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ค ำสั่งอำชีวศึกษำภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร 
ที่  ๐๐๖ /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ค่ำยย่อยท่ี 2 ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร  
งำนชุมนุมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำช่อสะอำด ครั้งที่ 6 

     
ตามที่ คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ  

เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่  
6 -12 มีนาคม  2559  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้น  

เพ่ือให้การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานค่ายย่อยที่ 2 
ประกอบด้วย อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  
1.1 นายอเนก  สุขสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
1.3  นางจุรี  ทัพวงษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
1.3 นายสุวัฒน์  เสมภูม ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
 

๒. ผู้บังคับกำรค่ำยย่อยท่ี 2  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายโฉม  บุญจันทร์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

                                       ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ ๒  
๒.๒ นายพีรพงษ์  พันธ์โสดา   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

     รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ 2 ฝ่ายลูกเสือ 
๒.๓ นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

     รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ 2 ฝ่ายเนตรนารี 
มีหน้ำที ่
๑. ควบคุมและบริหารจัดการค่ายย่อยที่ 2 
๒. จัดและส่งเสริมกิจกรรมในค่ายย่อยที่ 2 ให้สอดคล้องกับกิจกรรมค่ายชุมนุม โดยให้เป็นไปตาม 

รูปแบบและวิธีการค่ายชุมนุม 
๓. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ค่ำยย่อยท่ี 2 ประกอบด้วย 

3.1 นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ      วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                ประธานกรรมการ 
3.2 นายโฉม               บุญจันทร์       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รองประธานกรรมการ 
3.3 นางนวลอนงค์        ธรรมเจรญิ      วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    รองประธานกรรมการ 
3.4 นายปริวัฒน์           ถานิสโร            วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี          กรรมการ 
3.5 นายประชา  ฤทธิผล            วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม         กรรมการ 

/๓.๖ นายวัชรินทร.์.. 
3.6 นายวัชรินทร์ ศิริพานิช           วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ          กรรมการ 
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3.7 นายวิม กัลปนาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                  กรรมการ 
3.8 นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม         วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม                  กรรมการ 
3.9 นายกันตพัฒน์       พุกสวัสดิ์        วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา         กรรมการ 
3.10 นายจิระ            เฉลิมศักดิ์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)      กรรมการ 
3.11 นายวิวรรธน์       วิไลลักษณ์         วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
3.12 นายวิทยา          อินสว่าง             วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                    กรรมการ 
3.13 ว่าที่ร.ท.สมภพ    เพชรพระประเสริฐ  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                     กรรมการ 
3.14 นายธนรัตน์        ทองหยัด  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                           กรรมการ 
3.15 นายเอกรัฐ         สว่างยิ่ง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี        กรรมการ 
3.16 ว่าที่ร.อ.เชาวลิต   ยุทธนาวา   วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
1. ให้การสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 

๔. ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือและรองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วย 
4.1 ผู้ก ากับกลุ่มที่ 1 (ลูกเสือ) นายจ าเริญ      ตันสุวรรณ  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 

               รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 1 (ลูกเสือ) นายทวิช         อยู่เมือง              วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 
4.2 ผู้ก ากับกลุ่มที่ 2 (ลูกเสือ) นายวิทยา        อินสว่าง วิทยาลั ยเทคนิ คพัทยา               

รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 2 (ลูกเสือ)  ว่าทีเ่รือตรีสมภูมิ สุดสงวน               วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
4.3 ผู้ก ากับกลุ่มที่ 3 (เนตรนารี) นางสาวภัทรพร  ห่อประภัทรพงศ์  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 

               รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 3 (เนตรนารี) นางจรวย     วิหคเหิน              วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
มีหน้ำที่ 
1. เข้าร่วมประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
2. จัดท าตารางแผนภูมิการด าเนินการร่วมกับผู้ก ากับกอง 
3. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
4. บริหารงานจัดการในกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแล และมอบหมายงานให้ลูกเสือ/เนตรนารี พัฒนาทุกวัน 

 

๕. ฝ่ำยสถำนที ่ประกอบด้วย 
5.1 นายวิวรรธน์          วิไลลักษณ์       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)      ประธานกรรมการ 
5.2 นายสิทธิพัฒน์       เล็กชะอุ่ม      วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) รองประธานกรรมการ 
5.3 นายเอกรัฐ           สว่างยิ่ง      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี        กรรมการ 
5.4 นายช านิ              ฝอยหิรัฐ      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                กรรมการ 
5.5 นายวิศม              รังไสว      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                กรรมการ 
5.6 นางสาวฌัฐสุดา       เกรียติธิวัฒน์     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                กรรมการ 
5.7 นายสันติ              ดิษฐเจริญ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี        กรรมการ 

/๕.๘ นางสาวส าราญจิตร์... 
5.8 นางสาวส าราญจิตร์   ภูมี       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
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5.9 นายสุธรรม            พวงมลิวัลย์      วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
5.10 นายรัชพงษ์          กายจันทร์       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)       กรรมการ 
5.11 นายอนุชา           อุดมพันธ์       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
5.12 นายประทีป         แจ้งกูล       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
5.13 นางสาวศรีโสภา     คูประพัทธ์พงศ์    วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)              กรรมการ 
5.14 นางสาวปราณี       รองสุพรรณ์       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
5.15 นางสาวจิตรา        ถาวร       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
5.16 นายสุจินต์           สุนทรวลีนนท์     วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)        กรรมการ 
5.17 นายอนุชา            มาตฤปโยธร    วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)   กรรมการและเลขานุการ 
5.18 นายชาญณรงค์      แสงอรุณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.19 นายสุชาติ            เทยีนทอง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

มีหน้ำที ่
   1. จัดท าแผนผังค่ายย่อย  

2. จัดสร้างค่าย ได้แก่ ซุ้มประตูค่าย เสาธงชาติ รั้วพร้อมติดตั้งธงกองลูกเสือต่างๆ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ประสานงานกับค่ายชุมนุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา และการตกแต่งภูมิทัศน์  

๓. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเต้น โต๊ะ เก้าอ้ี ให้กับฝ่ายต่างๆ จัดสถานที่ประชุมในฝ่าย
อ านวยการ 

๔. จัดท าบอร์ดให้ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรม เป็นต้น 
๕. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 

6. ฝ่ำยทะเบียน ประกอบด้วย 
6.1 นายธวัช              ถ้วยทองค า   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา        ประธานกรรมการ 
6.2 นายประสาท        ศิริรัตนโสพร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาววนิดา        พิพบ  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา         กรรมการ  
6.4 นายสาโรช            นาคประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา         กรรมการ 
6.5 นางสาวศิโรรัตน์     ธรรมดา           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา        กรรมการ 
6.6 นางอุไรวรรณ        สร้อยหิน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา        กรรมการ 
6.7 นางรุ่งฤดี             บุญฤทธิ์  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
1. รวบรวมรายชื่อสมาชิกในหมู่/กอง/กลุ่ม ทั้งหมดในค่ายย่อย จัดท าทะเบียนสมาชิก 
๒. รับรายงานตัวในวันแรก สรุปจ านวนสมาชิกรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

       7. ฝ่ำยธุรกำรและประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
 7.1 นางฐิรนันท์          มณีรัตน์  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง        ประธานกรรมการ 
 7.2 นางอภิญญา         แจ่มเจริญ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางสาวฐณัฐฐา      โกสินธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา         กรรมการ 

/๗.๔ นางสาวชชัลัย... 
 7.4 นางสาวชัชชลัย      บุญทารมณ์        วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                          กรรมการ 



 ~๔~   

 7.5 นางสาวบุษกร       พิชิตกุล           วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                          กรรมการ 
 7.6 ว่าที่ร.ต.สุชาติ       คงสิน  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                   กรรมการ 
  7.7 นายสุเมธ           รินทลึก  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                   กรรมการ 
  7.8 นายวิวันชัย         นิวัฒน์  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                   กรรมการ 
  7.9 นายวรวรรษ        จินดากูล  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                   กรรมการ 
  7.10 นางเพ็ญศรี        โคตรสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                   กรรมการ 
  7.11 นางสาวอรุณี      ขันทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  กรรมการและเลขานุการ 
  7.12 นายสมชาย        พวงมณี  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
1. จัดท าคู่มือด าเนินการและแผนภูมิบริหารในค่ายย่อย 
2. จัดท าแบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน ท าบัญชีควบคุมดูแลการเงินและการเบิกจ่าย 
3. ประสานงานขอรับการสนับสนุนการเงินจากกองกลาง ในกรณีที่กองกลางจัดสรรเงินให้ค่ายย่อย

สรุปภาวะการเงินรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน 
4. บริการประชาสัมพันธ์ตลอดวัน จัดนิทรรศการ บันทึกการประชุมนัดหมาย 
5. จัดเตรียมสมุดตรวจเยี่ยม แบบฟอร์มลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมโต๊ะวาง 
6. จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกอง

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

        8. ฝ่ำยสวัสดิกำรพยำบำล ประกอบด้วย 
 8.1 นายวิทยา           อินสว่าง  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   ประธานคณะกรรมการ 
 8.2 นายนพพร           สุรินทร์  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายศุภกิจ           ศรีวิชา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                  กรรมการ 
 8.4 นายธีรศักดิ์          พลิ้งวงค ์  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                           กรรมการ 
 8.5 นายสัญญา          งาสระน้อย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                   กรรมการ 
 8.6 นายธานี             แสงโชติ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                   กรรมการ 
 8.7 นายวัชระ            ล้วนดี  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                   กรรมการ 
 8.8 นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง           วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                   กรรมการ 
 8.9 นางสาวอมรรัตน์    ไชยแก้ว            วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                   กรรมการ 
 8.10 นายชานนท์       อุ่นจิตต์           วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                   กรรมการ 
 8.11 นางสาวสุจิตรา    นาชัยทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา           กรรมการและเลขานุการ 
 8.12 นางสาวนิตยา     นาชัยทอง           วิทยาลัยเทคนิคพัทยา         กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       9. ฝ่ำยสูทกรรม  ประกอบด้วย 
 9.1 นางนวลอนงค์      ธรรมเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา        ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวดวงพร     ราษฎร์เจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    รองประธานกรรมการ 
 9.3 นางธารทิพย์       ภิรมย์ลาภ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                  กรรมการ 
 9.4 นายกวินพรรษ     มาลัย                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                  กรรมการ 

/๙.๕ นายสมาน... 
 9.5 นายสมาน          พงษ์ประยูร        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา               กรรมการ 



 ~๕~   

 9.6 นายวิรัตน์          วุฒิสิงห์          วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                  กรรมการ 
 9.7 นายสมนึก          คดีธรรม          วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                 กรรมการ 
 9.8 นายไพเราะ         ปั้นพงษ์          วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา               กรรมการ 
 9.9 นางวิจิตรา          สิงขรวัฒน์          วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการและเลขานุการ 
       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  

 

       10. ฝ่ำยกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 10.1 นายประชา ฤทธิผล  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม               ประธานกรรมการ 
 10.2 นายพีรพงษ ์ พันธ์โสดา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม           รองประธานกรรมการ 
 10.3 ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ภัสส์  จันทราวงษ์เดชา  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                     กรรมการ 
 10.4 ว่าที่เรือตรีสมภูมิ สุดสงวน  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                         กรรมการ   
 10.5 นายจิรานุวัฒน์ พานทอง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                         กรรมการ 
 10.6 นายสุชาติ  ราชบุรี  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                         กรรมการ 
 10.7 นายสมภพ  เจริญบุญทรัพย์ดี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                         กรรมการ 
 10.8 นายธนรัชน์ สุขโข  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)            กรรมการ 
 10.9 ว่าที่ร้อยตรีวชิรศักดิ์  วุฒิวิทยานันท์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)                         กรรมการ 
 10.10 นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม                     กรรมการ 
 10.11 นายชัยกรันต์ สันติบวรวงษ ์ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม                     กรรมการ 
 10.12 นายธนกร ธนบ ารุงศักดิ ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                 กรรมการ 
 10.13 นายสุทธิกร สมทรง  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                 กรรมการ 
 10.14 นายภคพล ปิ่นแก้ว  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                 กรรมการ 
 10.15 นายสมชาย พวงมณี  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                           กรรมการ 
 10.16 นายวิเวทย์ พรมใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)    กรรมการ 
 10.17 นายจักรกฤษณ์ มะณ ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)    กรรมการ 
  10.18 นายอนุชา มาตฤปโยธร วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)                กรรมการ 
 10.19 นายสุชาติ เทียนทอง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)                กรรมการ 
 10.20 นายประทีป แจ้งกูล  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)                กรรมการ 
 10.21 นางสาวส าราญจิตต์ ภูม ิ  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)                กรรมการ 
 10.22 นายศุภกิจ ศรีวิชา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                                 กรรมการ 
 10.23 นายธีรศักดิ์พ ลิ้งวงค ์  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา                                 กรรมการ 
 10.24 นายพิรชัช ชังเภา  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                            กรรมการ 
 10.25 นางสาววรีรัตน์ ทองอินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                            กรรมการ 
           10.26 ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์   เทียมศรีรัชนีกร   โรงเรียนเทศบาล 3 (องุ่น อุปถัมภ์)            กรรมการ 

/๑๐.๒๗ นายจินดาพล... 
 10.27 นายจินดาพล    เปรมศร ี  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม        กรรมการและเลขานุการ 



 ~๖~   

 10.28 ว่าที่เรือตรีธงชัย ปานผดุง          วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่ 
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์นันทนาการ สายรัดข้อมือสีน้ าเงิน(สีประจ าค่ายย่อยที่ 2) จ านวน 300 ชุด 

2. ตารางกลุ่มบริการเวรยาม การร่วมกิจกรรมของค่ายย่อย ความก้าวหน้ากลุ่ม/กองร้อย/ หมู่ต่าง ๆ 
3. จัดเตรียมตารางรายชื่อสมาชิกในหมู่ เพลงประจ าค่ายย่อย กฎ ค าปฏิญาณ แบบฟอร์มการ

ประเมินหมู ่– กองร้อย – กลุ่มดีเด่น ประจ าวันทุกวัน 
4. ควบคุมดูแลและด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธงและลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่ม

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

        11. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 11.1 นายปริวัฒน์       ถานิสโร          วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                  ประธานกรรมการ 
 11.2 นายสมพร         บุญริน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี              รองประธานกรรมการ 
 11.3 นางสาวสิริพร     บัวสมบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                           กรรมการ 
 11.4 นายนิกร           อัครศร ี  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                          กรรมการ 
 11.5 นายสัญญา        พิเคราะห์  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                         กรรมการ 
 11.6 นายมงคล          ยินดี  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                             กรรมการ 
 11.7 นายธวัชชัย        ละม่อม  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี             กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้ำที ่
 1. จัดแบ่งเวรยามผู้ก ากับและลูกเสือ เนตรนารี 
 2. ควบคุมดูแลและด าเนินการอยูเวรยามในค่ายย่อยและส่วนกลางตามความเหมาะสมทั้งกลางวัน
และกลางคืน  
 3. จัดเตรียมวิทยุสื่อสารพร้อมเสา 

  4. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
 

        12. ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 12.1 นายธนรัตน์      ทองหยัด           วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี           ประธานกรรมการ 
 12.2 นายโสภณ       อินทร์เพ็ญ    วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี       รองประธานกรรมการ 
 12.3 นายเกรียงศักดิ์  บุญขวาง           วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                     กรรมการ 
 12.4 นายพิรชัช       ซังเภา  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                     กรรมการ 
 12.5. นายเสกข์       เจ๊กพ่วง  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                     กรรมการ 
 12.6 นางสาวดวงเนตร เมืองวงค์          วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                     กรรมการ 
 12.7 นางสาวชนิดา   ธีรทีป               วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                     กรรมการ 
 12.8 นางสาวจรยา   เพ็ชรภิโรม           วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี                     กรรมการ 
12.9 นางมรกต       จันทร์เจริญ           วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี    กรรมการและเลขานุการ 
 12.10 นางสาวกัณชรีษา  เฉลิมศักดิ์      วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
          มีหน้ำที่  



 ~๗~   

1. จัดท าเครื่องมือและด าเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่ กองร้อย กลุ่ม 
ตลอดจนค่ายย่อยในด้านต่าง ๆตามความเหมาะสม 

2. สรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 

 

ให้คณะกรรมการค่ายย่อย และฝ่ายต่างๆ ได้ด าเนินการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมและ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ ค่ายย่อยที่ 2 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม ให้ประธานคณะกรรมการ
เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                              สั่ง ณ วันที่   ๓  มีนาคม  พ. ศ. 2559 
 

                                ว่าที่ร้อยตรี 
 

                                            (ณรงค์  เกษตรภิบาล) 
                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 

          ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 

 


