
 
ค าส่ังเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม 

ที ่  1    /  2555 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดกจิกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือสามัญ 

                                    เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ดว้ยเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางามจะจดักิจกรรม การเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม
ลูกเสือสามญั  ประจ าปีการศึกษา 2554  ในวนัท่ี  26 - 27  มกราคม  2555  ค่ายลูกเสือชัว่คราวโรงเรียนบา้นโนน
สวรรค ์ ต าบลนางาม  อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน  ส่งเสริม และพฒันา
ผูเ้รียนในดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจดักิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือสามญัประกอบดว้ย 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.  นายชยัพิชิต  แสนลงั ผอ.โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ ประธานกรรมการ 
 2. นายเนตร   เตโช ผอ.โรงเรียนดงบาก รองประธานกรรมการ 
 3. นายบุญเกิด นวลงาม ผอ.โรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 4. นายประนงค ์ ถิตยเ์รือง ผอ.โรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 5. นายอาจ ชมภูโคตร ผอ.โรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 6. นายศุภวชิญ ์   ศรีมุงคุล ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 7. นายชาลี ภูสวสัด์ิ ผอ.โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ   
 8. นายชยับดินทร์ สาลีพนัธ์ ผอ.โรงเรียนบา้นดงมะเอก กรรมการ 
 9. นายนิวชน บวัสาย ผอ.โรงเรียนบา้นนาดี กรรมการ 
 10. นายอภิเดช   ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 11. นางนุชรินทร์         แกว้ประเสริฐ    รก. ผอ.โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ กรรมการ 
 12. นายเวสแกว้ ยอดมงคล รก.ผอ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 13. นายประสาน         อินทะโร รองผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   กรรมการ 
 14.  นายสาธิต   เขียนสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 15.  นายณฐัพล   นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที ่        ใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ทุกฝ่ายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตลอดการอยูค่่ายพกัแรมของลูกเสือสามญัและเขา้ร่วมพิธีถวายราชสดุดี 
ในวนัที ่ 26  มกราคม  2555 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
 
 
 



 
2.  คณะกรรมการถวายราชสดุดี 
 1.  นายชยัพิชิต   แสนลงั ผอ.โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ ประธานกรรมการ 
 2.  นายพิระ   ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย รองประธานกรรมการ 
 3.  นายชยัระว ี ศรีเรือง ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
 4.  นายณฐัพล นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ ด าเนินการถวายราชสดุดี 
3.  คณะกรรมการเปิดค่ายพกัแรม 
 1.  นายบุญเกิด   นวลงาม ผอ.โรงเรียนบา้นนายอ ประธานกรรมการ 
 2.  นายธวชัชยั   รัตนมาลี ครูโรงเรียนบา้นนายอ รองประธานกรรมการ 
 3.  นายวรีะชยั แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ ด าเนินการเปิดค่ายพกัแรม 
4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที ่จัดหาเคร่ืองเสียง 
 1.  นายณฐัพล   นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ ประธานกรรมการ 
 2.  นายชยัระว ี  ศรีเรือง ครู  โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ รองประธานกรรมการ 
 3. คณะครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 4. พนกังานบริการโรงทุกโรงเรียน  กรรมการ 
 5. นกัเรียนโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์  กรรมการ 
 6.  นายสุรพงษ ์  พลเขต ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์            กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ด าเนินการจดัเตรียมสถานท่ี  จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสถานท่ี ในวนัท่ี 24-27มกราคม  2555  
ตามฐานต่างๆ  และจดัเก็บส่งใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จส้ินการเขา้ค่ายลูกเสือ 
5.  พธีิกรสนาม 
 1. นายไพรัตน์ วโิย ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ ประธานกรรมการ 
 2. นายณฏัฐเกียรติ  พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ รองประธานกรรมการ 
 3.   นายพิระ ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 4.  นายวรีะชยั   แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 5.   นายชยัระว ี ศรีเรือง ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่  เป็นพิธีกรในงาน โฆษกสนาม ตลอดการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือสามญั  ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองต่างๆ 
จนงานแลว้เสร็จ 
6.  คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 1. นางจินตนา   อ่ินแกว้ ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางอมัพร อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนนายอ รองประธานกรรมการ 
 3. นางวกิุล มหาโคตร ครูโรงเรียนบา้นนาดี กรรมการ  



 4.   นางสาวนิภา ผลโยน ครูโรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 
 5. นางรินนา อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 6. นางสุวนิดา สีแพงมน ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 7. นางสุพรรณี พลูพานิชย ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 8. นางประวณีา พลโลก ครูโรงเรียนบา้นนาดี กรรมการ 
 9. นางสุภาษิต           แกว้นามไชย        ครูโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 10. นางอภิรมย ์ พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 11.  นางเพญ็นภา ธงยศ ครูโรงเรียนดงมะเอก กรรมการ 
 13.  นางใสส่อง           มงคล ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 12. นางพิมษร ทุ่นศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่         ปฐมพยาบาลลูกเสือ  บุคลากร  ตลอดจนติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขสถานีอนามยับา้นนายอ 
7.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. นายสาธิต เขียนสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ ประธานกรรมการ 
 2. นางสวรรญา     ศรีอาจ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร รองประธานกรรมการ 
 3.   นางใสส่อง มงคล ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 4. นายจิรพงษ ์  ธงยศ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 5. นางบุญนะรัก         โพระกนั ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 6. นางอรวรรณ ไชยภกัดี ครูโรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 
 7. นางรัตนา ลุมวงค ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 8. นางสาวพชัรัตน์ โกพลรัตน์ ครูโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ กรรมการ 
 9. นางธนาภรณ์ เขตนคร ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 10. นางรัชฎา   อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก กรรมการ 
 11. นางยวุดี ตน้กลัยา ครูโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 12.นางวมิลรัตน์   เขียวโป ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก กรรมการ 
 13. นางมลศรี อ่างค า ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 14. นางนิตยา วงษห์าบุศย ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี          กรรมการ 
 15. นางวญิญา จนัทร์สด ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 16. นางสาวศิรดา       นาคเสน               ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 17. นางมาลีวรรณ์      อ่อนมาก ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 18.  นางจินตนา         อ่ินแกว้ ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 19.  นางณฐัธีรา          หนูนวล ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
 20.  นางบุญหวล   วโิย ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้าที ่         จดัหาอุปกรณ์ต่างๆในการตอ้นรับ ผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมงานตลอดจนใหบ้ริการทุกอยา่ง 
8. คณะกรรมการฝ่ายบริการทัว่ไป 
 1. นายฉตัรชยั   ธงยศ พนกังานบริการโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์   ประธานกรรมการ 
 2. นายปัญญา ศรีวรชยั พนกังานบริการโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุรสิทธ์ิ จิตปัญญา พนกังานบริการโรงเรียนเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 4. นายมีชยั อินทร์ติยะ พนกังานบริการโรงเรียนบา้นดงมะเอก กรรมการ 
 5. นายไพรัตน์ บวัชุม พนกังานบริการโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 6. นายราชนั นวลตา พนกังานบริการโรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 7. นายลิขสิทธ์ิ แกว้มณีชยั พนกังานบริการโรงเรียนหวัขั้วใต ้ กรรมการ 
 8. นายบุญเข่ือน นวลงาม  พนกังานบริการโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 9. นายอภิศกัด์ิ ราชชมภู พนกังานบริการโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 10. นายภกัดี แสนวงษ ์ พนกังานบริการโรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 
 11.  นายทรงชยั    ศรีวรชยั พนกังานบริการโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 12. นายประจกัษ ์ ธ.น.นา    พนกังานบริการโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่         บริการทัว่ไป  จดัเตรียมสถานท่ีก่อนวนังานและเก็บส่งใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จงานโดยใหม้าปฏิบติั
หนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี  24 –  27  มกราคม  2555  เป็นตน้ไป 
9. กรรมการฝ่ายการเงิน 
 1. นายณฐัพล นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ 
 2.  นายเนตร  เตโช ผอ.โรงเรียนบา้นดงบาก รองประธานกรรมการ 
 3. นายอภิเดช   ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 4. นางบุญหวล   วโิย ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัท าบญัชีรับบริจาค จดัท าบญัชี-รับจ่าย ตลอดการงานและจดัท ารายงานใหค้ณะกรรมการ 
เครือข่ายทราบ 
10.   คณะกรรมการฝ่ายประสานการเดินทางไกล 
 1.  นายสาธิต   เขียนสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ ประธานกรรมการ 
 2 นายชยัระว ี  ศรีเรือง ครู โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 3.   นายสุรพงษ ์  พลเขต ครู โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 4. นางณฐัธีรา หนูนวล ครู โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่        ติดต่อส่ือสารระหวา่งการเดินทางไกล ตามจุดต่างๆ น าลูกเสือเข้าปฐมพยาบาล  
11.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
 1. นายณฐัพล นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. นายชยัระว ี ศรีเรือง ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางจินตนา   อ่ินแกว้ ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 



 4. นางณฐัธีรา หนูนวล ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
         5.   นายสุรพงษ ์  พลเขต ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
 6.  นางอาริสา   ภูมิเลิศ เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 7.    นางบุญหวล   วโิย  ครู โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที ่  จดัหาอาหารตอ้นรับผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมงานและคณะครู  พนกังานฯ 
12. คณะกรรมฝ่ายจัดทีพ่กัลูกเสือ  
 1.  นายณฐัพล นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. นายชยัระว ี ศรีเรือง ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางจินตนา   อ่ินแกว้ ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
 4. นางณฐัธีรา หนูนวล ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
         5.   นายสุรพงษ ์  พลเขต ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ 
 6.  นางอาริสา   ภูมิเลิศ เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน กรรมการ  
 7.   นางบุญหวล   วโิย  ครู โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 8. นายฉตัรชยั   ธงยศ พนกังานบริการโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์   กรรมการ 
 9. นายปัญญา ศรีวรชยั พนกังานบริการโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 10. นายสุรสิทธ์ิ จิตปัญญา พนกังานบริการโรงเรียนเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 11. นายมีชยั อินทร์ติยะ พนกังานบริการโรงเรียนบา้นดงมะเอก กรรมการ 
 12. นายไพรัตน์ บวัชุม พนกังานบริการโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย    กรรมการ 
 13. นายราชนั นวลตา พนกังานบริการโรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 14. นายลิขสิทธ์ิ แกว้มณีชยั พนกังานบริการโรงเรียนหวัขั้วใต ้ กรรมการ 
 15. นายบุญเข่ือน นวลงาม  พนกังานบริการโรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 16. นายอภิศกัด์ิ ราชชมภู พนกังานบริการโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 17. นายภกัดี แสนวงษ ์ พนกังานบริการโรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 
 18.  นายทรงชยั    ศรีวรชยั พนกังานบริการโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 19. นายประจกัษ ์ ธ.น.นา    พนกังานบริการโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที ่        จดัสถานท่ีพกั  เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ส าหรับการอยูค่่ายลูกเสือ 
13.  คณะกรรมการประจ าฐานเดินทางไกล/ผจญภัย 
 13.1  ฐานปล่อยตัว  
  -   นายพิระ  ยอดมงคล 
    -   นายชยัระว ี ศรีเรือง 
 13.2  ฐานแย้ลงรู 
 -   นายสาธิต   เขียนสาร์ ผอ. โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ ประธานกรรมการ   
     -   นายเฉลิมวฒิุ  พลูพาณิชย ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้      รองประธานกรรมการ   



 -   นางสวสัดี  แสนรังค์   ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 -   นางสุพรรณี  พลูพานิชย ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
    -  นายพิสุทธ์ิ  ทิพวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้                   กรรมการ   
    -  นายเทิดศกัด์ิ  ฉิมแสง  เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน                 กรรมการ 
   -  นางสาวชลธิชา   มงคล  ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้               กรรมการ  
   -  นางอภิรมย ์  พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้         กรรมการ 
           -  นายมิตรไทย   พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้      กรรมการ/เลขานุการ 
        13.3  ฐานเงื่อน 
 -   นายชาลี  ภูสวสัด์ิ ผอ.โรงเรียนนายอนอ้ย  ประธานกรรมการ 
 -   นายสุรเดช  อกัขระ ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 -   นางรัตนา  ลุมวงศ ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 -   นางสุภิญญา  นวนนุกลู  ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 -   นางสาววราพร  คนยนื  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -   นายมนตรี  บวัสาย ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ/เลขานุการ 
       13.4  ฐานกระเช้าลอยฟ้า 
 -   นายเวสแกว้  ยอดมงคล  รักษาการผอ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย ประธานกรรมการ 
 -   นายพิระ  ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  รองประธานกรรมการ 
 -   นายไพรัตน  บวัชุม พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -  นายสุรสิทธ์ิ  จิตปัญญา พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -   นายราชนั  นวลตา พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -   นายประจกัษ ์ ธ.น.นา  พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -   นายปัญญา  ศรีวรชยั พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -   นายมีชยั  อินทร์ติยะ พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -   นายฉตัรชยั  ธงยศ พนกังานบริการ    กรรมการ 
 -  นายชยัระว ี ศรีเรือง ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 -   นายพนูทว ี ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  กรรมการ/เลขานุการ 
        13.5 ฐานปิดตาไต่เขา 
 -   นายเนตร  เตโช  ผอ.โรงเรียนบา้นดงบาก  ประธานกรรมการ 
 -   นายสมเกียรติ  อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  รองประธานกรรมการ 
 -  นางปวณีา   อุปชยั  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นางอรวรรณ  ไชยภกัดี  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นางสาวยวุนี  ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นางเพญ็ประภา  เตโช  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 



 -   นายดุสิต  มีบาง  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นางสุนีรัตน์  พลโลก  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   น.ส.ดารุณี  พลเชียงขวาง ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -   นางชลธิรา  สนตาเถร  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -   น.ส.เจติยา  พรรณุวงษ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ   กรรมการ 
 -   นายประกิต สุขวรรณ์  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ/เลขานุการ 
        13.6  ฐานบันเทงิ 
 -   นายชยัพิชิต  แสนลงั  ผอ.โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ ประธานกรรมการ 
 -   นายประจิต  ครโสภา  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ รองประธานกรรมการ  
 -   นางชุลีพร  บวัสาย  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 -   นางปิยรัตน์  ทศศะ  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 -   นางสาวพจนา  ทิพวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 -   นางผาภรณ์  เทพสุยะ  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 -   นางแจง้จิตร  กตัติยบุตร ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 -   น.ส.อภิรดี  บวัทอง  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -   น.ส.มนสัว ี พรมอาลกัษณ์ ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -  นางไข่มุก   พลโลก  ครูโรงเรียนบา้นนายอ  กรรมการ 
 -   นางสาวนิภา  ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นางรัชพร  ครโสภา  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นางสิทธิรงค ์ บวัชุม  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 -   นายไพรัตน์  วโิย  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ/เลขานุการ 
         13.7  ปฐมพยาบาล 
  -   นายอภิเดช  ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น  ประธานกรรมการ 
  -  นายวทิูรย ์ บางศิริ ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  รองประธานกรรมการ 
 -  นางไพวรรณ  ปิดตะ ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 -   นางวญิญา   จนัทร์สด ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 -   นางสุวนิดา  สีแพงมน ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 -   นางรุ่งทิพย ์  แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 -   นางสาวเนตรงาม  ฉายวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 -   นางธนกาญจน์   บง้ชมโพธ์ิ พนกังานราชการ   กรรมการ 
 -   นายเนตรณรงค ์ ศรีวรชยั ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -   นางปนดัดา  ไกรษร ครูพี่เล้ียง   กรรมการ 
 -   นายสมภพ  อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ/เลขานุการ 



        13.8  ฐานสะพานโยง 
 -   นายอาจ  ชมภูโคตร ผอ.โรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ ประธานกรรมการ 
 -    นายสนิท  บุญกอ้น ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ รองประธานกรรมการ 
 -   นายณฏัฐเกียรติ พลเชียงขวาง   ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 -   นางทรัพยากร  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 -   นางวเิชียร  คนคล่อง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 -   นางมานิดา  ค  าจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 -   นางเพญ็ศรี  บวัสาย ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 -   นางสาวศิรดา  นาคเสน ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ 
 -  นางจีระนนัท ์  แสงกลา้ เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 -   นายบรรลือ  มูลดา ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ กรรมการ/เลขานุการ 
         13.9  ฐานค าปฏิญาณ 
 -   นายนิวชน  บวัสาย ผอ.โรงเรียนบา้นนาดี  ประธานกรรมการ 
 -   นางนิตยา  วงษห์าบุศย ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี  รองประธานกรรมการ 
 -   นางประวณีา   พลโลก ครูโรงเรียนบา้นนาดี  กรรมการ 
 -   นางสาวสุดสวาท  ธงยศ ครูโรงเรียนบา้นนาดี  กรรมการ 
 -   นางวกิุล  มหาโคตร ครูโรงเรียนบา้นนาดี  กรรมการ 
 -   นางอริสรา  แสวงโคตร ครูโรงเรียนบา้นนาดี  กรรมการ 
 -   นางสาวนภาพร  บางศิริ ครูโรงเรียนบา้นนาดี  กรรมการ 
 -   นายพงษพ์ฒัน์  คดัทะจนัทร์ ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 -   นายสิงหา  พงษส์ังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี  กรรมการ/เลขานุการ 
        13.10  ฐานกฎลูกเสือ 
 -   นายชยับดินทร์  สาลีพนัธ์ ผอ.โรงเรียนบา้นดงมะเอก  ประธานกรรมการ 
 -   นางมนีวาส  แขวงเมือง ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก  รองประธานกรรมการ 
 -   นางมลศรี  อ่างค า  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 -   นางล าไย  ใหญ่สาร ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 
 -   นางเพญ็นภา  ธงยศ ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 
 -   นางรัชฎา  อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 
 -   นางวมิลรัตน์  เขียวโป ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 
 -   นายประชนศกัด์ิ  อ่างค า ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ/เลขานุการ 
         13.11  ฐานเชือก  1  เส้น 
 -   นายศุภวชิญ ์ ศรีมุงคุล ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  ประธานกรรมการ 
  -   นายสมบติั  บางศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  รองประธานกรรมการ 



 -   นายสมชาย  พหมเสน ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นางเรือนเพชร  พงษส์ังข์ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นางพิมษร  ทุนศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นางจินตนา  ไชยมนตรี ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางชไมพร  แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางมอญแกว้   แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางสุพรรณี  ยะสะกะ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นางกนันิดา  พลหาญ ครูอตัราจา้ง    กรรมการ 
 -   นายมานิตย ์ ครโสภา ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
        13.12  ฐานเชือก  2  เส้น 
 -   นายประสาน  อินทะโร รองผอ.โรงเรียนบา้นหนองยา่งฯ  ประธานกรรมการ 
 -  นางพิราวรรณ์  พลโลก ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  รองประธานกรรมการ 
 -  นางพลูทรัพย ์ ไชยภกัดี ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางสาววฒันา  แสนลงัค ์ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางศิราวณี  บางศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นายพิทยา  บางศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางลดัดาวรรณ  แสงงาม ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นายประธาน  แสงงาม ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -  นางวระพร  ยะสะกะ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นางธนาภรณ์  เขตนคร ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ 
 -   นายสมศกัด์ิ  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
         13.13  ฐานบันไดสวรรค์ 
 -   นายประนงค ์ ถิตยเ์รือง  ผอ.โรงเรียนนางามวทิยาคาร  ประธานกรรมการ 
  -   นางจ านง  ค  าหาญ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 -   นางเอมอร  ปิดตะ  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางปราณี  ตรันเจริญ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางมาลีวรรณ์  อ่อนมาก ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางฐิตินฏัฐ ์ พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางวรรณพร  ทองปรีชา ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางหนูผิน  แก่นจนัทร์ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางบุญนะรัก โพระกนั ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางนยันา  จนัตะเสน ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นายโอกาส  สิงห์คะ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 



 -   นางสวรรญา  ศรีอาจ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นายจิรพงษ ์ ธงยศ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ/เลขานุการ 
         13.14  ฐานสกบีก 
 -  นายสมบติั  มูลดา  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  ประธานกรรมการ 
 -   นางชวนพิศ  อินทร์ติยะ   ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 -   นายอิทธิพงษ ์ วจนะศิริ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นายพงษช์ยั   เรทนู ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางมณีรัตน์  รัตนชยั ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางมณีรัตน์  มีบาง ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นายศกัดา  สารทอง ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นางพรเพญ็  สารทอง ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 -   นายทวศีกัด์ิ  ค  าหาญ ครูพี่เล้ียง    กรรมการ 
 -   น.ส.ธิวารัตน์  ปิตตะ ครูอตัรา     กรรมการ 
 -    นางจีระนนั  ค าหาญ เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 -   นายธีระศกัด์ิ  แสงผา ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ/เลขานุการ 
         13.15  ฐานเข็มทิศ 
 -   นายบุญเกิด  นวลงาม ผอ.โรงเรียนบา้นนายอ   ประธานกรรมการ 
 -   นายธวชัชยั  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
 -   นายวชัรเดช  กุลวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -   นายพน้  พรหมจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -   นางวลยัภรณ์  นวลงาม ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -  นางยวุดี  ตน้กนัยา ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
  -  นายอนุชาติ  คดัทะจนัร์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -  นายวรีะชยั  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ    กรรมการ/เลขานุการ 
         13.16  ฐานระเบียบแถว 
 -   นายทองพนู  อรรคสังข์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   ประธานกรรมการ 
 -  นางรินนา  อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
 -   นางวไิลรัตน์  โกพลรัตน์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -   นางค าหยาด  อาจวชิยั ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -   นางสุภาษิต  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -   นางอมัพร  อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 -   นายพฒันา  ผอ่งแผว้ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการเลขานุการ 
         13.17  ฐานลอดซุ้ม 



 -   นางนุชรินทร์  แกว้ประเสริฐ รักษาการผอ.โรงเรียนบา้นชายแดนอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
 -  นายพิบูลย ์ พอ่อามาตรย ์ ครูโรงเรียนบา้นชายแดนอนุสรณ์  รองประธานกรรมการ 
 -   นางสาวพชัรัตน์  โกพลรัตน์ ครูโรงเรียนบา้นชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ 
 -  นายอศัวนิ  ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 
14.  คณะกรรมการรับตรวจอาหาร    
 14.1  ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม   ประธานกรรมการ 
  -   นายณฏัฐเกียรติ  พลเชียงขวาง  ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ  กรรมการ 
  -  นายพิระ  ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  กรรมการ/เลขานุการ 

 
15 .คณะกรรมการฝ่ายติดตามประธานกจิกรรมเล่นรอบกองไฟ 
 1.นายสาธิต  เขียนสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ ประธานกรรมการ 
 2.นายณฐัพล  นามพลแสน ผอ. โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์  กรรมการ 
 3.  นายชยัพิชิต  แสนลงั ผอ.โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 4.  นายอภิเดช  ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ/เลขานุการ 
 หน้าที ่ดูแลประธานพิธีกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ 
16.  คณะกรรมการนันทนาการชุมนุมรอบกองไฟ 
 1. นายไพรัตน์  วิโย  ครู  โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ ประธานกรรมการ 
 2.  นายพิระ  ยอดมงคล ครู  โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย รองประธานกรรมการ 
 2.นางไข่มุก  พลโลก  ครู  โรงเรียนบา้นนายอ กรรมการ 
 3.นางสาวมนีวาส  แขวงเมือง ครู  โรงเรียนบา้นดงมะเอก กรรมการ 
 4.นางรัชพร  ครโสภา  ครู  โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 5.นางจินตนา  ไชมนตรี ครู  โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 6.นางสาวพชัรัตน์  โกพลรัตน์ ครู  โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ กรรมการ 
 7.นางบุญหวล  วิโย  ครู  โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 8.นางเพญ็ศรี  บวัสาย  ครู  โรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา  กรรมการ 
 9.นางสาวศิรดา  นาคเสน ครู  โรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา  กรรมการ 
 10.นางรัตนา  ลุมวงค ์ ครู  โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
 11.นางสาวเนตรงาม  ฉายวงษ ์ ครู  โรงเรียนบา้นสร้างแป้น กรรมการ 
 12.นางสาวพจนา  ทิพยว์งษ ์ ครู  โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 13.นางสาวนิภา  ผลโยน ครู  โรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 
 14.นางสุพรรณี  พลูพานิชย ์ ครู  โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 15. นางวระพร ยะสะกะ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 16.  นางสิทธิรงค ์ บวัชุม ครู  โรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 



 17.  นางวกิุล  มหาโคตร ครู  โรงเรียนบา้นนาดี กรรมการ 
 18.  นายชยัระว ี ศรีเรือง ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ กรรมการ/เลขานุการ 
 19. นายณฏัฐเกียรติ  พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีฯ กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ จดัเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองดนตรี เพลงลูกเสือ ประสานกบัพิธีกร ในการด าเนินการดา้นนนัทนาการ 
    ในคืนวนัท่ี 26  มกราคม 2555  เวลา   17.30  น.   

 ** เข้าร่วมประชุมเตรียมการในวนัที ่ 24  มกราคม  2555 เวลา เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  
โดยพร้อมเพรียงกัน** 
17.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการพธีิเปิดการเล่นรอบกองไฟ 
 1.   นายจิรพงษ ์ ธงยศ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร ประธานกรรมการ 
         2.  นางจินตนา  อ่ินแกว้ ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ รองประธานกรรมการ 
 3.  นายสุรพงษ ์ พลเขต ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรคร์ กรรมการ 
 4.  นายไพรัตน์  วิโย  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ/เลขานุการ 
 หน้าที ่ เตรียมพุม่สลาก ขบวนแห่พิธีเปิด  อุปกรณ์พิธีเปิดจุไฟ 
18.  คณะกรรมการออกก าลงั(ภาคเช้า)วนัที ่ 27  มกราคม  2555   
 1.  นายไพรัตน์  วิโย  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ ประธานกรรมการ 
 2.  นางรัชพร  ครโสภา ครูโรงเรียนบา้นดงบาก รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวนิภา  ผลโยน ครูโรงเรียนบา้นดงบาก กรรมการ 
 4.  นางจินตนา  อ่ินแกว้ ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรคร์ กรรมการ 
 5.  นางบุญหวล  วิโย  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรคร์ กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ น าลูกเสือออกก าลงักายในภาคเชา้ เวลา  05.00น.-05.30 น. 
19.  คณะกรรมการตรวจค่ายพกัแรม (วนัที ่27  มกราคม  2555) 
 1.  สายตรวจท่ี 1   - นายณฐัพล  นามพลแสน ประธานกรรมการ 
   -  นายพฒันา  ผอ่งแผว้ กรรมการ 
   -   นายธีระศกัด์ิ  แสงผา กรรมการ 
   -   นายสมภพ  อินทร์ติยะ กรรมการ/เลขานุการ 
 2.  สายตรวจท่ี 2   -   นายสาธิต  เขียนสาร์ ประธานกรรมการ 
   -   นายสิงหา  พงษส์ังข ์ กรรมการ 
   -   นายมิตรไทย  พรหมอารักษ ์ กรรมการ 
   -   นายมานิตย ์ ครโสภา กรรมการ/เลขนุการ  
  มีหน้าที ่ ตรวจค่ายพกัแรมลูกเสือ   
  สายตรวจที ่1  ตรวจลูกเสือ  ต าบลโพนทองและต าบลหนองยา่งช้ิน 
  สายตรวจที ่2  ตรวจลูกเสือ ต าบลนางาม 



    เวลา 07.30  น. ของวนัท่ี 27  มกราคม  2555 
20.  กจิกรรมรอบเสาธง  (ในวนัที ่ 27  มกราคม  2555) 
  -    นายชยัพิชิต  แสนลงั  ประธานกรรมการ 
  -   ผูอ้  านวยโรงเรียนในเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม รองประธานกรรมการ 
  -  คณะครูในเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม กรรมการ 
  -   นายวรีะชยั  แกว้นามไชย  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ด าเนินการกิจกรรมรอบเสาธง  เคารพธงชาติ  สวดมนต ์ สงบน่ิง  รายงานการตรวจ ใหโ้อวาท 
21.  กจิกรรมทดสอบประเมินผลภาคปฏิบัติ 
 21.1  ทดสอบเข็มทศิ 
  -   นายวรีะชยั  แกว้นามไชย  ประธานกรรมการ 
  -   นายเนตรณรงค ์ ศรีวรชยั  กรรมการ 
  -   นายประกิต  ครโสภา  กรรมการ 
  -   นายสุรเดช  อกัขระ  กรรมการ/เลขานุการ 
 21.2  ทดสอบระเบียบแถว  
  -   นายพฒันา  ผอ่งแผว้  ประธานกรรมการ 
  -   นายจิระพงษ ์ ธงยศ  กรรมการ 
  -   นายสมภพ  อินทร์ติยะ  กรรมการ 
  -   นายมานิตย ์ ครโสภา  กรรมการ/เลขานุการ 
 21.3  ทดสอบเงื่อน 
  -   นายมนตรี  บวัสาย  ประธานกรรมการ 
  -   นายสมเกียรติ   กรรมการ 
  -   นายดุสิต  บางศิริ  กรรมการ 
  -   นายเฉลิมวฒิุ   พนูพาณิชย ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 21.4  กฎและค าปฏิญาณลูกเสือสามัญ 
  -   นายสิงหา  พงษส์ังข ์ ประธานกรรมการ 
  -   นายประชนศกัด์ิ  อ่างค า  กรรมการ 
  -   นายวสุิทธ์ิ  ทิพวงษ ์ กรรมการ 
  -   นายณฏัฐเกียรติ  พลเชียงขวาง  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ด าเนินการทดสอบและประเมินผลตามกิจกรรมใหเ้รียบร้อยและรายงานผล  (วนัท่ี 27  มกราคม 
2555 เวลา 09.00 น.) 
22  กจิกรรมพธีิปิดค่ายพกัแรม 
 22.1  นายชยัพิชิต  แสนลงั  ประธานกรรมการ 
 22.2  ผูอ้  านวยโรงเรียนในเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม รองประธานกรรมการ 



 22.3  คณะครูในเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม กรรมการ 
 22.4  นายพิระ  ยอดมงคล  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ด าเนินการพิธีปิดค่ายพกัแรมนดัหมายลูกเสือเดินทางกลบับา้นปลอดภยั 
24.   คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ / สรุป / รายงานผล/ 
 1. นายอภิเดช ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น ประธานกรรมการ 
 2 นายประธาน แสงงาม ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 4.  คณะเจา้หนา้ท่ีธุรการทุกคน  กรรมการ 
          5.นายชยัระว ี ศรีเรือง  ครูโรงเรียนโนนสวรรค ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ถ่ายภาพน่ิง / ภาพเคล่ือนไหว /และสรุปผลรายงานเครือข่ายเพื่อรายงานหน่วยเหนือต่อไป 
 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี  ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามวนัเวลาท่ีก าหนด
วนิิจฉยัช้ีขาดกรณีท่ีเกิดปัญหาในการด าเนินงานและใหค้ณะกรรมการทุกคณะรายงานผลการปฏิบติังานและการ
ทดสอบต่อคณะกรรมการ สรุป/รายงานผล เพื่อสรุปผลการอยูค่่าพกัแรมลูกเสือเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม
ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี     24      เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2555 เป็นตน้ไป 
    สั่ง   ณ  วนัท่ี   9       เดือน มกราคม    พ.ศ.  2555 
      
           
          (นายชยัพิชิต  แสนลงั) 
                  ประธานเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม 
 
 
 
หมายเหตุ ให้เลขานุการที่ประจ าฐานเดินทางไกล/ผจญภัยและครูลูกเสือนักการภารโรงมาปฏิบัติหน้าที ่
เตรียมการในวนัที ่24 -25  มกราคม  2555  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 


