
 
 

 
 
 

ค าสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ที ่๐๐๕ /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ค่ายย่อยท่ี 1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด  ครั้งที่ 6 

     
 

ตามที่ คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ      
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่     
6 – 12 มีนาคม 2559  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้น 

 

เพ่ือให้การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานค่ายย่อยที่ 1 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.1 ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
1.2 นายบุญเลี้ยง ชงสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
1.3 นายโกลศล ศรีขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
 

2. ผู้บังคับการค่ายย่อยท่ี 1 ประกอบด้วย 
๒.๑ นายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

     ผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ 1 
                 ๒.๒ นายจรัส เล่ห์สิงห์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

          รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ 1 ฝ่ายลูกเสือ 
                 ๒.๓ นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

   รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ 1 ฝ่ายเนตรนารี 
 

มีหน้าที ่
๑. ควบคุมและบริหารจัดการค่ายย่อยท่ี 1 
๒. จัดและส่งเสริมกิจกรรมในค่ายย่อยที่ 1 ให้สอดคล้องกับกิจกรรมค่ายชุมนุม โดยให้เป็นไปตาม 

รูปแบบและวิธีการค่ายชุมนุม 
 

3. คณะกรรมการอ านวยการค่ายย่อยท่ี 1 ประกอบด้วย 
๓.๑ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก          ประธานกรรมการ
๓.๒ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี     รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายจรัส เล่ห์สิงห์  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว      รองประธานกรรมการ 

/๓.๔ นายอภิสิทธิ์... 



 
 

~๒~   

๓.๔ นายอภิสิทธิ์   เลี้ยงตระกูลงาม วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รองประธานกรรมการ
๓.๕ นายจรินทร ์ หลังสัน  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น   รองประธานกรรมการ
๓.๖ นายวิระ ออมทรัพย์ทวี  วิทยาลัยการอาชีพกบนิทร์บุร ี  รองประธานกรรมการ
๓.๗ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์   รองประธานกรรมการ
๓.๘ นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี                    กรรมการ
๓.๙ นายดรพนม ป่าสนธ์  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น          กรรมการ
๓.๑๐ นายด ารงค์ ซื่อสัตย์  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี          กรรมการ
๓.๑๑ พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล  จ ารูญ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก          กรรมการ
๓.๑๒ นายวีระวิทย ์ คีร ี   วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๓.๑๓ นายนิรุตต ์ ประยูรเจริญ  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี          กรรมการ
๓.๑๔ นายสมศักดิ์ ค าสนิท  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว           กรรมการ
๓.๑๕ นายสวรรค์ กุญชู   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว     กรรมการ
๓.๑๖ นายอนันติ์ ลิ่มเชย  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๗ นายธงชัย ศรีสุข                วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๘ ว่าทีพั่นตรีสมควร  อุ่นเรือน         วทิยาลัยเทคนิคนครนายก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
๑. ให้การสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๓. ก าหนดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 

4. ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ และรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วย 
4.1 ผู้ก ากับกลุ่มท่ี 1 (ลูกเสือ) นายธีรพงศ์   วงค์ประเสริฐ   วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

รองผู้ก ากับกลุ่มท่ี 1 (ลูกเสือ) นายพิเชษฐ   อินทร์ค า    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ผู้ก ากับกลุ่มที่ 2 (ลูกเสือ) นายวรุตน์    แสนระดี  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 2 (ลูกเสือ) นายอาคม    พวงทอง  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

4.2 ผู้ก ากับกลุ่มท่ี 3 (เนตรนารี) นายธนพร    เรืองโพน  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 3 (เนตรนารี) นางสาวรุ่งโรจน์  พุทตพงค์  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

มีหน้าที่ 
๑. เข้าร่วมประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๒. จัดท าตารางแผนภูมิการด าเนินการ 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. บริหารงาน จัดการในกลุ่ม/กอง 
๕. ควบคุมดูแล และมอบหมายงานให้ลูกเสือ/เนตรนารี พัฒนาทุกวัน 

 

๕.   ฝ่ายสถานที ่ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นายจรัส เล่ห์สิงห์  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                    ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายจรินทร ์ หลังสัน  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น             รองประธานกรรมการ

๕.๓ นายสวรรค ์ กุญชู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว               กรรมการ 
/๕.๔ นายดรพนม... 



 
 

~๓~   

 ๕.๔ นายดรพนม ป่าสนธ์  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๕ นายขจรเกียรติ รกัษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                              กรรมการ
๕.๖ นายสมหมาย   ศรีสุทธิ์  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๗ นายพิเชษฐ อินทร์ค า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๘ นายสุพัฒ ลีอุดม  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๙ นายอาทิตย์ บุตรสุด  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๐ นายณรงค์ ศรีตาล  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๑ นายสันต ิ ก าลังดี  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๒ นายทรงศิลป์ พอบ่อเงิน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๓ นายเสมียน อานไธสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๔ นายนกุล ตันไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๕ นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๖ นายวชิัย แย้มชม  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                     กรรมการ
๕.๑๗ นางอรปรียา พันธ์ครู  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๑๘ นางสาวพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๑๙ นายฐปกร รักษาศิล  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๐ นายชโรธร แก่นจ าปา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๑ นายไพโรจน์ ขุนทอง  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๒ นางสาวจุฑามาศ วิชาทา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๓ นางสาวคะนึงนิตย์ ตะวงษ ์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๕ นายอ านาจ ใจแก้ว  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๖ นางสาวพรชนก   แสนบุญ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ
๕.๒๗ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว              กรรมการ
๕.๒๘ นายนิรุทธ ์ น่วมรัศมี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว               กรรมการ
๕.๒๙ ว่าทีพั่นตรีสมควร อุ่นเรือน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                     กรรมการ
๕.๓๐ นายสมศักดิ์ ค าสนิท  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว             กรรมการและเลขานุการ
๕.๓๑ นายธีระยุทธ มอญขาม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๓๒ นายเอนก มณีมา  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๓๓ นายญาณปรีชา  ฉัตรกิ่ง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. จัดท าแผนผังค่ายย่อย 
๒. การจัดสร้างค่าย ระบบไฟฟ้า การตกแต่งภูมิทัศน์ แสงเสียง พัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ประชุม 

      เสาธงชาติ ป้ายต่าง ๆ ของทุกฝ่าย ตลอดจนยานพาหนะ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 

๖. ฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย 
๖.๑ นายจรินทร ์ หลังสัน  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น          ประธานกรรมการ
๖.๒ นางฉว ี  ศรีสุภาพ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น        รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายชาญชัย พยัคฆกุล วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                    กรรมการ 

/๖.๔ นางเพ็ญศรี... 



 
 

~๔~   

๖.๔ นางเพ็ญศรี ขุนทอง  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น           กรรมการ
๖.๕ นางสาวพิมพ์ภัทรา  เลิศเรืองศิริ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                            กรรมการ
๖.๖ นายจักรวัต ิ สอนแสง  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                            กรรมการ
๖.๗ นายฐปกร รักษาศีล  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๘ นายเอนก มณีมา  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๙ นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมพู วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๐ นางสาววลัลีย ์ สราญชื่น วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๑ นางสาวกัญญณัฏฐ์   บวังาม วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๒ นางสาวอัจฉรา   ไทยบุญรบ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๓ นางสาวคณึงนิตย์  ตะวะ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๔ นางสาวจุฑามาศ   วิชาทน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๕ นายสุรศักดิ์ หงส์บุญมี วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                      กรรมการ
๖.๑๖ นางสาวนิภาพร  วันค า  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๗ นางสาวพัชราภรณ์  เครือนอก วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๑๘ นางสาวรัชน ี สีทอนสุด วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                        กรรมการ
๖.๑๙ นายพีรพรรฒ กิ่งก้าน  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๒๐ นายพุทธนันท์ ชาติประยูร วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๒๑ นางสาวณัฎฎาพร   สุขเกษม วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                            กรรมการ
๖.๒๒ นางสาวพรชนก  แสนบุญ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๒๓ นางสาวอรรถพล วิริยสกุลวัฒนา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น                           กรรมการ
๖.๒๔ นายดรพนม ป่าสนธ์  วิทยาลัยการอาชีพวงัน้ าเย็น    กรรมการและเลขานุการ
๖.๒๕ นางอรปรียา     พันธุ์ครู วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๒๖ นางอรรชลี      ชาญประไพร วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. รวบรวมรายชื่อสมาชิกในหมู่/กองร้อย/กลุ่ม ทั้งหมดในค่ายย่อย จัดท าทะเบียนสมาชิก 
๒. รับรายงานตัวในวันแรก สรุปจ านวนสมาชิกรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

๗. ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๗.๑ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                   ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมศักดิ์ เพชรพรหม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก          รองประธานกรรมการ
๗.๓ ว่าทีพั่นตรีสมควร  อุ่นเรือน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                     กรรมการ
๗.๔ นายมงคล ดินแดง  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๗.๕ นางสาวธนภร เหมือนใจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                     กรรมการ
๗.๖ นางสาวแสงเทียน  เงินโสม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก            กรรมการ
๗.๗. นายอนันต์ สืบชาติ  วิทยาลัยเทคนิคนครนาย            กรรมการ
๗.๘ นางสาวณิชชา ลออ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก            กรรมการ 
๗.๙ นางสาวสุกัญญา เป็นสุข  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๐ นางมยุรี  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ มีหน้าที่.... 



 
 

~๕~   

มีหน้าที ่
๑. จัดท าคู่มือด าเนินการและแผนภูมิบริหารในค่ายย่อย 
๒. จัดท าแบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน ท าบัญชีควบคุมดูแลการเงินและการเบิกจ่าย 
๓. ประสานงานขอรับการสนับสนุนการเงินจากกองกลาง ในกรณีที่กองกลางจัดสรรเงินให้ค่ายย่อย 

สรุปภาวการณ์เงินรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน 
๔. บริการประชาสัมพันธ์ตลอดวัน จัดนิทรรศการ บันทึกการประชุมนัดหมาย 
๕. จัดเตรียมสมุดตรวจเยี่ยม แบบฟอร์มลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมโต๊ะวาง 
๖. จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกอง 

อ านวยการ พร้อมทั้งสรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

๘. ฝ่ายสวัสดิการพยาบาล ประกอบด้วย 
๘.๑ นายเพชรโยธิน  ราษฎร์เจริญ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์        ประธานกรรมการ
๘.๒ นายวีระวิทย์  คีร ี  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์   รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายวัลลภ  บุญขวัญ  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๘.๔ นายเฉลิมวุฒิ     โพธิ์เงิน  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๘.๕ นางสาวเกณิกา    หมื่นเตียง วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๘.๖ นางสาวปาริชาติ    เพ็ชรสุขุม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๘.๗ นางสาววิจิตรา    พุ่มดี  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๘.๘ นายภัทรพล     พยุงวงษ์  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์          กรรมการ
๘.๙ นางสาวอาภาวี   คีร ี  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๐ นางสาวจิตราภรณ์   ชชัวาล           วิทยาลยัการอาชีพองครักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
1. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พยาบาล เตียงพยาบาล สมุดป้ายสถิติการเข้ารับบริการ 
2. จัดพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมปลอกแขนพยาบาล 
3. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

๙. ฝ่ายสูทกรรม ประกอบด้วย 
๙.๑ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก          ประธานกรรมการ
๙.๒ นายอนันติ์  ลิ่มเชย  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก     รองประธานกรรมการ
๙.๓ ว่าทีร่้อยตรสีุขุม  เขตรเขื่อน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๙.๔ นางวิจิตรา  เจริญสุข  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๙.๕ นายไชโย  รุ่งเรือง  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๙.๖ นายวิเชียร  จันทร์ประมูล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๙.๗ นางอุไร  กากแก้ว  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๙.๘ นายพนม  รอดประชา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๙.๙ นางสาวปนัดดา  เอ่ียมเทียน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๙.๑๐ นางพัชรา  ศรีค า  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   กรรมการและเลขานุการ 

/ ๙.๑๑ สิบตรีอาทิตย์... 



 
 

~๖~   

๙.๑๑ สิบตรีอาทิตย์ ชไมพรเลิศสกุล   วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และปรุงอาหารบริการแก่สมาชิกในค่ายย่อย 
2. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับรับประทานอาหาร 
3. บริการรับ – จ่าย อาหารสดและน้ าดื่มประจ าวันแก่ลูกเสือและกองอ านวยการตลอดวัน 
4. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

๑๐. ฝ่ายกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรรณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก          ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายจรัส  เล่ห์สิงห์  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว      รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นายด ารง  ซื่อสัตย์  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   รองประธานกรรมการ
๑๐.๔ นายอนันติ์  ลิ่มเชย  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก     รองประธานกรรมการ
๑๐.๕ นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   รองประธานกรรมการ
๑๐.๖ นายทิฐินันท์  ทุมมา  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๑๐.๗ นายศักดิว์ิชิต  มั่นคง  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                   กรรมการ
๑๐.๘ นายธนพร  เรืองโพน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวรุ่งโรจน์ พุทตพงศ ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๑๐.๑๐ นายทรงศิลป์ พอบ่อเงิน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว           กรรมการ
๑๐.๑๑ ว่าทีร่้อยตรีโอเติ้น  หวยครบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                   กรรมการ
๑๐.๑๒ นายอภิศักดิ ์ อุบาลี  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี          กรรมการ
๑๐.๑๓ นายเริงศักดิ์  พลายระหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี          กรรมการ
๑๐.๑๔ นายภาคภูมิ  นาคทิพย์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี          กรรมการ
๑๐.๑๕ นายจักรกฤษณ์ เมฆสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๑๐.๑๖ นายสุขสันต์  เดชดี  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                    กรรมการ
๑๐.๑๗ นายธงชัย  ศรีสุข  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑๘ ว่าทีพั่นตรีสมควร  อุ่นเรือน       วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
1. จัดเตรียมอุปกรณ์นันทนาการ สายรัดข้อมือสีชมพู จ านวน 300 ชุด 
2. ตารางกลุ่มบริการเวรยาม การร่วมกิจกรรมของค่ายย่อย ความก้าวหน้ากลุ่ม/กองร้อย/หมู่ต่าง ๆ 
3. จัดเตรียมตารางรายชื่อสมาชิกในหมู่ เพลงประจ าค่ายย่อย กฎ ค าปฏิญาณ แบบฟอร์มการเมิน

หมู่ – กองร้อย – กลุ่มดีเด่น ประจ าวันทุกวัน 
4. ควบคุมดูแลและด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธงและลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มทุกวัน 

กิจกรรมยามเช้า การพัฒนาค่ายย่อย/กลุ่ม/กองร้อย 
5. น าลูกเสือ เนตรนารีและผู้ก ากับร่วมพิธีเปิด – ปิด 
6. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

/๑๑. ฝ่ายรักษา... 
 
 



 
 

~๗~   

๑๑. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก          ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายสมศักดิ์  เพชรพรหม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก      รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ว่าทีพั่นตรีสมควร อุ่นเรือน  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๑๑.๔ นายนรัท  พูนเพิ่มสุขสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๑๑.๕ นายอนันต์  สืบชาติ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๑๑.๖ นายพิสุทธิ์  ทรัพย์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก           กรรมการ
๑๑.๗ นายภูริศักย์  จตุพศ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๘ ว่าทีร่้อยตรีสุนทร ค าทุม        วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
1. จัดแบ่งเวรยามผู้ก ากับและลูกเสือ เนตรนารี 
2. ควบคุมดูแลและด าเนินการอยูเวรยามในค่ายย่อยและส่วนกลางตามความเหมาะสมทั้งกลางวัน

และกลางคืน  
3. จัดเตรียมวิทยุสื่อสารพร้อมเสา 
4. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 

 

๑๒. ฝ่ายติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี      ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   รองประธานกรรมการ
๑๒.๓ นางเริงศักดิ์  พรายระหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี          กรรมการ
๑๒.๔ นางสาวณัฐกานต์ ทาสร้าง  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี          กรรมการ
๑๒.๕ นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา           วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
1. จัดท าเครื่องมือและด าเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่ กองร้อย กลุ่ม 

ตลอดจนค่ายย่อยในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
2. สรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 

 

ให้คณะกรรมการค่ายย่อย และฝ่ายต่าง ๆ ได้ด าเนินการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมและ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ ค่ายย่อยที่ 1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม ให้ประธานคณะกรรมการเสนอ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบไดต้ามความเหมาะสม 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                                                         ว่าที่ร้อยตรี 
 

              (ณรงค์  เกษตรภิบาล) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 

                       ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 


