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คำสั่งโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
ที ่014/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕62 
--**********-- 

 เพื่อให้การดำเนินงานการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 
๒๕62ในระหว่างวันที่6–8กุมภาพันธ์ ๒๕63เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา ๓๙ พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ที่ ๑/๒๕๔๖ คำสั่งที่ ๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายอำนาจการบังคับบัญชาให้
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่  มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 ๑.คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.นายไกร  ธรรมากาศ  ผู้อำนวยการค่าย 
  ๒.นายนายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  ผู้อำนวยการฝึก  (กลุ่ม ม. 1) 
  ๓.นายวิรุจน์  เมืองมูล   ผู้อำนวยการฝึก (กลุ่ม ม. 2) 
  ๔.นายอดุลย ์  คำพลอย  ผู้อำนวยการฝึก (กลุ่ม ม.3) 
  5.นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  กรรมการ 
  7.นายศรีรุด  ใจวัง   กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา  เสนอแนะแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายต่างๆ ให้สามารถดำเนินงาน 
  ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิ 
 

๒.คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิรุจน์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอดุลย์    คำพลอย  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน  กรรมการ 
  ๔. นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง  กรรมการ 
  ๕. นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
  ๖.นายถนอม    ใจโลกา   กรรมการ 
  ๗. นางเพ็ญโสภา ทาแกง   กรรมการ 
  ๘. นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
  ๙.นายยงยุทธ   สุรัตน์   กรรมการ 
  ๑๐.นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   กรรมการ 
  1๑.นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล   กรรมการ 
  1๒.นายพงษ์ชัย  ณ น่าน   กรรมการ 
  1๓.นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย  กรรมการ 

1๔.นายศรีรุด  ใจวัง   กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที่  วางแผนเตรียมการเข้าค่ายสำรวจสถานที่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมตาม
   การฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่าย 
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3. คณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  กลุ่ม  ม.1 
 1.นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน    ผู้กำกับกลุ่ม 

  2.นายสุเมธ  ต๊ะวงค์ชัย  ผู้กำกับ กอง๑ 
  3.นายกฤตภาส  กาญจนวิกัย  รองผู้กำกับ 
  4.นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว  ผู้กำกับ กอง๒ 
  5.นางอภิญญา  จองรัตน์  รองผู้กำกับ 
  6.นางกาญจนา  จิตถา   ผู้กำกับ กอง๓ 
  7.นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  รองผู้กำกับ 
  8.นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  รองผู้กำกับ 
  9.นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  ผู้กำกับ กอง๔ 
  10.นายอาหนึ่ง  ชูไวย   รองผู้กำกับ 
  11. นายชัยมงคล บัวลา   รองผู้กำกับ  
มีหน้ าที่   ควบคุมดูแล  เสริมสร้างระเบียบวินัย  ลูกเสือ -เนตรนารี แต่ละกองให้ เข้าร่วมกิจกรรมการ 
             ฝึกอบรมตามตารางให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 

3.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่ม ม. 1 ประกอบด้วย  
๑.นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว  กรรมการ 
๔.นายกาญจนา  จิตถา   กรรมการ 
5.นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  กรรมการ 
6.นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
7.นางอภิญญา  จองรัตน์  กรรมการ 
8.นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
9.นายชัยมงคล  บัวลา   กรรมการ 
10.นายกฤตภาส กาญจนวิกัย  กรรมการ 
11.นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์  สำรวจและกำหนดเส้นทางเดินทางไกลและฐานกิจกรรมต่างๆ 
  

3.2 คณะกรรมการฝ่ายสูทกรรม กลุ่ม ม. 1  ประกอบด้วย 
๑.นางกาญจนา  จิตถา   ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
4. นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการ 
5.นางอภิญญา  จองรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้กำกับและวิทยากร 
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 3.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาอุปกรณ์การฝึกกิจกรรม กลุ่ม ม. 1ประกอบด้วย 
๑.นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน  ประธานกรรมการ 
2.นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย  รองประธานกรรมการ 
3.นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว  กรรมการ 
4.นางอภิญญา    จองรัตน์  กรรมการ 
5.นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
6.นายชัยมงคล  บัวลา   กรรมการ 
7.นายกฤตภาส  กาญจนวิกัย  กรรมการ 
8.นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการ 
9.นางกาญจนา  จิตถา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์ฝึกในกิจกรรมเดินทางไกลและฐานกิจกรรม 
 

 3.4 คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ กลุ่ม ม.1 ประกอบด้วย 
๑.นายสุเมธ    ต๊ะวงศ์ชัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว  รองประธานกรรมการ 
๓.นายชัยมงคล   บัวลา   กรรมการ 
๔นายกฤตภาส  กาญจนวิกัย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตเพื่อใช้ในกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรม  
 3.5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่ม ม. 1 ประกอบด้วย 

๑.นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  ประธานกรรมการ 
2.นางกาญจนา  จิตถา   รองประธานกรรมการ 
3.นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
4.นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการ 
5.นางอภิญญา  จองรัตน์  กรรมการ 
6.นางสาว.สินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ม.1 
 

 3.6 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่ม ม. 1 ประกอบด้วย 
๑.นางอภิญญา  จองรัตน์  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  รองประธานกรรมการ 
๓.นางกาญจนา  จิตถา   กรรมการ 
4.นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาล  ปฐมพยาบาลที่จำเป็นและดูแลป้องกันสุขภาพอนามัยของ        
ลูกเสือ-เนตรนารี  ตลอดการเข้าค่ายพักแรม 
 

 3.7 คณะกรรมการฝ่ายวัดผล – ประเมินผล กลุ่ม ม. 1 ประกอบด้วย 
๑. นางกาญจนา  จิตถา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวอัญจนา หมอกเหมย  กรรมการ 
4.นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
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5. นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการ 
6. นางอภิญญา  จองรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมแบบประเมิน ,ประเมินและสรุปผลรายงาน 
  

4. คณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  กลุ่ม  ม.2 
  1. นายยงยุทธ  สุรัตน์    ผู้กำกับกลุ่ม 

 2.นางกชพร  สายกษิรา  ผู้กำกับ กอง๑ 
 3.นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  รองผู้กำกับ 
 4.นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   ผู้กำกับ กอง๒ 
 5.นางสโรชา  คำปิน   รองผู้กำกับ 
 6.นายอิทธิพล  รู้ธรรม   ผู้กำกับ กอง๓ 
 7.นางสาวเขมินสินี มีเลข   รองผู้กำกับ 
 8.นายธนากร  ต๊ะอุด   ผู้กำกับ กอง๔ 
 9.นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์  รองผู้กำกับ 

มีหน้าที ่ ควบคุม  ดูแล  เสริมสร้างระเบียบวินัย  ลูกเสือ-เนตรนารี  แต่ละกองให้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
ตามตารางให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 

4.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่ม ม. 2  ประกอบด้วย  
๑.นายยงยุทธ    สุรัตน์   ประธานกรรมการ 
๒.นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   รองประธานกรรมการ 
๓.นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
๔.นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์  บริเวณสนามท่ีสร้างค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับ 
 

 4.๒ คณะกรรมการฝ่ายเวรยามรักษาความปลอดภัย กลุ่ม ม. 2 ประกอบด้วย 
  ๑.นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   ประธานกรรมการ 

2.นายอิทธิพล  รู้ธรรม   รองประธานกรรมการ 
3.นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการ 
4.นางสาวเขมินสินี มีเลข   กรรมการ 
5.นางสโรชา  คำปิน   กรรมการ 
6.นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์  กรรมกสรและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดตารางเวรยามรักษาความปลอดภัย  และดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการเข้าค่าย 
 

 4.๓ คณะกรรมการฝ่ายสูทกรรม กลุ่ม ม. 2  ประกอบด้วย 
๑.นางกชพร  สายกษิรา  ประธานกรรมการ 
๒.นางสโรชา  คำปิน   รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
4.นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
5.นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์  กรรมกสรและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องครัวและอุปกรณ์เข้าค่าย  รวมทั้งอุปกรณ์การประกอบอาหาร  และจัดเตรียมอาหาร    
  ให้แก่ผู้กำกับและวิทยากรที่เข้าค่ายพักแรม 
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4.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาอุปกรณ์การฝึกกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กลุ่ม ม. 2 ประกอบด้วย 
๑.นายยงยุทธ  สุรัตน์   ประธานกรรมการ 
๒.นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   รองประธานกรรมการ 
๓.นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
๔.นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย และอุปกรณ์ฝึกในการเข้าค่ายพักแรม 
 

4.๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ แสง เสียง กลุ่ม ม.2 ประกอบด้วย 
1.นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   รองประธานกรรมการ 
2.นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
3.นายธนากร  ต๊ะอุด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนติดตั้งให้เหมาะสมในการเข้าค่าย และบันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆ ในการเข้าค่าย 
 

 4.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่ม ม. 2 ประกอบด้วย 
๑.นายยงยุทธ  สุรัตน์   ประธานกรรมการ 
2.นางกชพร  สายกษิรา  รองประธานกรรมการ 
3.นางสโรชา  คำปิน   กรรมการ 
4.นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
5.นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
6.นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์  กรรมกสรและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำคู่มือกิจกรรมเข้าค่ายและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าค่าย 
 

 4.๗ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่ม ม. 2 ประกอบด้วย 
๑.นางกชพร  สายกษิรา  ประธานกรรมการ 
๒.นางสโรชา  คำปิน   รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
4.นางสาวธัญลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
5.นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์  กรรมกสรและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาล  ปฐมพยาบาลที่จำเป็นและดูแลป้องกันสุขภาพอนามัยของ        
   ลูกเสือ-เนตรนารี  ตลอดการเข้าค่ายพักแรม 
   

4.๘ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล – ประเมินผล กลุ่ม ม. 2 ประกอบด้วย 
๑.นางกชพร  สายกษิรา  ประธานกรรมการ 
๒.นางสโรชา  คำปิน   รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวเขมินสินี  มีเลข   กรรมการ 
4.นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว  กรรมการ 
5.นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์  กรรมกสรและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมแบบประเมิน  ประกาศผลการประเมินแต่ละวันพร้อมทั้งสรุปประเมินผลของการจัดกิจกรรม 
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5. คณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี  กลุ่ม  ม.๓ 
 1. นายศรีรุด     ใจวัง      ผู้กำกับกลุ่ม 

2.นายเฉลิม  ขัดพะนัด  ผู้กำกับ กอง ๑ 
  3. นางสมรส  เหมะธุรินทร์  รองผู้กำกับ 
  4.นางสายสมร  สุทธศิลป์  รองผู้กำกับ  
  5.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  ผู้กำกับ กอง ๒ 
  6.นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   รองผู้กำกับ  
  7.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  รองผู้กำกับ 
  8.นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   ผู้กำกับ กอง ๓ 
  9.นางสาวปรีฐฎา   วุฒินุช   รองผู้กำกับ 
  10.นางสุพรรณี  พรมมา   ผู้กำกับ กอง ๔ 
  11.นางมาลี  มนาคม   รองผู้กำกับ 
  12. นายอุดม  ไชยนุรักษ์  นักการภารโรง 
มีหน้าที ่ ควบคุม  ดูแล  เสริมสร้างระเบียบวินัย  ลูกเสือ-เนตรนารี  แต่ละกองให้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก       
  อบรมตามตารางให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 

5.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่ม ม. 3  ประกอบด้วย  
๑.นายศรีรุด  ใจวัง   ประธานกรรมการ 
๒นายเฉลิม  ขัดพะนัด  รองประธานกรรมการ 
3.นางสมรส  เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
4.นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมการ 
5.นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
6.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
7.นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   กรรมการ 
8.นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   กรรมการ 
9.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
10.นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช   กรรมการ 
11.นางสาวนิรชา อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์  บริเวณสนามท่ีสร้างค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับ 
  

5.๒ คณะกรรมการฝ่ายเวรยามรักษาความปลอดภัย กลุ่ม ม. 3 ประกอบด้วย 
  ๑. นายศรีรุด  ใจวัง   ประธานกรรมการ 

๒.นายเฉลิม  ขัดพะนัด  รองประธานกรรมการ 
๓.นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
๔.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
๕.นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   กรรมการ 
๖.นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   กรรมการ 
7.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
8.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดตารางเวรยามรักษาความปลอดภัย  และดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการเข้าค่าย 
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 5.๓ คณะกรรมการฝ่ายสูทกรรม กลุ่ม ม. 3  ประกอบด้วย 

๑. นางสมรส  เหมะธุรินทร์  ประธานกรรมการ 
๒.นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   รองประธานกรรมการ 
๓.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
๔.นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช   กรรมการ 
๕.นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   กรรมการ 
6.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการ 
7.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
8.นางมาลี  มนาคม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องครัวและอุปกรณ์เข้าค่าย  รวมทัง้อุปกรณ์การประกอบอาหาร  และจัดเตรียมอาหาร  
  ให้แก่ผู้กำกับและวิทยากรที่เข้าค่ายพักแรม 
 

 5.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาอุปกรณ์การฝึกกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กลุ่ม ม. 3 ประกอบด้วย 
๑. นายศรีรุด  ใจวัง   ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิม  ขัดพะนัด  รองประธานกรรมการ 
3.นางเพ็ญโสภา  ทางแกง   กรรมการ 
4.นางสุพรรณี  พรมมา   กรรมาร 
5. นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
6. นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   กรรมการ 
7.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
8.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
9.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย และอุปกรณ์ฝึกในการเข้าค่ายพักแรม 
 

5.๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ แสง เสียง กลุ่ม ม.3 ประกอบด้วย 
๑. นายเฉลิม  ขัดพะนัด  ประธานกรรมการ 
๒.นายอุดม  ไชยนุรักษ์  กรรมการ 
๓.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
4.นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
5.นางสายสมร  สุทธศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนติดตั้งให้เหมาะสมในการเข้าค่าย และบันทึกภาพ  
  กิจกรรมต่างๆ ในการเข้าค่าย 
  

5.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร กลุ่ม ม. 3 ประกอบด้วย 
๑. นางมาลี  มนาคม   ประธานกรรมการ 
๒.นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   กรรมการ 
4.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
5.นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช   กรรมการ 
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6.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการ 
7.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำคู่มือกิจกรรมเข้าค่ายและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าค่าย 
 

 5.๗ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่ม ม. 3 ประกอบด้วย 
๑. นางสุพรรณี  พรมมา   ประธานกรรมการ 
๒.นางมาลี  มนาคม   รองประธานกรรมการ 
3.นางสมรส  เหมะธุรินทร์  กรรมการ 
4.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
5.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
6.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาล  ปฐมพยาบาลที่จำเป็นและดูแลป้องกันสุขภาพอนามัยของ        
ลูกเสือ-เนตรนารี  ตลอดการเข้าค่ายพักแรม 
  

5.๘ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล – ประเมินผล กลุ่ม ม. 3 ประกอบด้วย 
๑.นางมาลี  มนาคม   ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช   รองประธานกรรมการ 
3.นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์  กรรมการ 
4.นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล   กรรมการ 
5.นางสายสมร  สุทธศิลป ์  กรรมการ 
6.นางสาวนิรชา  อุ่นเรือนพิงค์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมแบบประเมิน  ประกาศผลการประเมินแต่ละวันพร้อมทั้งสรุปประเมินผลของการจัดกิจกรรม 
  

๖.คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมรอบกองไฟ  ประกอบด้วย 
  ๑.นายวิรุจน์  เมืองมูล   ประธานกรรมการ 
  ๒.นายอดุลย ์  คำพลอย  รองประธานกรรมการ 
  ๓นายไกรสิทธิ์  ปันวัง   กรรมการ 
  ๔.นายเฉลิม  ขัดพะนัด  กรรมการ 
  ๕.นายยงยุทธ  สุรัตน์   กรรมการ 
  ๖.นางกาญจนา  จิตถา   กรรมการ 
  ๗.นายอาหนึ่ง  ชูไวย   กรรมการ 
  8.นายอิทธิพล  รู้ธรรม   กรรมการ 
  ๘.นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ วางแผนกิจกรรมรอบกองไฟ  และนันทนาการต่าง ๆ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกส่วนกลาง และวัดผล ประเมินผล 
  ๑.นายอดุลย ์  คำพลอย  ประธานกรรมการ 
  ๒.นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   กรรมการ 
  ๓.นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  กรรมการ 
  ๔.นางกาญจนา  จิตถา   กรรมการ 
  ๕.นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร  กรรมการ 
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  ๖.นางสโรชา  คำปิน   กรรมการ 
  7.นางมาลี  มนาคม   กรรมการ 
  8.นายยงยุทธ  สุรัตน์   กรรมการ 
  9.นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน  กรรมการ 
  10.นายศรีรุด  ใจวัง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์การฝึกส่วนกลางให้ลูกเสือแต่ละกอง พร้อมทั้งประสานงานระหว่างกอง
   ลูกเสือ และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมในภาพรวมของโรงเรียน 
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้            
ทุกประการ 
 
 
 
      ส่ัง  ณ  วันที ่ 22  มกราคม พ.ศ.๒๕63 
 
 

 
               (นายไกร   ธรรมากาศ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
   


