
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๑๗๑ /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีเข้ำประจ ำหมู่ยุวกำชำด ม.๑ 
………………………………… 

 

 เนื่องด้วยงำนกิจกรรมยุวกำชำด โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดให้มีพิธีเข้ำประจ ำหมู่ยุวกำชำด   
ม. ๑  ในวันพุธที่  ๗  สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น. 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อำศัยอ ำนำจมำตรำ  ๒๗ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
    นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม   ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย์    สุขเกษม   กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมกำร  
นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        หน้าท่ี   ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ประสำนงำน อ ำนำยควำมสะดวกใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยเหมำะสม 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน     
  นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธำนกรรมกำร 

นำงนลินพร    สมสมัย   กรรมกำร  
นำงสำวจริำ    จั่นเล็ก   กรรมกำร 
นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 
นำงสำวจรีะภำ  ชินภักดี   กรรมกำร  
นำงสำวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น  กรรมกำร 
นำงสำวพัชรำวัลย์   บุตรพรม  กรรมกำร 
นำงมลิวรรณ  อันพิมพ ์  กรรมกำร 

  นำงสำวรุ่งตะวัน  ทำโสต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ประชุม  ปรกึษำหำรอื วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรบัผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ แก้ไข
ปัญหำ ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเรจ็ลุลว่งไปด้วยดี 
 
 
 



 

๓.  ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม 
  นำงสำวรุ่งตะวัน   ทำโสต  ประธำนกรรมกำร 

นำงนลินพร  สมสมัย  กรรมกำร  
นำงสำวจริำ  จั่นเล็ก  กรรมกำร 
นำงสำวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร  
นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม กรรมกำร 
ผู้ก ำกบัยุวกำชำด   ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

  นำงสำวจรีะภำ  ชินภักดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ควบคุม  ดูแลกำรฝึกซ้อม  เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อม น ำกองยุวกำชำดเข้ำร่วมพิธีเข้ำประจ ำหมู่ และ
กล่ำวค ำปฏิญำณ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  นำยสุวิท  ปิ่นอมร  ประธำนกรรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร นำยปวิตร        สมนึก         กรรมกำร  
นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี  กรรมกำร นำยเสถียร บุญมหำสทิธ์ิ กรรมกำร  
นำยสุริยำ ทรัพยเ์ฮง กรรมกำร นำยภำคภูมิ     แก้วเย็น     กรรมกำร  
นำยสิทธิชัย มำโนชญก์ุล       กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ         กรรมกำร  
นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร 

ว่ำที่ร้อยตรหีญงินุชนำถ สนำมไชย กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าท่ี  ๑. จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมในวันพุธที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๒    

๒. บันทึกภำพกจิกรรมตลอดรำยกำร ทั้งภำพน่ิงและภำพเคลื่อนไหว 
๓. จัดท ำภำพลงในแผ่น CD  

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานท่ี 
  นำยธรรมนูญ    สวนสุข  ประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง รองประธำนกรรมกำร 
  นักพัฒนำ    กรรมกำร 
  นำงสำวจรีะภำ  ชินภักดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี ๑. จัดท ำตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้ง โดยใช้ข้อควำมว่ำ  
 
 
 
   
  ๒. จัดสถำนที่กองอ ำนำยกำร ธงชำติ ธงยุวกำชำด โต๊ะหมู่บูชำ พระบรมฉำยำลักษณ์
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ พร้อมด้วยเครื่องสักกำระ 
  ๓. จัดเก้ำอีร้ับแขกส ำหรับแขกผู้มเีกียรติ และนักเรียนผู้เข้ำรว่มพิธี  
 
 
 
 
 
 

พิธีเข้ำประจ ำหมู่ยุวกำชำด ม.๑ 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๗ สิงหำคม ๒๕๖๒ 



 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร 
  นำงสำวมลิวรรณ  ไชยรักษ์  ประธำนกรรมกำร 
  นำงนลินพร  สมสมัย  กรรมกำร 
  นำงสำวจริำ  จั่นเล็ก  กรรมกำร 
  นำงสำวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรำวัลย ์ บุตรพรม กรรมกำร 
  ผู้ก ำกบัยุวกำชำด   ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 
  นำงสำวจรีะภำ  ชินภักดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี ๑. ฝึกซ้อมและจัดยุวกำชำด เข้ำประจ ำทีเ่พื่อประกอบพิธี 
  ๒. ท ำหน้ำที่พิธีกร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
  

๗. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด ม. ๑  
นำงสำวรุ่งตะวัน  ทำโสต   ประธำนกรรมกำร 

นำงนลินพร  สมสมัย  กรรมกำร นำงสำวจริำ      จั่นเล็ก กรรมกำร 
นำงสำวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมกำร นำงสำวพัชรำวัลย์     บุตรพรม กรรมกำร 
นำงอำภำภรณ์  อริวัน  กรรมกำร นำงสำวปรำรถนำ     รุ่งเรือง กรรมกำร 
นำงสำวมวำร ี  ใจชูพันธ์  กรรมกำร นำงสำวจินต์จุฑำ      เกสร กรรมกำร 
นำงสำวปรัชญำ  กำรรกัษำ กรรมกำร นำงสำวช่ืนกมล      คงหอม กรรมกำร 
นำงสำวศิรำภร  นำบุญ  กรรมกำร นำงสำววิไลพรรณ    คงดี  กรรมกำร
นำงสำวเจนจริำ  เพ็งจันทร ์ กรรมกำร นำงสำวนิภำพรรณ   อดุลย์กิตติชัย กรรมกำร 
นำงสำวอุษณีษ์  อ่อนแท ้ กรรมกำร นำงสำวจุฑำรัตน์      เกำะหวำย กรรมกำร 
นำงสำววทันยำ  ใจนันตำ  กรรมกำร นำงสำวปิยวรรณ      ฑิมัจฉำ กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญงินุชนำถ สนำมไชย กรรมกำร นำงสำวสุนทรี         วีระปรีชำ กรรมกำร
นำงสำวกวิณวัณณ์ กำฬดิษฐ์ กรรมกำร นำงสำวพิทธิดำ      ปรำโมทย ์ กรรมกำร
นำงสำววนิดำ  ตนภู  กรรมกำร นำงมลิวรรณ      อันพิมพ์ กรรมกำร 
นำงสำวพรวล ี  สุขสอำด  กรรมกำร นำงสำวอโนชำ      โปซิว กรรมกำร 
นำงสำวจันทรำ  ตระกลูเศรษฐศิร ิกรรมกำร นำงสำวศศิธร      เมืองมูล กรรมกำร 
นำงปัทมำ  รัตนจ ำนงค์ กรรมกำร นำงสำวทิพวรรณ      โล่กิตติธรกุล กรรมกำร 
นำงสำวธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ กรรมกำร  
  นำงสำวจรีะภำ  ชินภักดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี ๑. ดูแลรับผิดชอบสมำชิกยุวกำชำดให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ว่ำที่ ร.ต.หญงินุชนำถ สนำมไชย  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวศิรำภร  นำบุญ   กรรมกำร 
 นำงสำวมวำร ี  ใจชูพันธ์   กรรมกำร 
 นำงสำวสุนทร ี  วีระปรีชำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมและประเมินผลรำยงำนฝ่ำยบรหิำรและผูเ้กี่ยวข้อง 
   

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๒๒   กรกฎำคม    พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   ๒๒   กรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม) 
ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


