
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี 123 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ - เนตรนำรี - ยุวกำชำด  ปีกำรศึกษำ 2562 

*************************** 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี - ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรับผิดชอบกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี ้
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข   กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี 1. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแหง่ชาติ  
2. ก ากับควบคุม ดูแลและสนับสนุนการด าเนินกจิการลกูเสอืให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ 
    จุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับคณะลกูเสอืแห่งชาติ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด  กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
น.ส.ทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางพัชรา    ไตรยวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ธัญญา          สติภา   กรรมการ 
น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา  กรรมการ 
น.ส.รัตยา    ร่างกายด ี  กรรมการ 
น.ส.อญัชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการ 
น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โครตมณี  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
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น.ส.จีระภา  ชินภักดี   กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการ 
น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1. ด ำเนินงำนจัดกจิกรรมลูกเสอื – เนตรนำรี – ยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของฝ่ำยอ ำนวยกำร 
  
3.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 

นายณรงค์            หนูนาร ี   ที่ปรกึษากิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  รองหัวหน้ากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
นายสุมังครัตน์ โครตมณี  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารรีะดับช้ัน ม.1 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารรีะดับช้ัน ม.2 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารรีะดับช้ัน ม.3 
น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภัครินทร ์  เลขานุการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

มีหน้าท่ี  1. วำงแผนก ำหนดรปูแบบกำรจัดกจิกรรมลูกเสอื-เนตรนำร ี
 2. ด ำเนินงำน ประสำนงำนทั่วไปในกำรจัดกจิกรรมลูกเสอื – เนตรนำรี  

  3. ก ำกับ ติดตำม ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสอื – เนตรนำรี ให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงเอำไว้ 
 

3.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรีกลุ่ม ม.1 
นายสุมังครัตน์ โครตมณี หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  รองหัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 

 กองที่ 1 น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ หัวหน้า  น.ส.พนิดา   ยอดรัก  ผู้ช่วย 
  นายศิรวิชญ์   ประยรูวิวัฒน ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 2 น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา  หัวหน้า  น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย 
  นายปวิตร     สมนึก  ผู้ช่วย   
 กองที่ 3 น.ส.พรทพิย์   นาคเกิด  หัวหน้า  น.ส.อรวรรยา     ภาคค า  ผู้ช่วย 
  นายสมจิตร์    แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 4 น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ หัวหน้า  น.ส.ภัทรนุช    ค าดี  ผู้ช่วย 

น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 5 น.ส.อลิษา   ไชยรินทร ์ หัวหน้า  นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กลุ ผู้ช่วย 
  ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ ผู้ช่วย  น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 6 น.ส.พิกลุทา   หงษ์ทอง หัวหน้า  นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  ผู้ช่วย 
  นางทัศนีย์       วงค์เขียว ผู้ช่วย  นายชนินทร์   บัวแจ้ง  ผู้ช่วย 
 กองที่ 7 นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ หัวหน้า  นางพัชรา   ไตรยวงศ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ฌัชชา    ปัญญาเมา ผู้ช่วย  นางโสภา   พงศ์เทพปูถัมภ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 8 น.ส.ศิรมิา   บุญสวัสดิ ์ หัวหน้า  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย 
  น.ส.สุภิดา   โลเกษ  ผู้ช่วย 
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กองที่ 9 น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข หัวหน้า  น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง ผู้ช่วย 
  น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา ผู้ช่วย  น.ส.วณิชชา   อเนกวิชวิทยา ผู้ช่วย 

กองที่ 10 ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง หัวหน้า  นายอรรถพล   ยตะโคตร ผู้ช่วย 
  น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด ผู้ช่วย  
 กองที่ 11 น.ส.ญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์ หัวหน้า  นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ  ผู้ช่วย 
 

3.2 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรีกลุ่ม ม.2 
นำยกิติศักด์ิ โฉมวิไล   หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี ม.2 

  นำยเกรียงศักด์ิ มะละกำ    รองหัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี ม.2 
 

 กองที่ 1 น.ส.เมทิตา   ชัยมา  หัวหน้า  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  ผู้ช่วย 
 กองที่ 2 น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ หัวหน้า  น.ส.ภานุมาศ    ชาติทองแดง ผู้ช่วย 
 กองที่ 3 นายเกรียงศักดิ์   มะละกา  หัวหน้า  นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ ผู้ช่วย 
  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน ผู้ช่วย 
 กองที่ 4 น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ หัวหน้า  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
  ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง ผู้ช่วย 
 กองที่ 5 นายนิธิภัทร์   สร้อยเช้ือด ี หัวหน้า  นางทิพย์จันทร์   หงษา  ผู้ช่วย 
  น.ส.สมฤดี   เจียรสกลุวงศ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 6 น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ หัวหน้า  นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
  นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  ผู้ช่วย 
 กองที่ 7 น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ หัวหน้า  นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม  ผู้ช่วย 
 กองที่ 8 น.ส.ลาวัลย์   คงแก้ว  หัวหน้า  นายสุวิท    ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 
  น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 9 น.ส.เกศินี   จันทร์ครบ หัวหน้า  นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศร ี ผู้ช่วย 
  น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ  ผู้ช่วย 
 กองที่ 10 น.ส.อรวรรณ   นิ่มดวง  หัวหน้า  นางธัญญา   สติภา  ผู้ช่วย 
  นายนพดล   ค าพร  ผู้ช่วย 

3.3 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรีกลุ่ม ม.3 
     นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์           หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี ม.3 
      นำยสัณห์ พินิจมณีรัตน์         รองหัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี ม.3 
 

 กองที่ 1 น.ส.อรวรรณ   พันธ์ุภัครินทร ์ หัวหน้า  นายสุริยา   ทรัพยเ์ฮง ผู้ช่วย 
  นายสุชาติ    รัตนเมธากรู ผู้ช่วย  
 กองที่ 2 น.ส.รัตยา   ร่างกายด ี หัวหน้า  น.ส.ชลิตา    บุญรกัษา ผู้ช่วย
  นายศราวุธ   คารมหวาน ผู้ช่วย 
 กองที่ 3 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้า  น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน ผู้ช่วย 
  นายเพชร    สาระจันทร ์ ผู้ช่วย 
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กองที่ 4 นายสมพร   โพธ์ิศรี  หัวหน้า  ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ผู้ช่วย 
  นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย 
 กองที่ 5 นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์ หัวหน้า  น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  ผู้ช่วย 
  นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 6 น.ส.กลุยา   บูรพางกูร หัวหน้า  นายทินกร   พานจันทร ์ ผู้ช่วย 
  นางสุมิตรา   สุวรรณธาดา ผู้ช่วย  น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน ผู้ช่วย 
 กองที่ 7 น.ส.อนสุรา   สุขสุคนธ์ หัวหน้า  นายศุภกิจ    หนองหัวลิง ผู้ช่วย 
  นายศักรินทร์   ศรีตระกลู ผู้ช่วย 
 กองที่ 8 น.ส.ณัฐวดี   โพธิจักร  หัวหน้า  นายณรงค์      หนูนาร ี  ผู้ช่วย 
  น.ส.อญัชนา   แซ่จิว  ผู้ช่วย 
 กองที่ 9 น.ส.ทวินันท์   ใสขาว  หัวหน้า  นายภาคภูมิ    แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
  นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 10 น.ส.กนกภรณ์   โพธ์ิเขียว หัวหน้า  น.ส.นฤมล   รับส่ง  ผู้ช่วย 
  นายสมุฎฎ์ิ   ภาษาดี  ผู้ช่วย 
มีหน้าท่ี  1. แต่งกำยด้วยเครื่องแบบผู้ก ำกบัลูกเสือ – เนตรนำรี เพื่อเป็นแบบอย่ำงแกลู่กเสอื-เนตรนำร ี
  2. อบรมสง่เสรมิใหลู้กเสือ – เนตรนำรี มีระเบียบวินัยมีควำมประพฤติเรียบรอ้ย 
  3. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกเสือ – เนตรนำรีในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ  
   4. จัดท ำแผนกำรจัดกจิกรรม/หน่วยกำรเรียนรู้ใหเ้หมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและมปีระสิทธิภำพ 
  5. บันทึกผลกำรประเมินผลกำรร่วมกจิกรรมของลกูเสือ-เนตรนำรี เพื่ออนุมัตผิล 
 
4.กิจกรรมยุวกำชำด 
  น.ส.นลินพร   สมสมัย   ที่ปรกึษากิจกรรมยุวกาชาด 
  น.ส.จิรา   จั่นเล็ก   ที่ปรกึษากิจกรรมยุวกาชาด 
  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
  น.ส.จีระภา   ชินภักดี   หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.1 
  น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.2 
  น.ส.พัชราวัลย์   บุตรพรม  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.3 
  น.ส.พทิธิดา  ปราโมทย ์  เลขานุการกิจกรรมยุวกาชาด  
 มีหน้าท่ี 1. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

  2. ด ำเนินงำน ประสำนงำนทั่วไปในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
   3. ก ำกับ ติดตำม ควบคุมดูแลกิจกรรมยุวกำชำดให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงเอำไว้  
  

4.1 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดระดับ ม.1 
   น.ส.จีระภำ ชินภักดี  หัวหน้ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.1 

กลุ่ม 1 นางอาภาภรณ์   อริวัน  หัวหน้า  น.ส.ปรารถนา    รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
  น.ส.มวารี   ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย  น.ส.จินต์จุฑา   เกสร  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 2 น.ส.ปรัชญา   การรกัษา หัวหน้า  น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม  ผู้ช่วย 
น.ส. ศิราภร   นาบุญ  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 3  น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี  หัวหน้า  น.ส.เจนจิรา   เพ็งจันทร ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย   ผู้ช่วย  น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท ้ ผู้ช่วย 
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4.2 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดระดับ ม.2 
   น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น หัวหน้ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.2  

กลุ่ม 1 น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย หัวหน้า  น.ส.วทันยา   ใจนันตา  ผู้ช่วย 
  น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต  ผู้ช่วย  น.ส.ปิยวรรณ   ฑิมัจฉา  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 2   ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย หัวหน้า  น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา ผู้ช่วย 
  น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 3  น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์ หัวหน้า  น.ส.วนิดา   ตนภู   ผู้ช่วย 
  นางมลิวรรณ   อันพิมพ ์ ผู้ช่วย  น.ส.จิรา    จั่นเล็ก  ผู้ช่วย 
 

4.3 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดระดับ ม.3 
   น.ส.พัชรำวัลย์  บุตรพรม หัวหน้ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.3 

กลุ่ม 1  น.ส.พรวลี   สุขสะอาด หัวหน้า  น.ส.อโนชา   โปซิว   ผู้ช่วย 
  น.ส.จันทรา   ตระกลูเศรษฐสิร ิผู้ช่วย 

กลุ่ม 2 น.ส.ศศิธร   เมืองมูล  หัวหน้า  นางปัทมา   รัตนจ านงค์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ทพิวรรณ   โล่กิตติธรกลุ   ผู้ช่วย 

กลุ่ม 3 น.ส.ธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ หัวหน้า  นางนลินพร   สมสมัย   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าท่ี  1. แต่งกำยด้วยเครื่องแบบผู้ก ำกบัยุวกำชำด เพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่ยุวกำชำด 
  2. อบรมสง่เสรมิให้ยุวกำชำด มีระเบียบวินัยมีควำมประพฤติเรียบร้อย 
  3. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ยุวกำชำด ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ  
   4. จัดท ำแผนกำรจัดกจิกรรม/หน่วยกำรเรียนรู้ใหเ้หมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนและมปีระสิทธิภำพ 
  5. บันทึกผลกำรประเมินผลกำรร่วมกจิกรรมของยุวกำชำด เพื่ออนุมัตผิล 
 
5. เหรัญญิก 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว  หัวหน้าเหรญัญิก 
น.ส.พนิดา  ยอดรัก   เหรัญญกิลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.1 
น.ส.นงคราญ ค าลัยวงษ์  เหรัญญกิลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.2 
น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา  เหรัญญกิลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.3 
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย       เหรัญญกิยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.1  
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย  เหรัญญกิยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.2 
น.ส.พรวล ี  สุขสอาด   เหรัญญกิยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.3 

หน้ำท่ี 1.เก็บเงินค่าสมาชิกและบริหารการเงินกิจกรรมลกูเสอื-เนตรนาร-ียุวกาชาดให้มีประสิทธิภาพ 
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6. ฝ่ำยประเมินผล 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  ประธานกรรมการ 
น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต   รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โครตมณี       กรรมการ 
น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม  กรรมการ     
น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำท่ี 1.จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูล 
 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

สั่ง   ณ  วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

          ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


