.สุรินทร
ม.วรลักษณ์
ม.ลาเพยพรรรณ
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13.00 -13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น

นันทนาการ
กิจกรรมกลางแจ้ง
- สรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม
- ทาพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ปิดรอบเสาธง
- เดินทางกลับบ้าน

หมายเหตุ กิจกรรมและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ม. ชนเทพ และคณะ
ม.เทพตรีชา
มิส ละออง แว่นศิลา
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รายงานการประชุม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้น ป.1-3
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุภารัตน์
2. นายสมบัติ
3. นายวิรัช
4. นางสาวสุรัชวดี
5. นางสาวอนงค์
6. นางสาวสาลินี
7. นางสาวดวงพร
8. นางสาวอารดา
9. นางวิจิตร
10. นางสาวจรรยา
11. นางสาวพรรณทิพา
12. นางดวงจันทร์
13. นางภรภัทร
14. นางสาวปิยะมาศ
15. นางเยาวมาลย์
16. นางสาวปารวี
17. นายกฤษณ์กร
18. นางสุวนันท์
19. นายอานวย
20. นางเมทินี
21. นางสมใจ
22. นางอนงรัตน์
23. นางสาวจตุพร
24. นางสาวปัณณ์ธารี
25. นางสาวปานทิพย์
26. นางปาริชาติ

เหลืองรัตนวิมล

พิมพ์จันทร์
หมวดประโคน
พิริยะตระกูล
คอนรัมย์
เชื่อมรัมย์
พรสาร
หิรัญศดานันท์
อาสาสุข
คนชุม
เสนาโนฤทธิ์
ชุบรัมย์
แก่งสันเทียะ
ทองทั่ว
บุญผาง
ชมโคกกรวด
จรดรัมย์
วันทะมาตย์
สังข์ทองหลาง
ราชวงศ์
เฮาประโคนมงคล
ขยันชุมนุม
ผมทา
ศรีแก้ว
กล่อมรัมย์
วาปีโส

ประธานที่ประชุม
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ผู้ไม่เข้าร่วม
เปิดประชุม
08.10 น.

27. นางนัตยา
28. นางรวงทอง
29. นางสาวปิยะนุช
30. นางสาวอาไพ
31. นางสาวจันทิมา
32. นายสิริชัย
33. นายสุรเสกข์
34. นางสาวสุมิตรา
35. นายโสฬส
36. นายชนเทพ
37. นางวรินทร
38. นางสาวจิรุดาภรณ์
39. นางสาวอภิญญา
40. นางมนทกานต์
41. นางสาวดวงพร
42. นางวิลาวัลย์
43. นางปรียาภรณ์
44. นางสาวสุรินทร
45. นางสาววรลักษณ์
46. นางลาเพยพรรณ
47. นางวงศ์จันทร์
48. นางละออง
49. นายวันชัย
50. นายตัณติกร
51. นางสาวศรินนา
52. นางสาวฉัตรแก้ว
53. นายประชาสันต์
54. นายเทพตรีชา

โซ่ไธสง
ศรีศุภมิตร
ทองทั่ว
เภาตนะ
พันธ์มณี
คาพิสมัย
อินทร์ประโคน
ปลื้มกมล
โพธิ์ศรี
สังข์ทองหลาง
เอิบอิ่ม
เพิ่มสุขพัฒน์
วิชัยรัมย์
ดาทอง
เข็มทอง
บุญนาพา
มาตหนองแวง
ฉลาดเจน
กีรัตน์
พิมพ์จันทร์
จันทร์ศิริ
แว่นศิลา
ดึแฮ
สุขศรี
แก้วสีเคน
เปกรัมย์
สาเรียนรัมย์
ศรีคุณ

ประชุม เวลา
เลขานุการ
นายเทพตรี

ชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สารอง
ประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ อาเภอเมือ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สารอง เป็นไปตามกระบวนการพัฒนา
เยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง ดังนี้
1. ผู้อานวยการค่าย
นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
2. ผู้อานวยฝึกอบรม นายเทพตรีชา ศรีคุณ
1. ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลูกเสือกอง 1
นายอานวย
สังข์ทองหลาง
นางดวงจันทร์
ชุบรัมย์
ลูกเสือกอง 2
นางสาวปิยะมาศ
ทองทั่ว
นางสาวปารวี
ชมโคกกรวด
ลูกเสือกอง 3
นายกฤษณ์กร
จรดรัมย์
นางสาวสุวนันท์
วันทะมาตย์
ลูกเสือกอง 4
นางเยาวมาลย์
บุญผาง
นางสาวสุรัชวดี
พิริยะตระกูล
ลูกเสือกอง 5
นางสาวอนงค์
คอนรัมย์
เนตรนารีกอง 1
นางสาวสาลินี
เชื่อมรัมย์
นางสาวดวงพร
พรสาร
เนตรนารีกอง 2
นางสาวอารดา
หิรัญศดานันท์
นางวิจิตร
อาสาสุข
เนตรนารีกอง 3
นางสาวจรรยา
คนชุม
เนตรนารีกอง 4
นางสาวพรรณทิพา
เสนาโนฤทธิ์
เนตรนารีกอง 5
นางภรภัทร
แก่งสันเทียะ
2. ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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ลูกเสือกอง 1

นางเมทินี
ราชวงศ์
นางสมใจ
เฮาประโคนมงคล
ลูกเสือกอง 2
นางอนงรัตน์
ขยันชุมนุม
นางสาวจตุพร
ผมทา
ลูกเสือกอง 3
นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
ลูกเสือกอง 4
นางปาริชาติ
วาปีโส
นางนัตยา
โซ่ไธสง
เนตรนารีกอง 1
นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว
เนตรนารีกอง 2
นางสาวอาไพ
เภาตนะ
นางสาวจันทิมา
พันธ์มณี
เนตรนารีกอง 3
นายสิริชัย
คาพิสมัย
นายสุรเสกข์
อินทร์ประโคน
เนตรนารีกอง 4
นายโสฬส
โพธิ์ศรี
นางสาวสุมิตรา
ปลื้มกมล
3. ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลูกเสือกอง 1
นางวรินทร
เอิบอิ่ม
นางสาวจิรุดาภรณ์
เพิ่มสุขพัฒน์
ลูกเสือกอง 2
นางสาวอภิญญา
วิชัยรัมย์
นางมนทกานต์
ดาทอง
ลูกเสือกอง 3
นางสาวดวงพร
เข็มทอง
นางวิลาวัลย์
บุญนาพา
ลูกเสือกอง 4
นางปรียาภรณ์
มาตหนองแวง
นางสาวสุรินทร
ฉลาดเจน
ลูกเสือกอง 5
นางสาววรลักษณ์
กีรัตน์
เนตรนารีกอง 1
นางลาเพยพรรณ
พิมพ์จันทร์
นางวงศ์จันทร์
จันทร์ศิริ
เนตรนารีกอง 2
นางละออง
แว่นศิลา
นายวันชัย
ดึแฮ
เนตรนารีกอง 3
นายตัณติกร
สุขศรี
เนตรนารีกอง 4
นางสาวศรินนา
แก้วสีเคน
เนตรนารีกอง 5
นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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1. รับรายงานตัว ลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. กากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร
3. เป็นวิทยากรประจาฐานตามกาหนดการฝึกอบรม ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรประจาวิชา ให้คะแนน
และส่งคะแนนประจาฐาน ส่งฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
4. กากับดูแล ให้คาปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างอยู่ค่ายและ
ระหว่างรอการเดินทางกลับ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. วิทยากรประจาวิชา และพิธีกรประจาวัน ป.1 -3
1. อานวย สังข์ทองหลาง
ระเบียบแถว ป.1
2. ชนเทพ สังข์ทองหลาง
ทดสอบสมรรถภาพ ป.2
และกิจกรรมกลางแจ้ง
3. ประชาสันต์ สาเรียนรัมย์ สังเกตและจา ป.3
4. ละออง แว่นศิลา
พิธีกรประจาวัน ป. 1 -3
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจาฐานกิจกรรมการเข้าค่าย
2. ประเมินผลตามฐานกิจกรรม
3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี
4. เป็นพิธีกรดาเนินรายการตามกาหนดการ
5. ฝ่ายนันทนาการ และจัดทาป้ายค่าย
1. นายสิริชัย คาพิสมัย
2. นายตัณติกร สุขศรี
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
มีหน้าที่ จัดหาเครื่องดนตรี เล่นดนตรีในกิจกรรมค่าย และจัดทาป้ายอยู่ค่ายพักแรม
6. ฝ่ายสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ และฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
1. นายวิรัช
หมวดประโคน
2. นายเทพตรีชา ศรีคุณ
3. นายโสฬส
โพธิ์ศรี
4. นายอานวย
สังข์ทองหลาง
5. นางสาวสุมิตรา ปลื้มกมล
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดหาอุปกรณ์ เอกสาร สาหรับเข้าค่ายพักแรม
2. ถ่ายภาพกิจกรรมค่าย
3. ประเมินผลกิจกรรมค่าย จัดอันดับ และจัดรางวัล และมอบรางวัล
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4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานนาเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ
เรียบร้อยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสนาม
1. นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
2. นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ครูชายที่มีชื่อในคาสั่งเข้าค่ายให้มาปฏิหน้าที่ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อเตรียม
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับเข้าค่าย
ปิดประชุมเวลา 09.10 น.

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สารอง ชั้น ป.1-3
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.

นางสาวสุ ภารัตน์

2. นายสมบัติ
3. นายวิรัช
4. นางสาวสุรัชวดี
5. นางสาวอนงค์
6. นางสาวสาลินี
7. นางสาวดวงพร
8. นางสาวอารดา
9. นางวิจิตร
10. นางสาวจรรยา
11. นางสาวพรรณทิพา
12. นางดวงจันทร์
13. นางภรภัทร
14. นางสาวปิยะมาศ
15. นางเยาวมาลย์
16. นางสาวปารวี
17. นายกฤษณ์กร
18. นางสุวนันท์
19. นายอานวย
20. นางเมทินี
21. นางสมใจ
22. นางอนงรัตน์
23. นางสาวจตุพร

เหลืองรัตนวิมล

พิมพ์จันทร์
หมวดประโคน
พิริยะตระกูล
คอนรัมย์
เชื่อมรัมย์
พรสาร
หิรัญศดานันท์
อาสาสุข
คนชุม
เสนาโนฤทธิ์
ชุบรัมย์
แก่งสันเทียะ
ทองทั่ว
บุญผาง
ชมโคกกรวด
จรดรัมย์
วันทะมาตย์
สังข์ทองหลาง
ราชวงศ์
เฮาประโคนมงคล
ขยันชุมนุม
ผมทา

ประธานที่ประชุม
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ผู้ไม่เข้าร่วม
เปิดประชุม
08.10 น.

ชา ศรีคุณ
มอบหมาย
กล่าวเปิด
ได้

24. นางสาวปัณณ์ธารี
25. นางสาวปานทิพย์
26. นางปาริชาติ
27. นางนัตยา
28. นางรวงทอง
29. นางสาวปิยะนุช
30. นางสาวอาไพ
31. นางสาวจันทิมา
31. นายสิริชัย
32. นายสุรเสกข์
33. นางสาวสุมิตรา
34. นายโสฬส
35. นายชนเทพ
36. นางวรินทร
37. นางสาวจิรุดาภรณ์
38. นางสาวอภิญญา
39. นางมนทกานต์
40. นางสาวดวงพร
41. นางวิลาวัลย์
42. นางปรียาภรณ์
43. นางสาวสุรินทร
44. นางสาววรลักษณ์
45. นางลาเพยพรรณ
46. นางวงศ์จันทร์
47. นางละออง
48. นายวันชัย
49. นายตัณติกร
50. นางสาวศรินนา
51. นางสาวฉัตรแก้ว
52. นายประชาสันต์
53. นายเทพตรีชา

ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ศรีแก้ว
กล่อมรัมย์
วาปีโส
โซ่ไธสง
ศรีศุภมิตร
ทองทั่ว
เภาตนะ
พันธ์มณี
คาพิสมัย
อินทร์ประโคน
ปลื้มกมล
โพธิ์ศรี
สังข์ทองหลาง
เอิบอิ่ม
เพิ่มสุขพัฒน์
วิชัยรัมย์
ดาทอง
เข็มทอง
บุญนาพา
มาตหนองแวง
ฉลาดเจน
กีรัตน์
พิมพ์จันทร์
จันทร์ศิริ
แว่นศิลา
ดึแฮ
สุขศรี
แก้วสีเคน
เปกรัมย์
สาเรียนรัมย์
ศรีคุณ

ประชุม เวลา

นายเทพตรี
ได้รับ

เลขานุการ

จากประธาน
ประชุม และ
ดาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แจ้งกาหนดการค่ายลูกเสือ ป.1 – 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารอนุสรณ์ นักเรียนรายงานตัว 7.00 – 08.30 น. หลังเคารพธงชาติจึงจะ
เริ่มพิธีเปิดการเข้าค่าย น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง พิธีเปิดการเข้าค่าย
07.00 – 08.30 น.
08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

- รายงานตัว
- พิธีราชสดุดี
- กล่าวรายงาน ( ผอ.ฝึกฯ ชื่อ...............................................)
- ประธานกล่าวเปิด ( ประธาน ชื่อ...............................................)
- เปิดประชุมรอบเสาธง
- ลอดซุ้ม
- วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นันทนาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
พิจารณาและมอบหมายให้ผู้กากับรับผิดชอบเป็นวิทยากรประจาฐานทักษะทางวิชาลูกเสือ
10.00 –12.00 น. ทักษะทางวิชาลูกเสือ
ระเบียบแถว ป.1
ม. อานวย สังข์ทองหลาง
ฐานที่ 1
วันทยหัตถ์ มือลง
ม.สุวัชวดี,ปิยะมาศ

ทดสอบสมรรถภาพ ป.2
ม. ชนเทพ สังข์ทองหลาง
เดินทรงตัว
ม.เมทินี,ปิยะนุช

สังเกตและจา ป.3
ม. ประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
ดมกลิ่น
ม.วรินทร,วงศ์
จันทร์
ฟังเสียงเพลง ม.จิรุดา
ภรณ์,ละออง
ฟังเสียงดนตรี ม.อภิญญา,วันชัย

ฐานที่ 2

ท่าตรง ท่าพัก

ม.อนงค์,เยาวมาลย์

เดินอ้อมหลัก

ม.สมใจ,อาไพ

ฐานที่ 3

ท่าตามระเบียบพัก

ม.สาลินี,ปารวี

ม.อนงรัตน์,จันทิมา

ฐานที่ 4
ฐานที่ 5

ท่าซ้ายหัน
ท่าขวาหัน

ม.ดวงพร,กฤษณ์กร
ม.อารดา,สุวนันท์

โยนบอลลง
ตะกร้า
กระโดดเชือก
โยนห่วง

ฐานที่ 6

ท่ากลับหลังหัน

ม.วิจิตร

วิ่งกลับตัว

ม.จตุพร,สิริชัย
ชิมรสชาติ
ม.ปัณณ์ธารี,สุร
คลาสิ่งของ
เสกข์
ม.ปานทิพย์,สุมิตรา ลาเลียงหน้า

ฐานที่ 7
ฐานที่ 8

แถวหน้ากระดาน
แถววงกลม

ม.จรรยา
ม.พรรณทิพา

ปิดตาหาสิ่งของ
เดินเทินศีรษะ

ม.ปาริชาติ,โสฬส
ม.นัตยา

ดูรูปภาพ
คลาตามเชือก

ม.มนทการต์
ม.ดวงพร,ตัณติ
กร
ม.วิลาวัลย์,ศริน
นา
ม.ปรียาภรณ์
ม.สุรินทร
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ฐานที่ 9
ฐานที่ 10
12.00 – 13.00 น.
13.00 -13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

แถวครึ่งวงกลม

ม.ดวงจันทร์

โดดข้ามสิ่งกีด
ขวาง

กฎและคาปฏิญาณ ม.ภรภัทร
พักรับประทานอาหาร
นันทนาการ
กิจกรรมกลางแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ แจ้งพิธปี ิดการเข้าค่าย
14.30 – 15.00 น
- สรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม
- ทาพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ปิดรอบเสาธง
- เดินทางกลับบ้าน
ปิดประชุมเวลา 09.05 น.

ม.รวงทอง

ปิดตาร้อย
เชือก
ลาเลียงหลัง

ม.วรลักษณ์
ม.ลาเพยพรรรณ

ม. ชนเทพ และคณะ

ม.เทพตรีชา
มิส ละออง แว่นศิลา

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่

069/ 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

เรียน

ท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
ด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา

07.00 น. ซึ่งกิจกรรมจะเสร็จสิ้นเวลา 15.30 น. โดยให้ผู้ปกครองรับ- ส่ง บุตรหลานของท่านที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
และไปรับกลับเมื่อครบกาหนดการเข้าค่าย การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี
ดังนั้น โรงเรียนจึงขออนุญาต ให้นักเรียนในปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฯ ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยโดยมีคณะผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตและขอให้ท่านกรอกใบตอบรับส่งคืนครูประจาชั้น ภายใน วันที่ 27
พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติม นายเทพตรีชา ศรีคุณ โทร 080 – 596 -4811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………โปรดกรอกแล้วส่งคืนครูประจาชั้นภายใน 27 พฤศจิกายน 2561……………...
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ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) .................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียน (ชื่อ – สกุล) ................................................................. เลขประจาตัว .............. ชั้น .........../........
 อนุญาต ให้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ในครั้งนี้
 ไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมพัฒนาผู้รียน วิชาลูกเสื อ – เนตรนารี
ชื่อกิจกรรม /ค่ายพักแรม………………………………………………ปี การศึกษา ……………………
ข้อมูลผูต้ อบแบสอบถาม โปรดทาเครื่ องหมาย ✓  ลูกเสื อ เนตรนารี อื่นๆ .................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู ้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ของท่าน
เพียงระดับเดียว

รายการประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนาความรู้ไปใช้
มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

1. สถานที่เข้าค่าย/ที่พักมีความเหมาะสม
2. พิธีถวายราชสดุดี
3. กิจกรรมนันทนาการ ( เพลง เกม ฯลฯ )
4. กิจกรรมวิชาตามฐานการเรียนรู้ ( เช่น ผจญภัย ฯลฯ )
5. ระยะเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม
6. ความเหมาะสมของจานวนวันที่เข้าค่าย
7. ระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบเสาธง เหมาะสม
8. ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ร่วมรับผิดชอบในหมู่
10. ได้ปฏิบัติกีจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ
11. มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ
12. ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก ผู้กากับลูกเสือ
13. ความประทับใจของการเข้าค่ายพักแรม
14. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย
. สรุปประโยชน์ที่ได้รับ จากกิจกรรมพัฒนาผู้รียน วิชาลูกเสือ – เนตรนารี
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่
.........................................................................................................................................................................................
2.หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม ในครั้งต่อไป ได้แก่
.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ลงชื่อ .............................................ผู้กากับประจาฐาน

รวม
( 20 คะแนน )

ความสาเร็จ
( 5คะแนน )

ระเบียบวินัย
( 5คะแนน )

ความสามัคคี
( 5คะแนน )

หมู่ที่....ชื่อหมู่/ห้องเรี ยน

รายงานตัวเข้าฐาน
( 5คะแนน )

ใบคะแนนประจาฐาน
กิจกรรม.................................................
ฐานที่..........................ชื่อฐานกิจกรรม.....................................
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(..................................................)
ผู้ประเมินกิจกรรม

สรุปค่าใช้จ่าย เข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี สารอง ชั้น ป.1 - 3 ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
รายรับ รับเงินจากฝ่ายการเงิน จานวน 13,000 บาท
รายการ
1. หัวหมูไหว้เจ้าที่
2. ค่าน้าดื่ม กาแฟซอง กาแฟร้อน สาหรับครู
3. เครื่องดื่มไหว้เจ้าที่ พวงมาลัย
4. อุปกรณ์ วิชาสังเกตและจา(พิวเจอร์บอร์ด สก๊อตเทป เชือกฟาง)
5. โฟมทาป้ายค่ายฯ
6. ขนมและลูกอม (รางวัลชาวค่ายสาหรับนักเรียน)
7. ค่าน้ามันรถใช้ ในค่าย ( ม. ประชาสันต์)
8. อาหาร อาหารว่าง สาหรับครู และ วัสดุฐานชิมรส
รวมค่าใช้จ่าย
คงเหลือ (13,000 - 8,507)

จานวน
1 หัว
1 ขุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

เป็นเงิน
490
700
680
100
494
2328
500
3215

หมายเหตุ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบสาคัญรับเงิน

8,507
4,493

ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะครู
ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและให้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียน
ลงชื่อ.............................................
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( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
ผู้กากับกลุ่ม/หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

