
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
ที่  121  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 

…………………………………………….. 

  ด้วย โรงเรียนวังทองพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี
การศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  29 - 31   กรกฎาคม  2563 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังทองพิทยาคม   
ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3 รวม
จำนวน  30  คน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสำเร็จ จึงอาศัยอำนาจตามความ
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ
ฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาและอำนวยการ ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
 1.1 นายอมร  อ่อนสี  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสุนทร  มนตรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 1.5 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 1.6 นางวรนุช  ทองเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 1.7 นางพัชราภรณ์ วรบุตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.8 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 1.9 นายจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน มีหน้าที่ อำนวยการ สนับสนุน ส่งเสริม และดูแลประสานงาน
กับคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมจนสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจนสิ ้นสุดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อ ให้เกิดผลดีและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 2.1 นายอมร  อ่อนสี  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสุนทร  มนตรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
 2.4 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง  หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.3 กรรมการ 
 2.5 นายพิเชฐ  พรมอ้าย รองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.3  กรรมการ 
 2.6 นายวัลลภ  มานักฆ้อง หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.2 กรรมการ 
 2.7 นางทิพย์วรรณ คงเนตร  รองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.2  กรรมการ 
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 2.8 นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  รองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.1  กรรมการ 
 1.9 นายจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง  หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.1 กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการสถานที่และอุปกรณ์  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์การฝึก 
พร้อมทั้งจัดเก็บให้เรียบร้อย อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง พร้อมควบคุมการใช้งาน และบันทึกภาพ ตลอด
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 3.1 นายศักดิ์ศรี   กลัดปรี  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 3.2 นายเสนาะ   แก้วคุ้ม  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
 3.4 นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 3.5 นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 3.6 นายจีรพันธ์  เนาวโชติ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 3.7 นายอโณทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 3.8 นายยศวริศ  มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 3.9 นายเสงี่ยม  มั่นชาวนา ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
 3.10 นายไว  นาคอินทร์ คนสวน    กรรมการ 
 3.11 นายพล  ปรั่งกลาง คนสวน    กรรมการ 
 3.12 นางยุพิน  อินทร์สิทธิ์ แม่บ้าน    กรรมการ 
 3.13 นางพัชรนารี อ่อนอุปถัมภ์ แม่บ้าน    กรรมการ 
 3.14 นางสำเรียง พุดสอยดาว แม่บ้าน    กรรมการ 
 3.15 นางประภาสี พรหมรุ่ง  แม่บ้าน    กรรมการ 
 3.16 นายสีไพ  สุรินทร์  ยาม    กรรมการ 
 3.17 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่  จัดเตรียม จัดหาเวชภัณฑ์ และทำการปฐมพยาบาลให้กับลูกเสือ
เนตรนารี ที่เจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการอบรม ประกอบด้วย 
 4.1 นางเรืองไรสิริ เศียรสมาน ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวดวงเดือน ทองจีน  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 4.3 นางสาวณัฐวรรณ เล็กอุทัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.4 นางสาวจุฑามณี คชสาร  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการกิจกรรม   ประกอบด้วย 
  5.1  พิธีเปิด  มีหน้าที่  ดำเนินการพิธีเปิดให้เป้นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายวัลลภ  มานักฆ้อง ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  3. นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
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  5.2  วิทยากรประจำวัน  มีหน้าที่ ประชุมกองหน้าเสาธง สรุปผล จัดหมู่บริการ ดำเนินการต่าง ๆ ให้
เรียบร้อยในแต่ละวันและดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยของหมู่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นายจิรวัฒน์   บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
  2. นายเสนาะ   แก้วคุ้ม  ครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
  3. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  ครูชำนาญการ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
  5.3 วิทยากรประจำวิชา ประกอบด้วย 
  - ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้านภัยยาเสพติด 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสุขสรรค์  ทัดทอง 
  - ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด 
   วิทยากร  นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  
  - ลูกเสือกับการสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสนาะ  แก้วคุ้ม 
  - ลูกเสือกับทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวัลลภ  มานักฆ้อง 
  - ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพินิจ  วัฒนบุตร 
  - ลูกเสือกับการป้องกันภัยยาเสพติด (กิจกรรมฐานต้านภัยยาเสพติด) 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสอยดาว  สุทธิ 
      ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรติการ การะเกตุ 
      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทิพย์วรรณ  คงเนตร, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดวงเดือน  ทองจีน 
  - ลูกเสือกับกจิกรรมนันทนาการ 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลักษณา  เหล่าอินทร์, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมัณฑนา  ศรีคำภา 
      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือธนภัทร  สร้อยเพ็ช, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสุกัญญา  แดงเรือง 
      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสาวนีย์ ปรีชานนท์, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพรพิมล เลิศปรีชากมล 
  - ลูกเสือกับการจัดทำโครงการ/โครงงาน 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพิเชฐ  พรมอ้าย 
  - ภารกิจลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมพล  ศรีผึ้ง 
  - สรุป อภิปราย ซักถามปัญหา และประเมินผล การให้คำปณิธานลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   วิทยากร  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง 

 6. วิทยากรประจำหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี   มีหน้าที ่ ดูแล ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตัวในค่าย โดยใช้ความรู้
ความสามารถจากกระบวนการลูกเสือ ประกอบด้วย 
 6.1 วิทยากรประจำหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1. นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง 
  2. นางสาวณัฐวรรณ เล็กอุทัย 
  3. นางสาวจุฑามณี คชสาร 
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  4. นางสาวเกษฎา โยธิน 
  5. นางสาวพนิดา  ไชยโวหาร 
  6. นายเอกชัย  สุริเย 
  6.2 วิทยากรประจำหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  1. นางลออ  เตียวตระกูล 
  2. นางอุษา  คล้ายลักษณ ์
  3. นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ 
  4. นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ 
  6.3 วิทยากรประจำหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1. นายชุติพนธ์  ไชยเวช 
  2. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์ 
  3. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค 
  4. นางรติการ  การะเกต ุ
  5. นางสาวธราภรณ์ ศิร ิ

 7. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับพร้อมทั้งจัดเตรียมอาหาร มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม พร้อม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
 7.1 นางลออ  เตียวตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 7.3 นางพัชรนารี อ่อนอุปถัมภ์ แม่บ้าน    กรรมการ 
 7.4 นางสำเรียง  พุดสอยดาว แม่บ้าน    กรรมการ 
 7.5 นางอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 8. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่  ดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย  
 8.1 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 8.2 นายเสงี่ยม  มั่นชาวนา ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
 8.3 นายสีไพ  สุรินทร์  ยาม    กรรมการ 
 8.4 นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 9. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร มีหน้าที่  จัดทำเอกสารที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม และแบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี  ประกอบด้วย 
 9.1 นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 9.3 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 9.4 นางอรอุมา  บุญโปร่ง  คร ู    กรรมการ 
 9.5 นางสอยดาว  สุทธิ  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
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 10. คณะการการฝ่ายพัสดุและการเงิน มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและดูแลระบบการจ่ายเงิน รวบรวม
เอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการเงิน  ประกอบด้วย 
 10.1 นางวรนุช  ทองเพชร ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 10.2 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10.3 นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 10.4 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 10.5 นางอรอุมา บุญโปร่ง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงาน 
 11.1 นางสอยดาว สุทธิ  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 11.2 นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 11.3 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 11.4 นางอรอุมา บุญโปร่ง  คร ู    กรรมการ 
 11.5 นายจิรวัฒน์ บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 12. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป มีหน้าที ่ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
   นายจิรวัฒน์ บุญโปร่ง  ครูชำนาญการ 

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและโรงเรียนต่อไป หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รายงานผ็บังคับบัญชา
ทราบ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายอมร  อ่อนสี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 


