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ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
ที่ 14 /๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  
ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ประจ าปีการศึกษา  2560  เพ่ือให้ลูกเสือ
วิสามัญได้รู้จักการใช้ชีวิตในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ระหว่างวันที่  1 – 2 กุมภาพันธ์  2561  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. 2552 ข้อ 18 และข้อ 48  จึงมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา 2560 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายวันชัย  โตม ี   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีาก ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายณรงค ์ นันต๊ะจันทร์  ต าแหน่งครู คศ. 3  ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ฝ่ายบริการทรัพยากร 

๑.3 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
            ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

             ฝ่ายวิชาการ 
มีหน้าที ่  ส่งเสริม  ให้ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 นางสุปัญญา  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 2.3 นางนงลักษณ์  ทาสี      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 2.4 นางสาวผ่องพรรณ  ธุวัควัฒน์    ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 2.5 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 2.6 นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 2.7 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง     ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
 2.8 นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ     ต าแหน่ง ครูจ้างสอน    กรรมการ 
 2.9 นายโชติกร  ทาหะพรหม     ต าแหน่ง ครู      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะลูกเสือวิสามัญ  ควบคุมดูแลประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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3. คณะกรรมการกิจกรรมเดินทางไกล – กิจกรรมเสี่ยงภัย 
 3.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 3.2 นายเอกชัย  กองทอง      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.3 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.4 นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.4 นางละมุล  รื่นรวย      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.5 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.6 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.7 นายอดิธร  สังฆจันทร์    ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.8 นายชยันต์  วราโภค      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.9 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์   ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.10 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 3.11 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง     ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
 3.12 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ     ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
 3.13 นางสาวจิตรนภา  ศิริบุญทวี    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 3.14 นางสาววาสนา  อ่อนลา     ต าแหน่ง พนักงานราชการ เลขานุการทั่วไป  กรรมการ 
 3.15 นางสาวนิศาชล  ตาลิน     ต าแหน่ง พนักงานราชการ งานการบัญชี  กรรมการ 
 3.16 นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ   ต าแหน่ง ครูจ้างสอน        กรรมการ 
 3.17 นางสาวจันทร์จิรา  แซย่่าง     ต าแหน่ง ครูจ้างสอน    กรรมการ 
 3.18 นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   กรรมการ 
 3.19 นายโชติกร  ทาหะพรหม        ต าแหน่ง ครู       กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  ควบคุมดูแลการเดินทางไกลและกิจกรรมผจญภัยให้เกิดความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
 4.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์     ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 4.2 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย    ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 4.3 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 4.4 นางละมุล  รื่นรวย     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 4.5 นายชยันต์  วราโภค      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 4.6 นายอดิธร  สังฆจันทร์     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 4.7 นางสาวศศิกานต์  แซ่กือ     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 4.8 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
 4.9 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ     ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
 4.10 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง     ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
 4.11 นางสาววาสนา  อ่อนลา     ต าแหน่ง พนักงานราชการ เลขานุการทั่วไป  กรรมการ 
 4.12 นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ   ต าแหน่ง ครูจ้างสอน    กรรมการ 
 4.13 นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง     ต าแหน่ง ครูจ้างสอน    กรรมการ 
 4.14 นางจรรยา  นันต๊ะจันทร์     ต าแหน่ง พนักงานธุรการ    กรรมการ 
 4.15 นายโชติกร  ทาหะพรหม    ต าแหน่ง ครู       กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  ควบคุมดูแลลูกเสือในการจัดกิจกรรมรอบกองไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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5. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 5.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์      ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                         ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 5.2 นางประนอม  สรรพค้า     ต าแหน่ง คนครัว     กรรมการ 
 5.3 นางลัดดา  แห้วเพ็ชร     ต าแหน่ง คนครัว     กรรมการ 
 5.4 นางกชกร  พลูทอง      ต าแหน่ง ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
 5.5 นางสาวชุติมา  สุนทรอินทร์      ต าแหน่ง คนงาน     กรรมการ 
 5.4 นายสีนวน  สรรพค้า      ต าแหน่ง คนงานกิจการเกษตร   กรรมการ 
 5.5 นางสมปอง  เครือปู่      ต าแหน่ง คนงานกิจเกษตร   กรรมการ 
 5.6 นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  ต าแหน่ง ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 5.7 นางมัณฑนี  โตมี      ต าแหน่ง พนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนและวิทยากร 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 6.1 นางชมพู่  ชัยวร      ต าแหน่ง ครู    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 6.3 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ     ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   กรรมการ 
 6.4 นางสาวนิศาชล  ตาลิน     ต าแหน่ง พนักงานราชการ งานการบัญชี  กรรมการ 
 6.5 นายช านาญ  รัตนศรีโสภา     ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยง      กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา และดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและแสงสว่าง 
 7.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์     ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 7.2 นายประมวล  รอดคุ้ม     ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรรมการ 
 7.3 นายจรูญ  เครือเถื่อน      ต าแหน่ง พนักงานบริการ     กรรมการ 
 7.4 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส      ต าแหน่ง ครู       กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  จัดเตรียมแสงสว่างและเครื่องเสียงในการท ากิจกรรม 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 8.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์     ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 8.2 นายปรีดา  แก้วประดิษฐ์     ต าแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  กรรมการ  
 8.3 นายจรูญ  เครือเถื่อน      ต าแหน่ง พนักงานบริการ    กรรมการ 
 8.4 นายประมวล  รอดคุ้ม     ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรรมการ 
 8.5 นายสมพงษ ์ ศิวิใจ      ต าแหน่ง คนงานกิจการเกษตร   กรรมการ  
 8.6 นางสมปอง  เครือปู่      ต าแหน่ง คนงานกิจการเกษตร   กรรมการ 
 8.7 นายศักดิ์สิทธิ์  สัตโส      ต าแหน่ง ช่างไม้       กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการเข้าค่ายให้เกิดความปลอดภัย 
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9. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 9.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์     ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                                ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรยีนนักศึกษา 
 9.2 นายอดิธร  สังฆจันทร์     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.3 นางชมพู่  ชัยวร      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.4 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์    ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.5 นางสุณี  แจ่มใส      ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.6 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.7 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.8 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 9.9 นายโชติกร  ทาหะพรหม     ต าแหน่ง ครู       กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  ดูแลและจัดเวรยามบริเวณค่ายพัก ให้มีความปลอดภัย 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 10.1 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย   ต าแหน่ง ครู    ประธานกรรมการ 
 10.2 นายทวิชา  เฉียดแหลม  ต าแหน่ง  พนักงานพัสดุ    กรรมการ 
 10.3 นายณรงค์  กลิ้งสาด  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรรมการ 
 10.4 นายพนม  ราศีนิล   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
 10.5 นายวิเชียร  เทือกต๊ะ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
 10.6 นายเอกชัย  กองทอง  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการ 
 10.7 นายโชติกร  ทาหะพรหม  ต าแหน่ง ครู       กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่  จัดเตรียมสนับสนุนยานพาหนะให้การจัดกิจกรรมเกิดความสะดวก 
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 11.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์  ต าแหน่ง ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
                                ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 11.2 นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 11.3 นายชยันต์  วราโภค  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
 11.4 นางนิ่มนวล  จันทะวงศ์  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์    กรรมการ 
 11.5 นางกชพร  พลูทอง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย   กรรมการ 
 11.6 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  ต าแหน่ง ครู        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ออกแบบสอบถาม  ถ่ายภาพ  และเก็บรวบรวมข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปรายงาน 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ. 2552  และระเบียบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
  

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  22 มกราคม  พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  22  มกราคม  ๒๕61   
 
 
 

        (นายวันชัย  โตมี)  
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


