
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๒๙๗ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเนื่องในวนัวชิรำวุธ 
............................................................  

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดให้มีการจัดงาน  “วันวชิราวุธ” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทยใน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘      
ณ สนามโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินการด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังน้ี  

 
๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

  

  

๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

    นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 

    นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 

    นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ   

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ  
นายสุมังครัตน์ โคตรรมณี กรรมการ 
น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  กรรมการ  
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ  
นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ  

   นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 
   นายไพโรจน์ อินต๊ะภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ประชุม ปรึกษาหารือ  วางแผนการด าเนินงาน  ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า

และติดตามการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 
๓.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรม 

   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 

นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ  
นายสุมังครัตน์ โคตรรมณี กรรมการ  นายไพโรจน์ อินต๊ะภา  กรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ 

นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ กรรมการ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กรรมการ   

หน้ำที ่ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเน่ืองในวันวชิราวุธ 

 

๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร 

   นายณรงค์ หนูนารี  ประธานกรรมการ 

   นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ 

   นายไพโจรน์ อินต๊ะภา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าประจ าที่เพื่อประกอบพิธี 

 ๒.ท าหน้าที่พิธีกร  ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกอบพิธี 

 

๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

   นายสุวิท  ปิ่มอมร  ประธานกรรมการ 

   นายสมุฎฎ์ ภาษาดี  กรรมการ 

   นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ 

   นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑.จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างดี 
 ๒.ถ่ายภาพน่ิงและภาพเลื่อนไหว 

 ๓.จัดท าภาพลงในแผ่น CD เพื่อส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 

๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่บนเวที 
   นางทองกราว เสนาขันธ์  ประธานกรรมการ 

   นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 

 หน้ำที ่ ๑.จัดท าตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใฃ้ข้อมความว่า 

    “พิธีถวายราชสดุดี” 

    เน่ืองในวันวชิราวุธ 

             ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

              โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  ๒.จัดสถานที่กองอ านวยการ ธง โต็ะหมู่บูชา  พระบรมรูป ร.๖ พานพุ่ม พวงมาลา ประดับตกแต่งเวทีสวยงาม 

     ด้วยดอกไม้และข้อความ 

  ๓.จัดหาพวงมาลาเพื่อประกอบพิธี  
 
 
 



-๓- 
๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

   น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  ประธานกรรมการ 

   น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  กรรมการ 

   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ จัดท าแบบสอบถามและประเมินผลรายงานฝ่ายบริหารและผู้เก่ียวข้อง 

 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   สั่ง ณ  วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

    (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก ำหนดกำร “วันวชิรำวุธ” ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

เน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

วัน อังคำร ท่ี ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 
……………………………………… 

เวลา ๐๗.๔๕ น. - เคารพธงชาติ สวดมนต์ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ – เนตรนารี ลกูเสือ เข้าแถวตามจุดที ่

ก าหนดพรอ้มกันหน้าเสาธง/ซักซ้อมพิธีการ 
  - ผู้อ านวยการวรรณี บุญประเสริฐ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
  - ผู้ควบคุมลกูเสือในพิธี สั่งท าความเคารพ “ ลูกเสือ   ตรง ”  
    กองลกูเสือดรุิยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

- หัวหน้างานลูกเสือกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 

- ถวายพวงมาลา/จุดเทียนธูปสักการะ 

- พิธีราชสดุดี 

- ประธานกล่าวค าปราศัย 

- เพลงสรรเสริญพระบารมี/ประธานเดินทางกลบั 

- ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน/์เข้าห้องเรียน 
................................ 

 

หมำยเหตุ  ให้ผู้ก ำกับลูกเสือ  เนตรนำรี  ทุกระดับแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องและเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

 


