
 
 

ค าสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ที่ ๐๐๗ /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ค่ายย่อยท่ี ๓ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี ๖ 

     
 

 

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

 

เพ่ือให้การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานค่ายย่อยที่ ๓ อาชีวศึกษาจังหวัดตราด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.1 นายนรินทร์  สุขอ าไพจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
1.2 นายสมหวัง สุขจิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
1.3 นายอภิญญา ชุมเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
 

2. ผู้บังคับการค่ายย่อยท่ี 1 ประกอบด้วย 
๒.๑ นายกมล ชุมเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 

         ผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ ๓ 
๒.๒ นายศักดิ์ชัย ธีระประทปี วิทยาลัยเทคนิคตราด   

 รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ ๓ ฝ่ายลูกเสือ 
๒.๓ นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  

         รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ ๓ ฝ่ายเนตรนารี 
 

มีหน้าที ่
๑. ควบคุมและบริหารจัดการค่ายย่อยที่ ๓ 
๒. จัดและส่งเสริมกิจกรรมในค่ายย่อยที่ ๓ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมค่ายชุมนุม โดยให้เป็นไปตาม 

รูปแบบและวิธีการค่ายชุมนุม 
 

3. คณะกรรมการอ านวยการค่ายย่อยท่ี ๓ ประกอบด้วย 
๓.๑ นายกมล ชุ่มเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          ประธานกรรมการ 
๓.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล วิทยาลัยเทคนิคระยอง     รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป วิทยาลัยเทคนิคตราด     รองประธานกรรมการ 

/๓.๔ นายจิระพงษ์... 



 
 

~๒~   

๓.๔ นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี     รองประธานกรรมการ 
๓.๕ นายอภิชาต กุลธานี  วิทยาลัยเทคนิคระยอง     รองประธานกรรมการ 
๓.๖ นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม    รองประธานกรรมการ
๓.๗ ว่าที่ร้อยตรีชูชีพ อรุณเหลือง วิทยาลัยการอาชีพแกลง          กรรมการ 
๓.๘ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ 
๓.๙ นายเทิดศักดิ์ สรรพศรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว         กรรมการ 
๓.๑๐ นายถาวรสิทธิ ์ อินทะแสง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร          กรรมการ
๓.๑๑ นายบุญชัย งามระยับ วิทยาลัยสารช่างจันทบุรี          กรรมการ 
๓.๑๒ นายดนัย สัตยากร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่          กรรมการ 
๓.๑๓ นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี          กรรมการ 
๓.๑๔ นายสิริสมัย   เย็นรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด          กรรมการ 
๓.๑๕ นายนภดล หัตถาพงษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด          กรรมการ 
๓.๑๖ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ วิทยาลัยเทคนิคระยอง          กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ 
๓.๑๘ นายศิร ิ สมใจเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง         กรรมการ 
๓.๑๙ นายชัยรัตน ์ ชาญวิรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด          กรรมการ 
๓.๒๐ นายวิเชียร ถมจอหอ วิทยาลัยเทคนิคตราด          กรรมการ 
๓.๒๑ นายอสนาถ โรจนวิภาต วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี         กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวอนงค์ แสงพรมมา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว         กรรมการ 
๓.๓๓ นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓๔ นายดนัย บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ให้การสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่   

 เกิดขึ้น 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ก าหนดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 

4. ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ และรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วย 
 

4.1 ผู้ก ากับกลุ่มท่ี 1 (ลูกเสือ) นายนภดล หัตถาพงษ ์  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
รองผู้ก ากับกลุ่มท่ี 1 (ลูกเสือ) นายกัลวรรธน์   มหาสิงค ์     วิทยาลัยเทคนิคตราด 

4.2 ผู้ก ากับกลุ่มที่ 2 (ลูกเสือ) นายบุญชัย งามระยับ      วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 2 (ลูกเสือ) นายอ านาจ นพพรพิทักษ์  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

4.3 ผู้ก ากับกลุ่มท่ี 3 (เนตรนารี) นางสาวธนิดา วรรณแก้ว       วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
รองผู้ก ากับกลุ่มที่ 3 (เนตรนารี)  นางสาวพุทธชาติ หามนตรี          วิทยาลัยการอาชีพแกลง 

 

มีหน้าที ่
 ๑. เข้าร่วมประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
 ๒. จัดท าตารางแผนภูมิการด าเนินการ 
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

/๔. บริหารงาน 



 
 

~๓~   

 ๔. บริหารงาน จัดการในกลุ่ม/กอง 
 ๕. ควบคุมดูแล และมอบหมายงานให้ลูกเสือ/เนตรนารี พัฒนาทุกวัน 

 

๕.   ฝ่ายสถานที ่ประกอบด้วย 
๕.๑ นายกมล ชุมเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย     รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายวิเชียร แซ่ตั้ง  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๔ นายธนเสฏฐ ์ ภารดีรุจิรา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๕ นายภูชนะ อุดมเวช  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๖ นายนรา รักษาพล วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๗ นายพัฒนา อินทร์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๘ นายมงคล แก่กล้า  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๙ นายสุรินทร ์ สมบัติ  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๐ นายอภิชัย โสภณศิริ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๑ นายยศพนธ์ อินทรจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๒ นายธนบด ี ที่สุด  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๓ นายดนัย บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๔ นายถาวร จันทร์มูล วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๕ นายชาญวิทย ์ โทมา  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย          กรรมการ
๕.๑๖ นายพรชัย ปิ่นสุววรณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๗ นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่
๑. จัดท าแผนผังค่ายย่อย 
๒. การจัดสร้างค่าย ระบบไฟฟ้า การตกแต่งภูมิทัศน์ แสงเสียง พัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ประชุม เสา

ธงชาติ ป้ายต่างๆ ของทุกฝ่าย ตลอดจนยานพาหนะ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 

๖. ฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย  
๖.๑ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด     รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายไพฑูรย ์ คล้ายนุช วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ
๖.๔ นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ
๖.๕ นางอุไรศร ี สุขลาภ  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ 
๖.๖ นางสาววรารัตน์ แก้วบุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ 
๖.๗ นางสาวสุชาดา บุญค า  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด          กรรมการ 
๖.๘ นายจาตุรงค ์ พ่ึงจักคลี่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. รวบรวมรายชื่อสมาชิกในหมู่/กองร้อย/กลุ่ม ทั้งหมดในค่ายย่อย จัดท าทะเบียนสมาชิก 
๒. รับรายงานตัวในวันแรก สรุปจ านวนสมาชิกรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 

/๓. ปฏิบัติหน้าที่ 



 
 

~๔~   

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

๗. ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๗.๑ นางอรทัย    โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน วิทยาลัยเทคนิคนายายอาม       ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายบุญชัย งามระยับ  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายยงยุทธ อินทสวัสดิ์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ
๗.๔ นางสาวกนกวรรณ  งามเนตร ์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๕ นางสุพัตรา ซึ่งศิริทรัพย ์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๖ นายสุพิชัย แสงสุววรณ  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๗ นายศราวุธ ศิริสวัสดิ์   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๘ นางสาวฐาปณี ขมสนิท   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๙ นายกาณฑ์ พิณพงษ ์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวกนกพร น้อยพงษ ์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวศิรินธร      สนามชัย  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวมนัสรัณญา  ถาจันทร์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด         กรรมการ 
๗.๑๓ นายชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๔ นางสาวมยุร ี ภาคการ    วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

สรุปภาวะการเงินรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน 
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 นายอภิชาติ กุลธานี   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง       ประธานกรรมการ
๘.๒ นายศิร ิ สมใจเจริญ  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง   รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสุริษา เกษรศิริ   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง        กรรมการ
๘.๔ นางสาวศุภพิชญ์ พืชพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง        กรรมการ 
๘.๕ นางสาวทัศมน หงส์ยน   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง        กรรมการ 
๘.๖ นางสาวโสพิศ ไทรงาม   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง        กรรมการ 
๘.๗ นายหิรัญ อดิศักดิ์เดชา  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง        กรรมการ 
๘.๘ นายธรากร วิจิตตรานนท์  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง        กรรมการ 
๘.๙ นายพิเชษฐ์ หวังสุดดี   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง   กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๐ นายเกียรติศักดิ์ ร่วมยอด          วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
 



 
 

~๕~   

มีหน้าที ่
๑. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พยาบาล เตียงพยาบาล สมุดป้ายสถิติการเข้ารับบริการ 
๒. จัดพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมปลอกแขนพยาบาล 
๓. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

        

๙. ฝ่ายสูทกรรม ประกอบด้วย 
๙.๑ นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป  วิทยาลัยเทคนิคตราด         ประธานกรรมการ
๙.๒ นายสิริสมัย เย็นรัมย์   วิทยาลัยเทคนิคตราด        รองประธานกรรมการ
๙.๓ นายปกรณ ์ ม่วงสุข   วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ
๙.๔ นางสาวภัทราภรณ์  สายวิจิตร  วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ
๙.๕ นายสุทิน สายปัญญาใย  วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ
๙.๖ นายปฏิภาณ แก่ฉลาด   วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ 
๙.๗ นางสาวชลดา ลี้มงคล   วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ 
๙.๘ นายจ ารัส รอดเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ 
๙.๙ นางรุจี  รอดเจริญ  วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ 
๙.๑๐ นางปรัศนี ชาญวิรัตน์  วิทยาลัยเทคนิคตราด         กรรมการ 
๙.๑๑ นางกัลวรรธน์  มหาสิงค ์  วิทยาลัยเทคนิคตราด กรรมการและเลขานุการ 
๙.๑๒ นายธีระชัย รัยวรัก   วิทยาลัยเทคนิคตราด   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์และปรุงอาหารบริการแก่สมาชิกในค่ายย่อย 
๒. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับรับประทานอาหาร 
๓. บริการรับ – จ่าย อาหารสดและน้ าดื่มประจ าวันแก่ลูกเสือและกองอ านวยการตลอดวัน 
๔. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

๑๐. ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย 
๑๐.๑ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล วิทยาลัยเทคระยอง         ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นายอภิชาติ  กุลธานี  วิทยาลัยเทคระยอง    รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นายยศมนู  นามไพร  วิทยาลัยเทคระยอง                กรรมการ 
๑๐.๔ นายอภิภช  เจริญกิจ  วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๕ นายวัชระ  กางกรณ ์ วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๖ นายเอกพงษ ์  บานเย็น  วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๗ นายโยธิน  แสนศิริ  วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๘ นายเชษฐ์  ปานสุวรรณ วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๙ นายหิรัญ  อดิศักดิ์เดชา วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๙ นายธนากร  วิจิตรานนท์ วิทยาลัยเทคระยอง         กรรมการ 
๑๐.๑๐ นายยุทธนา  อ่อนส้มกฤษ วิทยาลัยเทคระยอง กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ นายธนธัส  ธิติคุณโกมล วิทยาลัยเทคระยอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
 



 
 

~๖~   

มีหน้าที ่
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์นันทนาการ สายรัดข้อมือสีเขียว จ านวน 300 ชุด 
๒. ตารางกลุ่มบริการเวรยาม การร่วมกิจกรรมของค่ายย่อยความก้าวหน้ากลุ่ม/กองร้อย/หมู่ต่าง ๆ 
๓. จัดเตรียมตารางรายชื่อสมาชิกในหมู่ เพลงประจ าค่ายย่อย กฎ ค าปฏิญาณ แบบฟอร์มการเมิน 

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

 กิจกรรมยามเช้า การพัฒนาค่ายย่อย/กลุ่ม/กองร้อย 
๕. น าลูกเสือ เนตรนารีและผู้ก ากับร่วมพิธีเปิด – ปิด 
๖. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

๑๑. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นายเทิดศักดิ ์  สรรพศร  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว       ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวอนงค์  แสงพรมมา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นางแอนนา  บ่าวนธ์  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว        กรรมการ 
๑๑.๔ นายสุรชาติ  ศรีสมญา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว        กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวดารินี  สังข์สุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว        กรรมการ 
๑๑.๖ นายสมศักดิ์  วงษ์จีนเพ็ชร์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๗ นายอ านาจ  นพพรพิทักษ์ วิทยาลัยการอาชพีสอยดาว กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่
๑. จัดแบ่งเวรยามผู้ก ากับและลูกเสือ เนตรนารี 
๒. ควบคุมดูแลและด าเนินการอยูเวรยามในค่ายย่อยและส่วนกลางตามความเหมาะสมทั้งกลางวัน 

และกลางคืน 
๓. จัดเตรียมวิทยุสื่อสารพร้อมเสา 
๔. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 

 

๑๒. ฝ่ายประสานงานและวิทยุการสื่อสาร ประกอบด้วย 
๑๒.๑ ว่าที่ร้อยตรีชูชีพ   อรุญเหลือง วิทยาลัยการอาชีพแกลง         ประธานกรรมการ 
12.2 นายวิเชียร  ถมจอหอ วิทยาลัยการอาชีพแกลง    รองประธานกรรมการ 
12.3 นายทวีศักดิ์   หนูทิ่ม  วิทยาลัยการอาชีพแกลง         กรรมการ 
12.4 นายปกรณ์  ม่วงสุข  วิทยาลัยการอาชีพแกลง         กรรมการ 
12.5 นายสุทิน  สายปัญญาใย วิทยาลัยการอาชีพแกลง         กรรมการ 
12.6 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ บุญประคม วิทยาลัยการอาชีพแกลง         กรรมการ 
12.7 นายปรม ี  แสงเพ็ชร วิทยาลัยการอาชีพแกลง         กรรมการ 
12.8 นายวีรชล  ศรีมหาพรม วิทยาลัยการอาชีพแกลง กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๙ นายถวิล  ภาสดา         วิทยาลัยการอาชีพแกลง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑. จัดเตรียมวิทยุสื่อสารพร้อมเสา พร้อมก าหนดเรียกขานท่ีใช้ในค่ายย่อยและตรวจสอบการใช้วิทยุ 

ของผู้ก ากับ ทุกวันในเวลา 08.30 น. 
/๒. ติดต่อ... 



 
 

~๗~   

๒. ติดต่อประสานงานทุกหน่วยงานในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดครั้ง 
ที่ 6 และภายในค่ายย่อยที่ 3 

๓. แจ้งก าหนดการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน ในช่วงเวลาที่ก าหนดตามตารางงานชุมนุมลูกเสือ  
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดครั้งท่ี 6 และภายในค่ายย่อยที่ 3 

๔. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน 17.00 น. 
 

๑๓. ฝ่ายติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นายถาวรสิทธิ ์ อินทะแสง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นายดนัย  สันดยากร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่    รองประธานกรรมการ 
๑๓.๓ นายสราวุธ  เรืองขจิต วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวสิเรียม พวงกัน  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๕ นายธีรภัทร  ครุฑสังข ์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๖ นางสาววราภรณ์ สมบูรณ์  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๗ นายนภดล  เฉลิมพงษ ์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๘ นางสาวสุดา  รานอก  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๙ นางสาวนฤมล สลักเพชร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่         กรรมการ 
๑๓.๑๐ นายจิรพงศ์  ร่มเงิน  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.๑๑ นายประชา  ธาดาพิสิฐ      วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่
๑. จัดท าเครื่องมือและด าเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่ กองร้อย กลุ่ม 

 ตลอดจนค่ายย่อยในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๒. สรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น. 
 

ให้คณะกรรมการค่ายย่อย และฝ่ายต่าง ๆ ได้ด าเนินการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมและ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ ค่ายย่อยที่ ๓ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม ให้ประธานคณะกรรมการ
เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

       ว่าที่ร้อยตรี 
               

                              (ณรงค์  เกษตรภิบาล) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 

                       ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
 


