คำสั่งอำชีวศึกษำภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร
ที่ ๐๐๘ /2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ค่ำยย่อยที่ ๔ ภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร
งำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญอำชีวศึกษำ ครั้งที่ 6
ตามที่ คณะกรรมการอาชีว ศึ กษาภาคตะวั นออกและกรุง เทพมหานคร กาหนดจัดงานชุมนุมลู กเสื อ
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 – 12
มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ เนตรนารี วิ ส ามั ญ อาชี ว ศึ ก ษาดั ง กล่ า ว เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และบรรลุวัตถุประสงค์ อาชีว ศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงาน
ค่ายย่อยที่ ๔ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑.๑ นายแสวง
๑.๒ นายบารุง

แสนสิงห์ชัย
ทองซุ้นห่อ

2. ผู้บังคับกำรค่ำยย่อยที่ 1 ประกอบด้วย
๒.๑ นายอรรถพล
สังขวาสี
๒.๒ นายทวีศักดิ์

คิ้วทอง

๒.๓ นางสาวจริยา

กมุทมาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ ๔
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ ๔ ฝ่ายลูกเสือ
วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย
รองผู้บังคับการ ค่ายย่อยที่ ๔ ฝ่ายเนตรนารี

มีหน้ำที่
1. ควบคุมและบริหารจัดการค่ายย่อยที่ ๔
2. จัดและส่งเสริมกิจกรรมในค่ายย่อยที่ ๔ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมค่ายชุมนุม โดยให้เป็นไปตาม
รูปแบบและวิธีการค่ายชุมนุม
3. คณะกรรมกำรอำนวยกำรค่ำยย่อยที่ ๔ ประกอบด้วย
๓.๑ นายอรรถพล
สังขวาสี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายทวีศักดิ์
คิ้วทอง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาวจริยา
กมุทมาศ
วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย รองประธานกรรมการ
๓.๔ นายสุพจน์
ทองเหลือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๓.๕ นายปฏิเวธ
พึ่งอุบล
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๓.๖ นายพรเพ็ชร
พรรณวงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมการ
/๓.๗ นางสาวจงพร

~๒~
๓.๗ นางสาวจงพร
ดาวเรือง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
๓.๘ นายปิติพงษ์
พงศธรวิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรรมการ
๓.๙ จ่าสิบเอกสมพร
ชูทอง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ
๓.๑๐ นายวิศาล
เมืองไพศาล วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๓.๑๑ นายวินิจ
คงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรรมการ
๓.๑๒ นางยุพิน
พิมศร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กรรมการ
๓.๑๓ นายวินัย
แก่นจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กรรมการ
๓.๑๔ นายสมบัติ
อภิบาลศรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
๓.๑๕ นางภาณัททกา
วงษากิตติกุล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรรมการ
๓.๑๖ ว่าที่ร้อยตรีราชันย์ อุทัย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
๓.๑๗ นายนภดล
เตชวาทกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๓.๑๘ นายสุรชัย
ปรีทอง
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๓.๑๙ นายทิวา
อ่อนนุช
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมการ
๓.๒๐ นายวิศาล
เพ็ชรมุณี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
๓.๒๑ นางณัฐวสา
พะวงผล
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ
๓.๒๒ นายชาญยุทธ
จันทรากูล
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรรมการ
๓.๒๓ นายดารง
สุดวิสัย
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๓.๒๔ นายสมปอง
สิขเรศ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กรรมการ
๓.๒๕ นายโกวิทย์
ส่องสี
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรรมการ
๓.๒๖ นายวรากร
ชยุติกุล
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กรรมการ
๓.๒๗ นางสาวเยาวลักษณ์ ชมพูวัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรรมการ
๓.๒๘ นายวิรถ
ขบวนงาม
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๙ นายเสถียร
อุตวัต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓๐ นางพัชราภรณ์
วรรณพุฒ วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. ให้การสนับสนุนและอานวยการความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. กาหนดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน
4. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือและรองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้กากับกลุ่มที่ ๑ (ลูกเสือ)
นายสมปอง
สิขเรศ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รองผู้กากับกลุ่มที่ ๑ (ลูกเสือ) นายวิชาญ บุญมาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
๔.๒ ผู้กากับกลุ่มที่ ๒ (ลูกเสือ) นางณัฐวสา พะวงผล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
๔.๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
มีหน้ำที่
๑. เข้าร่วมประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๒. จัดทาตารางแผนภูมิการดาเนินการ
/๓. ประเมินผล

~๓~
๓. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
๔. บริหารงาน จัดการในกลุ่ม/กอง
๕. ควบคุมดูแล และมอบหมายงานให้ลูกเสือ/เนตรนารี พัฒนาทุกวัน
๕. ฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
๕.๑ จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง
๕.๒ นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
๕.๓ นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ประธานกรรมการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๕.๔ นายวิศาล
เมืองไพศาล
๕.๕ นางณัณทกา วงษากิตติกุล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร รองประธานกรรมการ
๕.๖ นายวิรถ
ขบวนงาม
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รองประธานกรรมการ
๕.๗ นางสุวรรณา ลิ้นทอง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๘ นางสาวจิตราวรรณ บุตราช วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๙ นายสุชาติ
ทาทอง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๐ นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนาพงษ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการ

๕.๑๒ นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๓ นายพัฒรชาภร แสนจินดา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๔ นายเกษม
ประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๕ นายปวิช
บาลาเฮ็ม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๖ นายสมศักดิ์ นุดบาบี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรรมการ
๕.๑๗ นายกิตติพงศ์ รติปาน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
๕.๑๘ พันจ่าเอกภานุรุจ มากสินธ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
๕.๑๙ นายวิเชียร คงฤทธิ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
๕.๒๐ นายทศธชัย บุญเลิศ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรรมการ
๕.๒๑ นายสมพงศ์ ชูใข
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรรมการ
๕.๒๒ นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๕.๒๓ นายเสกสรร วงค์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๕.๒๔ นายพรชัย ธนะวรรณสมบัติ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๕.๒๕ นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๕.๒๖ นางชุติมา
ชอบไชยแสง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
๕.๒๗ นายวิชาญ บุญมาก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๒๘ นายสานิต หนูสงวน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๒๙ นายคทาวุธ อรรคษร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๓๐ นางสาวรุ่งระวี แถลงเอิ้อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๓๑ นายวีรศักดิ์ สลักษร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๓๒ นายธวัชชัย พลชาลี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๓๓ นายปรีชา เพ็ชรอุไร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๕.๓๔ นายเอกพจน์ เขียวคล้าย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
/๕.๓๕ นายกฤษณะ

~๔~
๕.๓๕ นายกฤษณะ อุยตระกูล

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

๕.๓๖ นายกิตติพงษ์ ช่อทองดี
๕.๓๗ นายเจริญพงษ์ เคารพวงศ์ชัย
๕.๓๘ นายสุนทร ก้องสินธุ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕.๓๙ นางสาวเยาวลักษณ์ ชมพูวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรรมการและเลขานุการ
๕.๔๐ นายวิศาล เพ็ชรมุณี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๔๑ นางณัฐวสา พะวงผล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๔๒ นายสหชาติ วงศ์เจริญ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๔๓ นายชาญยุทธ จันทรากุล
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๔๔ นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนผังค่ายย่อย
๒. การจัดสร้างค่าย ระบบไฟฟ้า การตกแต่งภูมิทัศน์ แสงเสียง พัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ประชุม เสาธง
ชาติ ป้ายต่าง ๆ ของทุกฝ่าย ตลอดจนยานพาหนะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๖. ฝ่ำยทะเบียนและกำรเงิน ประกอบด้วย
๖.๑ นางสาวจริยา กมุทมาศ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพัชราภรณ์ วรรณพุฒ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเมือง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๔ นางกัลยา
ศรีเมือง
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๕ นางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิช วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๖ ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๗ นายสระชัย พงศ์พิระ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๘นางสาวอรศิริ ศรีสะอาด
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๙ นางสาวสุกัญญา ดาปานดี
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๑๐ นางสาวปรารถนา ต้นสวัสดิ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการ
๖.๑๑ นายอนุชิต ตาราเรียง
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๒ นางสาววัชรินทร์ มีชนะ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. รวบรวมรายชื่อสมาชิกในหมู่/กองร้อย/กลุ่ม ทั้งหมดในค่ายย่อย จัดทาทะเบียนสมาชิก
๒. รับรายงานตัวในวันแรก สรุปจานวนสมาชิกรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๓. จัดทาแบบฟอร์มใบสาคัญรับเงิน ทาบัญชีควบคุมดูแลการเงินและการเบิกจ่าย
๔. ประสานงานขอรับการสนับสนุนการเงินจากกองกลาง ในกรณีที่กองกลางจัดสรรเงินให้ค่ายย่อย
สรุปภาวะการเงิน รายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๗. ฝ่ำยธุรกำรและประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๗.๑ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประธานกรรมการ
/๗.๒ นายเสถียร...

~๕~
๗.๒ นายเสถียร
อุตวัต
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นายวิรถ
ขบวนงาม
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๗.๔ นางสาวภัทรานิษฐ์ จาปาสถาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
๗.๕ นางสาวหนึ่งฤทัย ผ่องศรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
๗.๖ นางสาวบุษกร ศรสาเร็จ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
๗.๗ นางสาวเมวริณทร์ เกษศรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
๗.๘ นายสุรพงษ์ พัวศรีไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๗.๙ นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๑ นายเอกสิทธิ์ อ่อนสนิท
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๑๒ นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดทาแผนภูมิบริหารในค่ายย่อย
๒. บริการประชาสัมพันธ์ตลอดวัน จัดนิทรรศการภาพกิจกรรมประจาวัน บันทึกการประชุม
๓. จัดเตรียมสมุดตรวจเยี่ยม แบบฟอร์มลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมโต๊ะวาง
๔. จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกอง
อานวยการ พร้อมทั้งสรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๘. ฝ่ำยสวัสดิกำรพยำบำล ประกอบด้วย
๘.๑ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประธานกรรมการ
๘.๒ นายทิวา
อ่อนนุช วิ ทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รองประธานกรรมการ
๘.๓ นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมการ
๘.๔ นางวริษฐา ตุลาธร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมการ
๘.๕ นางสาวรุจิรา เจริญกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พยาบาล เตียงพยาบาล สมุดป้ายสถิติการเข้ารับบริการ
๒. จัดพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมปลอกแขนพยาบาล
๓. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๙. ฝ่ำยสูทกรรม ประกอบด้วย
๙.๑ นายสุพจน์ ทองเหลือง
๙.๒ นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
๙.๓ นายนภดล เตชวาทกุล
๙.๔ นางพนิดา อมรวชีวานนท์
๙.๕ นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งวิทย์
๙.๖ นายพร้อมพงษ์ ดาพะธิก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๙.๗ นางสาวมลฤดี...

~๖~
๙.๗ นางสาวมลฤดี ศรีรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๘ นางสาวอชิรญาญ์ พิชญโภคินันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๙ นายวัฒนชัย เลิศปัญญา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๐ นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๑ นายทองพูน อาสากุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๒ นางสาวอัฐญา ปทุมวัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๓ นางสาวบุญร่วม ปัญญายิ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๔ นางผุสดี โหใจอารย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๕ นางอารียา นกสังข์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๖ นายปรีชา นกสังข์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๗ นายสมเนตร บุญร่วม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๘ นางสาวจิณตภา อ่วมเกษม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๑๙ นายไพศาล การพุฒมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๙.๒๐ นางมาตรฤดี ชุณหบัณฑิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์และปรุงอาหารบริการแก่สมาชิกในค่ายย่อย
๒. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับรับประทานอาหาร
๓. บริการรับ – จ่าย อาหารสดและน้าดื่มประจาวันแก่ลูกเสือและกองอานวยการตลอดวัน
๔. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๕. สวัสดิการค่าย (ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและการประชุมตอนเย็น)
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๑๐. ฝ่ำยกิจกรรม ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายอรรถพล สังขวาสี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายปฏิเวธ พึ่งอุบล
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นายวินิจ คงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รองประธานกรรมการ
๑๐.๔ นายสุรชัย ปรีทอง
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รองประธานกรรมการ
๑๐.๕ นายโกวิทย์ ส่องสี
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รองประธานกรรมการ
๑๐.๖ นายจักรินทร์ ดารักษ์
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๗ นายชาตรี ม่วงเขาแดง
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๘ นายปรีชา รักษาผล
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๙ นายภาณุวัฒน์ เจริญผล
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๐ นางสุภัตสา ศิริชนะ
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางอมรทิพย์ โสภารักษ์ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๒ นายมนัส หัสกุล
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๓ นายอานนท์ ดารงวิจิตร วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๔ นางสาวนพรัตน์ ธารีรัตน์ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๕ นายกนกเพ็ชร มากแดง วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๖ นายปรีชา
ได้แทน วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
/๑๐.๑๗ นางสาวน้าฝน...

~๗~
๑๐.๑๗ นางสาวน้าฝน ศิริมงคล
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรรมการ
๑๐.๑๘ นายศุภชัย
แก้วประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
๑๐.๑๙ นางศศิมา
เกตุบัญเลี้ยง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
๑๐.๒๐ นายวิชาญ
บุญมาก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรรมการ
๑๐.๒๑ นายพร้อมพงษ์ ดาพะธิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรรมการ
๑๐.๒๒ นายสุรพงษ์
พัวศรีไพบูลย์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๓ นายสุนทร
ก้องสินธุ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๔ นางสองเมือง กุดั่น
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๕ นายณัฐวุฒิ
เสรีธรรม
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๖ นายสายันธ์
วงษ์มาน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๗ นายวัลลภ
อภิชาตโยธิน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๘ นายภูวนาท
ชมสกุล
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๒๙ นายวิโรจน์
แก้วโชติ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๓๐ นายกิตติคุณ
เหมือนนาค
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๓๑ นายพงศ์พิชา เดชแพ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
๑๐.๓๒ นายวิรถ
ขบวนงาม
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๓๓ นางสาวกรอนงค์ จงอรุณงามแสดง วิทยาลัยพาณิชยการบางนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.๓๔ นายชลัท
อุยถาวรยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.๓๕ เจริญพงษ์
เคารพวงศ์ชัย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. จัดเตรียมอุปกรณ์นันทนาการ สายรัดข้อมือสีม่วง จานวน 300 ชุด
2. ตารางกลุ่มบริการเวรยาม การร่วมกิจกรรมของค่ายย่อย ความก้าวหน้ากลุ่ม/กองร้อย/หมู่ต่าง ๆ
3. จัดเตรียมตารางรายชื่อสมาชิกในหมู่ เพลงประจาค่ายย่อย กฎ คาปฏิญาณ แบบฟอร์มการเมิน
หมู่ – กองร้อย – กลุ่มดีเด่น ประจาวันทุกวัน
4. ควบคุมดูแลและดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธงและลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มทุกวัน
กิจกรรมยามเช้า การพัฒนาค่ายย่อย/กลุ่ม/กองร้อย
5. นาลูกเสือ เนตรนารีและผู้กากับร่วมพิธีเปิด – ปิด
6. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๑๑. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย
1. นายสมบัติ
อภิบาลศรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง
สิขเรศ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ
3. นายเสถียร
อุตวัต
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รองประธานกรรมการ
4. นายดารง
สุดวิลัย
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รองประธานกรรมการ
5. นายประเสริญ แก้วแจ่ม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ
6. นางสิริพร
ประจญมาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
7. นายฉัตรชัย
พรหมสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
8. จ่าสิบตรีนที
พุ่มจาปา
วิทยลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
/๙. นายดนัย...
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9. นายดนัย
คงบุญมา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
10. นายจักรพงษ์
ประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
11. นางสาวศิรินภา
บุตะเขียว
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
12. นายธีรวัฒน์
รัตนมณี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
13. นายชาติชาย
ฉัตรทอง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
14. นายวณัฐ
สิริจามร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
15. นายวุฒิชัย
พรหมพินิจ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
16. นายปฏิพัทธ์
วัชรวงค์ทิพย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กรรมการ
17. นายสมบัติ
เจริญสุข
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กรรมการ
18. นายศาสตรา
สาราณียะพงษ์ วิทยาลัยดารอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
19. นายโสวัส
อังคะมาตย์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
20. นายญาณพล
เบ็ญพาด
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
21. นางสารี
ผ่องสุวรรณ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
22. นางสาวณปภัช
ไชยศรีสังข์
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์ อุทัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ
24. นายอุดม เผ่าพงษ์จันทร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. จัดแบ่งเวรยามผู้กากับและลูกเสือ เนตรนารี
2. ควบคุมดูแลและดาเนินการอยูเวรยามในค่ายย่อยและส่วนกลางตามความเหมาะสมทั้งกลางวัน
และกลางคืน
3. จัดเตรียมวิทยุสื่อสารพร้อมเสา
4. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๑๒. ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย
1. นายวินัย
แก่นจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง
สิขเรศ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รองประธานกรรมการ
4. นางปัณณพร นุชประมูล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ
5. นางสาวยุวเรศ
ไพรพิจิตนร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์
ชลกาญจน์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กรรมการ
7. นางสาวเบญจพร
นันไชย
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กรรมการ
8. นางสองเมือง
กุดั่น
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
9. นางสาวนิตยา
นุตมะหะหมัน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรรมการ
10. นายธนกฤต
แย้มเผื่อน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ
11. นางอภิกัญ
เลิศวาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางอังสณา เขียวดา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ มีหน้าที่...
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มีหน้ำที่
1. จัดทาเครื่องมือและดาเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่ กองร้อย กลุ่ม
ตลอดจนค่ายย่อยในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2. สรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
3. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงานในที่ประชุมตอนเย็นทุกวัน เวลา 17.00 น.
๑๓. ฝ่ำยนิทรรศกำรผลงำนกองลูกเสือ
๑๓.๑ นายทวีศักดิ์
คิ้วทอง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการ
๑๓.๑๒นายเสถียร
อุตวัต
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ
13.3 นางสาวกัลยา
สุนทราจารย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
13.4 นางสาวกัลยาณัฏฐ์ พ้วมเพิ่มทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการ
13.5 นายศุภชัย
แก้วประดิฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรรมการและเลขานุการ
13.6 นายสันติ
งามสง่า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ รวบรวมแผ่นภาพกิจกรรมของกองลูกเสือวิสามัญในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และ
อาชีวศึกษาสมุทรปราการ มาจัดนิทรรศการ
ให้คณะกรรมการค่ายย่อย และฝ่ายต่าง ๆ ได้ดาเนินการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมและ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ ค่ายย่อยที่ ๔ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากมีความจาเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ให้ประธาน
คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕9
ว่าที่ร้อยตรี
(ณรงค์ เกษตรภิบาล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

