
 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่   1/2563 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) ก าหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมาย
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหวา่งวันที่ 13 - 17 มกราคม 
2563 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นไปตามหลักสูตรและบรรลุวัตถุประสงค์      
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547เพ่ือให้ 
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ สั่งการและอ านวยการ ให้การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมเป็นไปตาม
หลักสูตร บรรลุวัตถุประสงค์และส าเร็จลุล่วงด้วยดี ประกอบด้วย 
  1. นายสมพร สุขอร่าม ประธานกรรมการ 

2. นางอฑิภา วรากรเจริญ กรรมการ 
3. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ  กรรมการ 
4. นายสุนัย ศรีม่วง  กรรมการ 
5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  กรรมการ 
6. นางทวีรัตน์        เหรียญทอง กรรมการ 
7. นายวีรพล ปานด า กรรมการ 
8. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว กรรมการ 
9. นายสมชาย ดวงเนตร          กรรมการ 
10. นายกนกศักดิ์   สอนเพียร          กรรมการ      
11. นายยุทธ์สพร รักสิงห์               กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดการกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วย 
  1. นายยุทธ์สพร รักสิงห์  ประธานกรรมการ 

2. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย ดวงเนตร รองประธานกรรมการ 
4. นายกนกศักดิ์   สอนเพียร รองประธานกรรมการ 
5. นายเสกสรร เทียนทอง กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ กรรมการ 
7. นายเฉลิมพล อินทรสอาด กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการ 
9. นายสมชาย จินะ  กรรมการ 
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10. นางสาวนิพพิชฌาน ์ นาคทรัพย์ กรรมการ 
11. นายวิษณุ อ้นบางเขน กรรมการ 
12. นายปฏิฬ นาคทอง กรรมการ 
13. นายวิทยา อินอยู่  กรรมการ 
14. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง กรรมการ 
15. นางสมใจ พงษ์สิงห์ กรรมการ 
16. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง กรรมการ 
17. นายชานนท์ ผ่องฉวี  กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน เตรียมการค่ายพักแรม และเป็นวิทยากร ให้
ความรู้พร้อมสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ดังนี้ 
   3.1 แต่งตั้งผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มีหน้าที่ควบคุม ดูแล
ช่วยเหลือ กองลูกเสือ – เนตรนารี เป็นวิทยากรและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 
  1. นายสมพร             สุขอร่าม ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

2. นางอฑิภา             วรากรเจริญ รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
3. นางสาวมารินทร์     กลิ่นเชตุ รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลด ี ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 
5. นายเสกสรร           เทียนทอง รองผู้อ านวยการคา่ยลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 
6. นางทวีรัตน์     เหรียญทอง ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 
7. นายสมชาย            ดวงเนตร รองผู้อ านวยการค่ายลูกเสือ เนตรนาร ีระดับชัน้ ม.2 
8. นายวีรพล      ปานด า ผู้อ านวยการค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 
9. นายกนกศักดิ์     สอนเพียร รองผู้อ านวยการค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 
10. นายอภิสิทธิ์          มิ่งกลิ่น ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 1 
11. นางสาวสุภาพร      สีนวล             ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 2 
12. นางสาวเกื้อกูล       เรืองฤทธิ์ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 3 
13. นายวิทยา             อินอยู่       ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 4 
14. นายเฉลิมพล         อินทรสอาด ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 5 
15. นายณัฐพงศ์          บุญจันทร์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 6 
16. นายยุทธ์สพร         รักสงิห์ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 7 
17. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกลุ่ม 8 
18. นางสุมาลี              หมากผิน ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือกอง 9 
19. นางจิดาภา            พรามจร ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 1 
20. นางอ าพร              รักสิงห์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 1 
21. นางสาวนุศรา         รอดสิน รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 1 
22. นางสาวสุมามาลย์    นวลพิจิตร ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 1 
23. นางสาวตรีรัตน์        ทัดไทย รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 1 
24. นางสาวกิตติยา        ต้นกลั่น ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 1 
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25. นางสาววันทนีย์     ทัศนา รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 1  
26. นายชัยณรงค์        เขียวแก้ว ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 2 
27. นายสมชาย          จรแจม่ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 2 
28. นายสุรเชษฐ์     ชูเตชะ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 2 
29. นายแม็ก              พะโพงเพ็ง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 2 
30. นางรัชดาวัลย์        ธิติกลุธรณ์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 2 
31. นายชัยวัฒน์         ทองสุข รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 2 
32. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 2 
33. นายสุเทพ           มาคง  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 2 
34. นายประเสริฐพร   เทียนทอง ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 2 
35. นายมัฌชิมา        เรืองศรี รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 2 
36. นางสมใจ           พงษ์สิงห์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 3 
37. นางณฐากาญจน์   ภูมิรัตนไพศาล รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 3 
38. นางสาวดริยาพร   จิตรักษา รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 3  
39. นางดวงพร          มากล้ า ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 3 
40. นางวาสนา          ทิพพาหา ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 3 
41. นายโอฬาร    จอกทอง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 3 
42. นางอัจฉรา          อินทรรุ่ง ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 3 
43. นางสาวสุทธิณี      โชติมน รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 3 
44. นางสาวสุดารัตน์    บุญเหมือน       รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 3   
45. นายคุณากร        สุริยนต์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 4 
46. นางสาวยุวลี       เที่ยงทุ่ง ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 4 
47. นางสาวปาริชาต   ผาสุข  รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 4 
48. นางสาวพวงพลอย พรกระแส ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 4 
49. นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 4 
50. นางสาวจินตวีร์    กัดฟัก  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 4 
51. นายสมชาย        จินะ  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 5 
52. นางสาววิภาดา    สุขเกตุ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 5 
53. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 5 
54. นางสาวปรียา      พูนม่วง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 5 
55. นางอุไรวรรณ      เหมืองแก้ว ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 5 
56. นางสาวสุวนันท์   หนองหลวง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 5 
57. นายทวีพงศ์        รอดสิน ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 5 
58. นางจรัสศรี        เขาเหิน ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 5 
59. นางสาวณัฏฐธิดา   มาดหมาย รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 5 
60. นางวาริน            สอนง่ายดี ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 6 
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61. นายชานนท์         ผ่องฉวี ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 6 
62. นางสาวจริยา       เฉยเม รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 6 
63. นางอารยา          รักมหาคุณ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 6 
64. นางสาวณิชภสัร์    สมปู่  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 6 
65. นายสุเทพ          สิทธโิสภณ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 6 
66. นายกิติพงษ์        แก้วรักถา รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 6 
67. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 7 
68. นายเสน่ห์           เขียวแก้ว ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 7 
69. นางรัชนี             พุดซ้อน รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 7 
70. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 7 
71. นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 7 
72. นายศุภรัฐ           จัตวา  ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 7 
73. นางสาวรัตนาพร    รอดทุ่ง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 7 
74. นางลาวัณย์          ถาพันธุ์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 8 
75. นางสาวอรนิชา      จินดาสวัสดิ์ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 8 
76. นายสายชล           ด าแลลิบ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 8 
77. นายภัครพล         หล่ าทุ่ง ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 8 
78. นางสุมาลี             นักเรียน รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 8 
79. นางโชษิตา           หล่ าทุ่ง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 8 
80. นายวิษณุ            อ้นบางเขน ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 8 
81. นางสาววรรณิศา      เจิมนิ่ม รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 8 
82. นายปกรณ์            แสงกระจ่าง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 8 
83. นางสาวเบญจมาศ    ครีบผา รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 8 
84. นางกรรณิการ์         รัตนาวิบูลย์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 8 
85. นางนภาพร            โพธิเ์งิน ผู้ก ากับลูกเสือกอง 1 กลุ่ม 9 
86. นางสุภาพ             น้อยจันทร์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 9 
87. นายปฏิฬ              นาคทอง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 9 
88. นางสาวกัญญากร    พรมทุ่ง รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 2 กลุ่ม 9 
89. นางสาวอนุธิดา       แก้วสีม่วง ผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 9 
90. นางสาวกฤติมา       ตันสุวรรณ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 3 กลุ่ม 9 
91. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ ผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 9 
92. นายพัชรพงษ์         ทิพย์ธานี รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 9 
93. นายอัครวุฒิ           ชิดเชื้อ รองผู้ก ากับลูกเสือกอง 4 กลุ่ม 9 
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 3.2. ฝ่ายงานยานพาหนะ มีหน้าที่ รับ – ส่ง ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีหน้าที่ 
ติดต่อจ้างเหมารถยนต์ ควบคุมการ ขึ้น – ลง รถของลูกเสือ – เนตรนารี และติดหมายเลขรถ คันท่ี 1 - คันที่ 12  
(รวม 12 คัน) ประกอบด้วย 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นายทวีพงษ์    รอดสิน ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นายวีรพล    ปานด า ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นายสุเทพ    มาคง กรรมการ 
5. นางสาวสุมามาลย์   นวลพิจิตร กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์ กรรมการ 
7. นายเสน่ห์    เขียวแก้ว กรรมการ     
8. นายยอด    สอนโต กรรมการ 
9. นายกนกศักดิ์       สอนเพียร กรรมการและเลขานุการ 

 3.3. ฝ่ายงานกิจกรรมลูกเสือ มีหน้าที่ วางแผนกิจกรรมฐานวิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมเดิน
ทางไกล ประกอบด้วย 

1. นายเสกสรร        เทียนทอง ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นายวิทยา อินอยู่ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นายยุทธ์สพร รักสิงห์ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นายเสกสรร เทียนทอง กรรมการ 
5. นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ กรรมการ 
7. นายทวีพงศ์ รอดสิน กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการ 
9. นายกนกศักดิ์ สอนเพียร กรรมการ 
10. นายสมชาย จินะ กรรมการ 
11. นางนภาพร       โพธิ์เงิน กรรมการ 
12. นางสาวสภุาพร  สีนวล กรรมการ 
13. ผูช้่วยผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน 15 คน 
14. นายสมชาย ดวงเนตร กรรมการและเลขานุการ 

 3.4. ฝ่ายนันทนาการ มีหน้าที่ เตรียมเพลง เกม กิจกรรมสันทนาการ ส าหรับนันทนาการให้กับลูกเสือ – 
เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย 

1. นางสาวกิตติยา     ต้นกลั่น ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางสาวสุภาพร    สีนวล กรรมการ 
5. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์ กรรมการ 
6. นายคุณากร           สุริยนต์  กรรมการ 
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7. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส กรรมการ 
8. นางสาวจินตวีร์        กัดฟัก  กรรมการ 
9. นางลาวัณย์     ถาพันธุ์ กรรมการ 
10. นางรัชน ี     พุดซ้อน กรรมการ 
11. นายสมชาย          จรแจม่ กรรมการ 
12. นายวิทยา     อินอยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

 3.5. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร ตารางคะแนนกิจกรรม และรวบรวมคะแนน  
ประกอบด้วย                     

1. นางสาวสุทธิณี     โชติมน ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางวาริน     สอนง่ายด ี ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางสาววรรณิศา      เจิมนิ่ม ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางสาวณัฐวรรณ     มั่นใจ กรรมการ 
5. นางรัชดาวัลย์        ธิติกุลธรณ์ กรรมการ 
6. นางสาวเบญจมาศ   ครีบผา กรรมการ 
7. นางสาวปรียา        พูนม่วง กรรมการ 
8. นางสาวสุวนันท์      หนองหลวง  กรรมการ 
9. นางสาวณัฏฐธิดา     มาดหมาย กรรมการ 
10. นางสาวนุศรา     รอดสิน กรรมการ 
11. นายชานนท์         ผ่องฉวี กรรมการ 
12. นางสาวรัตนาพร    รอดทุ่ง กรรมการ 
13. นายปกรณ์           แสงกระจ่าง กรรมการ 
14. นางสาวยุวลี         เที่ยงทุ่ง กรรมการ 
15. นางสาวเกื้อกูล     เรืองฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 3.6. ฝ่ายอาหารและน้ าดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารประกอบอาหารส าหรับผู้ก ากับลูกเสือรองผู้ก ากับ
ลูกเสือ และผู้ช่วยผู้ก ากับลูกเสือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย 

1. นางจิดาภา     พรามจร ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางอุไรวรรณ     เหมืองแก้ว  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางกาญจนาภรณ์    กล่อมคุ้ม ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางวาสนา     ทิพพาหา กรรมการ 
5. นางอัจฉรา     อินทรรุ่ง กรรมการ 
6. นางสาวจริยา     เฉยเม กรรมการ 
7. นายวีรพล    ปานด า  กรรมการ 
8. นางสุภาพ     น้อยจันทร์ กรรมการ 
9. นางกรรณิการ์     รัตนาวิบูลย ์ กรรมการ   
10. นายปทุม     บ้านกล้วย กรรมการ 
11. นางทวีรัตน์     เหรียญทอง กรรมการและเลขานุการ 
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 3.7. ฝ่ายสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ าดื่ม น้ าใช้  สุขาภิบาล ส าหรับการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 

1. นางสาวเกื้อกูล        เรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นายชานนท์     ผ่องฉวี  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางโชษิตา             หล่ าทุ่ง ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นายโอฬาร     จอกทอง กรรมการ 
5. นางสาวจริยา     เฉยเม กรรมการ 
6. นายพัชรพงษ์     ทิพย์ธานี กรรมการ 
7. นายปทุม     บ้านกล้วย กรรมการ 
8. นายสมชาย     อินอยู ่ กรรมการ 
9. นายเสกสรร     เทียนทอง กรรมการและเลขานุการ 

 3.8. ฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ เตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จ าเป็น  ประกอบด้วย 
1. นางอัจฉรา     อินทรรุ่ง ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางจรัสศรี     เขาเหิน  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางณฐากาญจน์    ภูมิรัตนไพศาล กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ   ไชยพันโท กรรมการ 
6. นายสุเทพ  มาคง กรรมการ 
7. นางสาวณิชภัสร์    สมปู่  กรรมการ  
8. นางอารยา           รักมหาคุณ  กรรมการ 
9. นางสาวยุวลี         เที่ยงทุ่ง  กรรมการ 
10. นายสุเทพ    สิทธิโสภณ กรรมการ 
11. นางสุมาลี    นักเรียน กรรมการ 
12. นางดวงพร           มากล้ า กรรมการ 
13. นายปกรณ์           แสงกระจ่าง กรรมการ 
14. นางสาวสุวนันท์      หนองหลวง กรรมการ 
15. นางสาวณัฏฐธิดา     มาดหมาย กรรมการ 
16. นางสาวรัตนาพร    รอดทุ่ง กรรมการ 
17. นางสาวปรียา        พูนม่วง กรรมการ 
18. นายสมชาย    จินะ กรรมการและเลขานุการ 

 3.9. ฝ่ายเหรัญญิก มีหน้าที่ เก็บรักษาเงิน ท าบัญชีรับ-รายจ่าย รายการจ้างเหมา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี อาหารสด-แห้ง  ฯลฯ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวณัฐวรรณ     มั่นใจ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางกาญจนาภรณ์    กล่อมคุ้ม ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางสาวสุมามาลย์    นวลพิจิตร กรรมการ 
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5. นางอ าพร       รักสิงห ์ กรรมการ 
6. นางรัชดาวัลย ์       ธิติกุลธรณ์ กรรมการ 
7. นางสาวยุวล ี       เที่ยงทุ่ง กรรมการ  
8. นางวาริน       สอนง่ายด ี กรรมการ 
9. นางสุภาพ       น้อยจันทร์  กรรมการ 
10. นางศิริวรรณ       พันทะยัก กรรมการ 
11. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมการ 
12. นางสมใจ       พงษ์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 

 3.10. ฝ่ายแสง - เสียง มีหน้าที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องเสียงเครื่องดนตรี ประกอบด้วย 
1. นายชัยณรงค์    เขียวแก้ว ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นายคุณากร    สุริยนต ์ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นายวิษณุ    อ้นบางเขน ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นายปกรณ์           แสงกระจ่าง กรรมการ 
5. นายสมชาย    จรแจ่ม กรรมการ 
6. นายธีรวัฒน์    มีการ กรรมการ 
7. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด กรรมการและเลขานุการ 

 3.11. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ จัดเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
1. นายอภิสิทธิ์    มิ่งกลิ่น ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นายภัคพล    หล่ าทุ่ง ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นายโอฬาร    จอกทอง กรรมการ 
6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี กรรมการ 
7. นายคุณากร    สุริยนต ์ กรรมการ 
8. นายทวีพงศ์    รอดสิน กรรมการ  
9. นายสมชาย    จินะ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน 15 คน 
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการและเลขานุการ 

 3.12. ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพและบันทึกวีดิโอ ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุภาพร     สีนวล ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางสาวยุวลี          เที่ยงทุ่ง  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นายวิษณุ    อ้นบางเขน ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นายชานนท์           ผ่องฉวี กรรมการ 
5. นางสาวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
6. นายปกรณ์           แสงกระจ่าง กรรมการ  
7. นายปฏิฬ    นาคทอง กรรมการและเลขานุการ 
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 3.13. ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล สรุปการประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม และจัดท ารูปเล่ม
เอกสารสรุปโครงการ ประกอบด้วย 

1. นางอ าพร    รักสิงห์ ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางสาวยุวลี          เที่ยงทุ่ง  ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางสุมาลี    หมากผิน ประธานกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางสาววันทนีย์    ทัศนา กรรมการ 
5. นายชานนท์           ผ่องฉวี กรรมการ 
6. นายปกรณ์           แสงกระจ่าง กรรมการ 
7. นางสาวรัตนาพร    รอดทุ่ง กรรมการ  
8. นางสาวกัญญากร    พรมทุ่ง กรรมการ 
9. นางสาวอนุธิดา    แก้วสีม่วง กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม 
และความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

  สั่ง ณ วันที่  7 มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 


