
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ 163 /2556 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสอืแห่งชำติ 

******************** 
  ด้วยวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ งำนกิจกำรลูกเสือ-
เนตรนำรี กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดให้มงีำนวันคล้ำยันสถำปนำลูกเสอืแห่งชำติ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนำมโรงเรียน ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย และส ำเรจ็ลลุ่วงปปด้วยดี อำศัยอ ำนำจมำตรำ ๒๗ (๑)  แห่ง
พระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแตง่ตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน รับผิดชอบ ดังต่อปปนี ้
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยอดุลย ์  ศิริเวช   รองประธำนกรรมกำร 

นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 
  นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำร 
  นำงสุนิดำ  เดชะทัตตำนนท ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าท่ี  ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินงำนเป็นปปด้วย
ควำมเรียบร้อย เหมำะสม 
 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     นำงสุนิดำ  เดชะทัตตำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 
     นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธำนกรรมกำร 
นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำร น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  กรรมกำร 
น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมกำร น.ส.ศิรพิร โกมำรกุล กรรมกำร 
น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
     นำยเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  หน้าท่ีประชุม ปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรบัผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆแก้ปข
ปัญหำ ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเรจ็ลุลว่งปปด้วยดี 
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๓. ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อมและการก ากับ 
  ๓.๑ ฝ่ำยควบคุมกำรฝึกซ้อม 
   นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  ประธำนกรรมกำร 
   นำยเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธำนกรรมกำร 
นำยสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  กรรมกำร 
น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 

นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำและเลขำนุกำร 
นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  หน้าท่ี  ควบคุม ดูแลกำรฝึกซ้อม เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อม น ำกองลกูเสือมำเข้ำร่วมพิธีสวนสนำม
และกล่ำวค ำปฏิญำณ 
 
  ๓.๒  ฝ่ำยก ำกับส ำหรับเดินสนำม 
๑.กองร้อพเิศษลูกเสือเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ ่ น.ส.ลักษณำ อังกำบส ี
๒.ลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ม.๑   น.ส.ภัทรนุช ค ำดี 
๓.ลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ม.๒   นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล 
๔.ลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ม.๓   น.ส. สุกญัญำ ซำซิโย 
๕.เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๑   น.ส.อรวรรยำ ถำคค ำ 
๖.เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๒   นำยอภิชำต จุ่นหัวโทน 
๗.เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๓   น.ส.นิติกำ แสงสวัสดิ ์
  

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 
   นำยปวิตร สมนึก  รองประธำนกรรมกำร 
   นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร 
   นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภำพพรอ้มใช้งำนปด้อย่ำงดี 
   ๒.ถ่ำยภำพ วีดีทัศน์ 
   ๓.จัดท ำภำพลงในแผ่น CD เพื่อสง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบรหิำรลูกเสือแห่งชำติ 
 ๕.คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานท่ีบนเวที 
   นำงทองกรำว  เสนำขันธ์ ประธำนกรรมกำร 
   นำยเล็ก   สินวิชัย  รองประธำนกรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลิง   กรรมกำร   นำยเพชร   สำระจันทร ์  กรรมกำร 
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์    กรรมกำร   นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์   กรรมกำร  
นำงนวรัตน์  นำคเสนีย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าท่ี ๑. จัดท ำตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใช่ข้อคววำมว่ำ 
   “พิธีทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสอื” 
       วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแหง่ชำติ 
               ๑   กรกฎำคม   ๒๕๕๖ 

๒. จัดสถำนที่กองอ ำนวยกำร ธง โต๊ะหมู่บูชำ พระบรมรปู ร.๙.พำนพุม่ ประดับตกแต่งเวที
สวยงำมด้วยดอกปม้และข้อควำม 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร  

   นำยเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ ประธำนกรรมกำร 
   นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  กรรมกำร 
   นำยณรงค์  หนูนำร ี  กรรมกำร 
  หน้าท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำประจ ำทีเ่พื่อประกอบพิธี 
   ๒. ท ำหน้ำที่พิธีกร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 

 
๗.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมวงโยธวาทิต 

  นำงนวรัตน์   นำคเสนีย์ ประธำนกรรมกำร  
นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำยรุ่งรดสิ  จันทรจ์ ำปำ กรรมกำร 

หน้าท่ี ควบคุมดูแลวงโยธวำทิต ฝึกซ้อมและบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบำรมี เพลงมหำฤกษ์และเพลงที่
ใช้เพื่อเดินสวนสนำม 

 
๘.คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  ประธำนกรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร  นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำร 
น.ส.อรสำ ชำติรัมย์    กรรมกำร  นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมกำร 
น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธิตระกูล กรรมกำร  นำยสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร  
นำยณรงค์ หนูนำร ี  กรรมกำร  นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร 
 หน้าท่ี  ประสำนงำนกับทุกฝ่ำย  ให้ควำมช่วยเหลือ  แนะน ำ  ติดตำมผลให้เกิดผลส ำเรจ็ด้วยดี 
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการ 
  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  ประธำนกรรมกำร 
  นำยเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  กรรมกำร  นำยณรงค์ หนูนำร ี  กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร  นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมกำร 
ผู้ก ำกบัลูกเสือเนตรนำรีทกุท่ำน กรรมกำร 
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หน้าท่ี ๑. จัดบอร์ดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำร ี
  ๒. จัดพิธีสงฆ์ถวำยสังฆทำน 
  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  ประธำนกรรมกำร 
  นำยสุเนตร  ศรีใหญ ่  กรรมกำร 
 หน้าท่ี จัดท ำแบบสอบถำมและประเมินผลรำยงำนฝ่ำยบรหิำรและผู้เกีย่วข้อง 
 
  
 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 5  เดือน มิถุนำยน    พ.ศ.   2556 
 

สั่ง   ณ   วันที่  5 เดือน มิถุนำยน    พ.ศ.   2556 
 
 
 

(นำงวรรณี    บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ให้ผูก้ ำกับลูกเสือ  เนตรนำรี  ทุกระดับแต่งกำยให้ถูกต้องและเข้ำกจิกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
 


