
ตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563

รายงานผลการดําเนินงานลกูเสือ

สาํนักงานลกูเสอืเขตพื�นที�การศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1



๑ 
1. หลักการ   

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนลูกเสือ
จังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง
ตำมภำรกิจเพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และ
ตำมวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ ให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนลูกเสือส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและ
ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

2. กระบวนการ/ขั้นตอน 
 2.1 ผู้รับบริกำรยื่นเอกสำร/ค ำร้อง 
 2.2 ตรวจสอบเอกสำร 
 2.3 บันทึกเสนอ/ขออนุมัติโครงกำร 
 2.4 ส่งเรื่องไปยังต้นสังกัด/หน่วยงำนที่ยื่นค ำร้อง 
 2.5 รำยงำน/ติดตำมผลของผู้จัดฝึกอบรม 
 2.6 รำยงำนผลไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 

3. รายละเอียดการปฏิบัติงานลูกเสือ 
 3.1 งำนค่ำยลูกเสือจังหวัด 
  - งำนสถำนที่ ดูแลระบบน้ ำประปำ และระบบไฟฟ้ำ 
  - งำนประสำนงำนและติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ชุมชน และท้องถิ่น 
  - งำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มำขอใช้ค่ำยลูกเสือ 
  - บันทึกสถิติกำรใช้ค่ำยลูกเสือแต่ละปีงบประมำณ 
  - ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรที่หน่วยงำนหรือส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนดขึ้น 
 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกำรลูกเสือและเนตรนำรี ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
  - งำนขออนุมัติผลกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ 
  - งำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ทุกระดับ 
  - งำนพิธีถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสรณ์ เนื่องใน “วันมหำธีรรำชเจ้ำ” 
  - งำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
  - ประสำนงำนเฉลิมพระเกียรติในโอกำสต่ำงๆ 
  - งำนขอเหรียญสดุดีลูกเสือ 
  - งำนขอเข็มบ ำเพ็ญประโยชน์ 
  - งำนขอตั้งกอง กลุ่ม และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
  - จัดท ำรำยงำนกิจกำรลูกเสือประจ ำปี 
  - งำนฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี 
  - จัดท ำทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนำรี 
  - งำนพัฒนำ ส่งเสริม และกำรขอใช้ค่ำยลูกเสือ 
  - งำนพัฒนำกิจกำรลูกเสือ เนตรนำรี 
  - งำนอ่ืนๆ ที่ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด/ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดหรือมอบหมำย   
 
 
 
 

4. ผลการด าเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 



๒ 
4.1 งำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2562 และพิธีวำงพวงมำลำ และถวำย

รำชสดุดี ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
ในกำรจัดงำนวันดังกล่ำวมี ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
และหน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1,500 คน เข้ำร่วมกิจกรรม โดยมี นำยเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนพิธี และมีคณะกรรมกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” 
ประจ ำปี 2562 ตำมประกำศดังแนบ 

 
                                                                                                       

 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2562 

-------------------------- 
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกำยน ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตแห่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ก ำหนดจัดงำน “วัน
สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย อ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

 

  เพ่ือให้กำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี ๒๕62 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและส่งเสริมภำพลักษณ์กิจกำรลูกเสือออกสู่สำยตำประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง ส ำนักงำนลูกเสือ
จังหวัดเช ียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2562 
ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
   1. ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ประธำนกรรมกำร 

2. รองผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
4. ผู้ก ำกับกำรกลุ่มงำนจรำจรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
5. ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 กรรมกำร 
6. ศึกษำธิกำรภำค 15 กรรมกำร 
7. ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ กรรมกำร 
 และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 กรรมกำร 
10. ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 

 11. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
 12. นำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กรรมกำร 
 13. คณะกรรมกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่ำน กรรมกำร 
 14. ประธำนชมรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 



๓ 
 15. ประธำนชมรมวิทยำกรลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
 16. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครเชียงใหม่ กรรมกำร 
 17. ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
 18. นำยกสโมสรผู้บังคับบัญชำลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ กรรมกำร 
 19. นำยกสโมสรลูกเสือนำนำชำติเชียงใหม่ กรรมกำร 
 20. นำยกสโมสรลูกเสือวิสำมัญวชิรำพำยัพเชียงใหม่ กรรมกำร 
 21. นำยกสโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้ำนนำ กรรมกำร 
 22. นำยกสโมสรลูกเสืออำสำ กกต. จังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
 23. นำยกสโมสรลูกเสือเชียงใหม่ กรรมกำร 
 24. นำยกสมำคมผู้บังคับบัญชำลูกเสือเชียงใหม่ กรรมกำร 
 25. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำรและ 
 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เลขำนุกำร 
 26. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรรมกำรและ 
       เชียงใหม่ เขต 1 (นำยอวยชัย  ศรีตระกูล) ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 27. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กรรมกำรและ 
       กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ ดูแลคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ สนับสนุนกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” 
ประจ ำปี 2562 ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
   

ฝ่ายด าเนินงาน/พิธีการ 
1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
 เชียงใหม่ เขต 1 (นำยอวยชัย  ศรีตระกูล) 
2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยมนตรี  ตุ้มทรัพย์  ผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
 ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

 4. นำยชำญ  ขุนแก้ว ผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 5. นำยวิชัย  มั่นชำ ผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

6. นำงอุษณีย์  จินตนำประวำสี  รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
 ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
7. นำยประวัติ  ค ำยอง รองผู้ตรวจกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
8. นำงเหรียญทอง  ค ำยอง รองผู้ตรวจกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร 
9. นำยวิชิต  สอำดล้วน ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 

 10. นำยจักรพันธ์  นพรัตน์ศิวกุล    ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย          กรรมกำร 
 11. นำยสุรชัย  อำรีศิริ ผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 
 12. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กรรมกำรและ 
       กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 เลขำนุกำร 
 13. นำงสิริพร  ไชยรินทร์   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ 



๔ 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ วำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 
2562 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ด ำเนินกำรในวันงำนพิธีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นพิธีกร ท ำ
หน้ำที่ต้อนรับ และเชิญประธำนประกอบพิธีตำมก ำหนดกำร พร้อมทั้งประเมินผลกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระ
มหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปี 2562 
  

  ฝ่ายจัดสถานที ่
 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 
 3. นำยธนัฏฐ์  แสนแปง รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
  โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
 4. นำยสมบัติ  ค ำบุญสูง รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
  โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
 5. นำยธนพล  กมลหัตถ์ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
  โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
 6. นำยกิตติพงษ์  ยอดชุมภู   ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 7. นำยเจษฎำ  เจริญชัยชนะ   ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 8. นำงศิริพร  สำยสอน   ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 9. นำงสำววิจิตตรี  ภักดี ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 10. นำยณัฐพล  นันโท ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 11. นำยประเทือง  ใจแก้ว ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 12. นำยไกรสร  จองมูลสุข ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 13. นำงสำวจันทร์พร  ปินตำเปี้ย ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 14. นำงสำวนพมำศ  ไชยชมภู ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 15. นำยวรมงคล  ภำพพริ้ง ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 16. นำยวิชิต  สอำดล้วน ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 17. นำยจักรพันธ์  นพรัตน์ศิวกุล ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 18. นำงสำวลัดดำวรรณ์  จันทร์พรหม ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 19. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรช่ำงเทศบำลนครเชียงใหม่ กรรมกำร 
 20. นำยสนั่น  นะระ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4 กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 21. นำยฉัตรชัย  หมวกทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4 กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 22. นำงสำวจันทนำ  เนียอั๋น พนักงำนอัดส ำเนำ กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 23. ลูกเสือ เนตรนำรี  โรงเรยีนยุพรำชวิทยำลัย  จ ำนวน 20 คน กรรมกำร 
  
 24. นำงสิริพร  ไชยรินทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เลขำนุกำร 
 25. นำงสำวเมษยำ  มโนร ำ ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ กรรมกำรและ 



๕ 
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ จัดสถำนที่ประกอบพิธี ได้แก่ จัดและตกแต่งโต๊ะหมู่บูชำ พร้อมตกแต่งริ้วระบำย
ผ้ำหน้ำประร ำพิธี จัดเตรียมพวงมำลำ ก ำหนดจุดวำงพวงมำลำ ผังจุดยืนของกองลูกเสือเพ่ือวำงพวงมำลำ ชุด
รับแขก เก้ำอ้ี เต็นท์รับรอง โต๊ะรับรำยงำนตัว พร้อมจัดและติดตั้งเครื่องขยำยเสียง จัดลูกเสือกอง
เกียรติยศรับท่ำนประธำน วงดุริยำงค์บรรเลงเพลง และจัดผังที่ตั้งกองลูกเสือต่ำงๆ ที่มำช่วยพิธีในบริเวณ
สนำม 

 

ฝ่ายจัดระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี 
 1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
     เชียงใหม่ เขต 1 (นำยเจตย์  สะสะรมย์) 
 2. นำยทรงศักดิ์  ขันตี ครู โรงเรียนจิตรำวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยวัลลภ  อภิชำติโยธิน ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 4. นำยอำนนท์  กำญจนไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 5. นำยสุกฤษฏิ์พงษ์  วรรณรักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 6. นำงกำญจนำ  พร้อมประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 7. นำยณรงค์ฤทธิ์  กำญจนไพโรจน ์ รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. นำยสรพงษ์  ทะพิงแก รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. นำยปรีชำเวช  สุขเกิน รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 10. นำยสมชำย  ใจจ ำรัสดี รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 11. นำยณภัทร  ปัตตะพงศ์ รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำร 
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. นำงพรรณี  เนตรตระสูตร ครู โรงเรียนเทศบำลวัดเชียงยืน กรรมกำร 
 13. นำงชำลิสำ  ดวงแสง ครู โรงเรียนเทศบำลวัดเชียงยืน กรรมกำร 
 14. ว่ำที่ร้อยตรี วรเทพ  ค ำวงษำ ครู โรงเรียนเทศบำลวัดเชียงยืน กรรมกำร 
 15. นำยทัพไทย  ทะลือชัย เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ กรรมกำร 
  โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
 16. นำยวัชระ  บุญมำก รองผู้ตรวจกำรลูกเสือ กรรมกำรและ 
 ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ เลขำนุกำร 

มีหน้าที่  จัดแถวกองลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตำมจุด
ที่ตั้ง ก ำหนดจุดวำงพวงมำลำ ผังจุดยืนของกองลูกเสือเพ่ือวำงพวงมำลำ 

 

ฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์ 
 1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
     เชียงใหม่ เขต 1 (นำยอวยชัย  ศรีตระกูล) 
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 2. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ รองประธำนกรรมกำร 
     กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
 3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
     ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
 4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
 5. นำงสำวพัชรี  สิงห์น้อย นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 6. นำยอ ำนวย  วิริยะ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 7. นำยภูริวัจน์  จิตสว่ำง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 8. นำงสำวเมษยำ  มโนร ำ ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 9. ร.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ  ชยัศักดิ์ รองสำรวัตร (ป.) กก.ตชด. 33  กรรมกำร 
 10. ร.ต.ต. นิคม  สันกลกิจ รองสำรวัตร (ป.) กก.ตชด. 33 กรรมกำร 
 11. ด.ต. วิภำสกร  หมื่นโฮ้ง ผู้บังคับหมู่ กก.ตชด. 33 กรรมกำร 
 12. นำงสำวรัตติยำ  ค ำอ้ำย นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 13. นำยอลงกรณ์  ชัยรัตน์ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 14. นำงสิริพร  ไชยรินทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เลขำนุกำร 
 15. นำงพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกุล นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำรและ 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ ให้กำรต้อนรับและจัดสถำนที่วำงพวงมำลำแก่โรงเรียน รับลงทะเบียนผู้ที่มำร่วมพิธี 
และบริกำรน้ ำดื่ม พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ พร้อม
ทั้งบันทึกวีดีโอ ถ่ำยภำพในพิธี 
 

ฝ่ายพยาบาล 
 1. นำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทศบำลนครเชียงใหม่ รองประธำนกรรมกำร 
 3. ลูกเสือโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย จ ำนวน 20 คน กรรมกำร 
 
 4. นำงนิภำภรณ์  สุริยวงศ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 5. นำงพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกุล นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 6. นำงสำวรัตติยำ  ค ำอ้ำย นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
 7. นำยสิทธิ์วิศรุฒ  หยุหมนตรี ครู โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
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 8. นำงสำวรุ่งทิพย์  เลำกิตติศักดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ 
  โรงพยำบำลเทศบำลนครเชียงใหม่ 
 9. เจ้ำหน้ำที่พยำบำลโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย กรรมกำรและ 
   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ จัดหน่วยพยำบำล รถพยำบำล เครื่องเวชภัณฑ์ ส ำหรับพยำบำล ลูกเสือ เนตร
นำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่เจ็บป่วย  
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตำมเจตนำรมณ์ของทำงรำชกำร 
 

ประกำศ  ณ  วันที่ 15 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

  (นำยเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 
       ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
            ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.2 กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอำสำพัฒนำค่ำยลูกเสือสุเทพ” เนื่องใน

วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ 
(ค่ำยสุเทพ) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.3 กำรอนุญำตใช้ค่ำยลูกเสือสุเทพรอบเดือนตุลำคม 2562 - มีนำคม 2563 
 

ที ่ ใช้ค่ายระหว่างวันที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จ านวน (คน) 
1 28 - 30 ตุลำคม 2562 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 80 
2 4 - 6 พฤศจิกำยน 2562 บริษัท เชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ จ ำกัด 40 
3 13 - 15 พฤศจิกำยน 2562 กลุ่มโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ 150 
4 19 - 22 พฤศจิกำยน 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 500 
5 2 - 4 ธันวำคม 2562 โรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่ 250 
6 6 ธันวำคม 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 120 
7 23 - 25 ธันวำคม 2562 โรงเรียนบ้ำนเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษำ) 500 
8 19 มกรำคม 2562 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 60 
9 5 - 9 มกรำคม 2563 กศน.เชียงใหม่ 80 



๑๐ 

10 12 มกรำคม 2563 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 130 
11 23 - 24 มกรำคม 2563 โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 306 
12 13 - 14 กุมภำพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้ำนหนองโค้ง 294 
13 17 - 21 กุมภำพันธ์ 2563 โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน 300 
14 27 กุมภำพันธ์ - 1 มีนำคม  

2563 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 60 

 
  4.4 กำรอนุญำตพำนักเรียนไปเข้ำค่ำยพกัแรมลูกเสือ เนตรนำรี 

 
 

ที ่ โรงเรียน ค่ายลูกเสือช่ัวคราว จังหวัด ระหว่างวันที่ 
จ านวน 

ผกก. 
ลส./
นน. 

1 วัดห้วยแก้ว ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ ชลบุร ี 29 ต.ค. -  
1 พ.ย. 62 

3 9 

2 อนุบำลบ้ำนท่อเมืองลัง ค่ำยฝันรัก เชียงใหม่ 3 - 4 ธ.ค. 62 12 101 
3 พุทธิโศภน ค่ำยลูกเสือแทนคุณ เชียงใหม่ 15 - 17 ธ.ค. 62 22 353 
4 บ้ำนร้องข้ีเหล็ก กองพันสัตว์ต่ำง 

(ค่ำยตำกสิน) 
เชียงใหม่ 16 - 17 ธ.ค. 62 6 53 

5 บ้ำนสันก ำแพง อุทยำนแห่งชำติ 
แม่ตะไคร้ 

เชียงใหม่ 25 - 27 ธ.ค. 62 26 258 

6 หมู่บ้ำนสหกรณ์ 2 โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 
2 

เชียงใหม่ 25 - 27 ธ.ค. 62 6 83 

7 วัดป่ำตัน ค่ำยลูกเสือแทนคุณ เชียงใหม่ 26 - 27 ธ.ค. 62 7 58 
8 บ้ำนสันก ำแพง ค่ำยลูกเสือม่อนป๊ำน 

เขำกวำง 
เชียงใหม่ 30 - 31 ม.ค. 63 24 295 

9 บ้ำนสันกแพง ศูนย์พัฒนำธรรมปิตุ 
มำตุภูมิปำงกอง 

เชียงใหม่ 30 - 31 ม.ค. 63 27 266 

   
 

ที ่ โรงเรียน ค่ายลูกเสือช่ัวคราว จังหวัด ระหว่างวันที่ 
จ านวน 

ผกก. 
ลส./
นน. 

10 บ้ำนแม่ฮ้อยเงิน ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เชียงใหม่ 3 - 4 ก.พ. 63 7 51 

11 เครือข่ำยวิชำกำร 
กลุ่มทักษิณ 
(บ้ำนดอนปิน, 
วัดป่ำแดด, 
แม่เหียะสำมัคคี, 
ศิริมังคลำจำรย์, 
วัดวังสิงห์ค ำ) 

ค่ำยลูกเสือเหนือเกล้ำ เชียงใหม่ 5 - 7 ก.พ. 63 38 304 
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12 วัดเมืองสำตร ค่ำยลูกเสือม่อนป๊ำน 
เขำกวำง 

เชียงใหม่ 11 - 12 ก.พ. 63 3 34 

13 วัดหนองป่ำครั่ง ค่ำยลูกเสือม่อนป๊ำน 
เขำกวำง 

เชียงใหม่ 11 - 12 ก.พ. 63 5 39 

14 บ้ำนเชิงดอยสุเทพ สถำนีควบคุมไฟป่ำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 12 - 14 ก.พ. 63 9 55 

15 บ้ำนโป่งน้อย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำ 
กำรควบคุมไฟป่ำ 

เชียงใหม่ 12 - 14 ก.พ. 63 30 250 

16 วัดเจ็ดยอด ค่ำยลูกเสือแทนคุณ เชียงใหม่ 12 - 14 ก.พ. 63 7 38 
17 วัดสันกลำงเหนือ ค่ำยลูกเสือแทนคุณ เชียงใหม่ 12 - 14 ก.พ. 63 9 78 
18 บ้ำนหนองโค้ง ค่ำยลูกเสือสุเทพ เชียงใหม่ 13 - 14 ก.พ. 63 25 294 
19 บ้ำนดอนปิน อุทยำนแห่งชำติ 

ออบขำน 
เชียงใหม่ 13 - 14 ก.พ. 63 19 103 

20 วัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ 14 - 15 ก.พ. 63 22 103 
21 วัดวังสิงห์ค ำ ค่ำยลูกเสือม่อนป๊ำน 

เขำกวำง 
เชียงใหม่ 18 - 19 ก.พ. 63 7 62 

22 ค ำเท่ียงอนุสสรณ์ ค่ำยลูกเสือเหนือเกล้ำ เชียงใหม่ 20 - 21 ก.พ. 63 10 155 
23 ค ำเท่ียงอนุสสรณ์ ค่ำยลูกเสือแทนคุณ เชียงใหม่ 20 - 21 ก.พ. 63 8 150 
 

4.5 กำรอนุมัติจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนำรี ดังนี้ 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 3 กลุ่ม 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 จ ำนวน 8 กลุ่ม 
4.6 กำรอนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนำรี ดังนี้ 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 จ ำนวน 5 

กอง 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 15 กอง 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 จ ำนวน 5 

กอง 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 4 

กอง 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 จ ำนวน 20 กอง 
   - โรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 4 กอง 
4.7 กำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ดังนี้ 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 จ ำนวน 24 รำย 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 จ ำนวน 34 รำย 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 169 รำย 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 จ ำนวน 80 รำย 
   - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 19 

รำย 
     - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 จ ำนวน 112 รำย 
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   - โรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 40 รำย 
 

4.8 กำรอนุมัติจัดฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ดังนี้ 
   ประเภทสามัญ 
   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูก เสือ ขั้นควำมรู้ทั่ ว ไป วันที่  14 ธันวำคม 2562  

ณ โรงยิมเนเซียม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ  
ผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7/2562 ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 ธันวำคม 2562 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 5/2562 ระหว่ำงวันที่ 9 - 15 
ตุลำคม 2562 ณ ค่ำยลูกเสือฝันรัก อ ำเภอสันป่ำตองจังหวัดเชียงใหม่ 

   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2563 ระหว่ำงวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ - 1 มีนำคม 2562 ณ ค่ำยลูกเสือฝันรัก อ ำเภอสันป่ำตองจังหวัดเชียงใหม่ 

   ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 
   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป วันที่ 7 กันยำยน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 4/2562 ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 ตุลำคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั ่วไป และผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
ขั้นควำมรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 5/2562 ระหว่ำงวันที่ 1 - 4 พฤศจิกำยน 2562 ณ ค่ำยลูกเสือชเยศ อ ำเภอสันป่ำตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

   ประเภทวิสามัญ 
   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป และผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ ขั้นควำมรู้

เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2562 ระหว่ำงวันที่ 25 - 28 ตุลำคม 2562 ณ ค่ำยลูกเสือชเยศ อ ำเภอสันป่ำตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป และผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ ขั้นควำมรู้
เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2562 ระหว่ำงวันที่ 28 - 31 ตุลำคม 2562 ณ ค่ำยลูกเสือสุเทพ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

   - กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป และผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ ขั้นควำมรู้
เบื้องต้น รุ่นที่ 4/2562 ระหว่ำงวันที่ 14 - 17 พฤศจิกำยน 2562 ณ ค่ำยลูกเสือแห่งชำติภำคเหนือ 
(ค่ำยจอมทอง) อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

4.9 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจขั้นที่  5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพ่ือขอรับ
เครื่องหมำยวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนบ้ำนพระนอน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 11 - 15 ตุลำคม 2562 
ประเภทสำมัญ จ ำนวน 100 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 
2 ท่อน ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  
3 ตุลำคม 2562 ประเภทสำมัญ จ ำนวน 8 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  
4 ตุลำคม 2562 ประเภทส ำรอง จ ำนวน 8 รำย 
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 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  

2 ท่อน ณ โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 ประเภท
สำมัญ จ ำนวน 15 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 ประเภท
ส ำรอง จ ำนวน 14 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 
2 ท่อน ณ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญำ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 
ประเภทส ำรอง จ ำนวน 4 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนอินทนนท์วิทยำ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ประเภท
สำมัญ จ ำนวน 7 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ ค่ำยลูกเสือแทนคุณ ส ำนักฟำร์ม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  
23 พฤศจิกำยน 2562 ประเภทสำมัญรุ่นใหญ่ จ ำนวน 2 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนบ้ำนท่ำมะแกง อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 ธันวำคม 2562 ประเภทสำมัญ 
จ ำนวน 14 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ ส ำนักงำนสโมสรลูกเสือเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวำคม 2562 
ประเภทส ำรอง จ ำนวน 2 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนจอมทอง อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มกรำคม 2563 ประเภทสำมัญ
รุ่นใหญ่ จ ำนวน 16 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนบ้ำนปำงเฟือง อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 4 - 5 กุมภำพันธ์ 2563 
ประเภทสำมัญ จ ำนวน 12 รำย ประเภทสำมัญรุ่นใหญ่ จ ำนวน 11 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนรังษีวิทยำ อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 20 - 21 กุมภำพันธ์ 2563 
ประเภทสำมัญ จ ำนวน 12 รำย ประเภทสำมัญรุ่นใหญ่ จ ำนวน 11 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 6 - 7 มีนำคม 2563 
ประเภทสำมัญ จ ำนวน 13 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  
2 ท่อน ณ โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 6 - 7 มีนำคม 2563 
ประเภทสำมัญ จ ำนวน 10 รำย 

 - กำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 
2 ท่อน ณ โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่  
13 - 15 มีนำคม 2563 ประเภทสำมัญ จ ำนวน 44 รำย 

 
 



๑๔ 
 
 
 
4.10 โบรชัวร์ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติต่ำงๆ 
 - ขั้นตอนกำรขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และจัดตั้ง

กลุ่ม กองเนตรนำรี และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำเนตรนำรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

  
 
 - กำรขอรับกำรตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติกำรและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 

  
 - กำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 3 ท่อน 
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 - กำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ 4 ท่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 

  
 - กำรขออนุมัติฝึกอบรมและกำรก ำหนดเลขรุ่น 
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