
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี 122 / 2559 
เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรี-ยุวกำชำด ปีกำรศึกษำ 2559 

*************************** 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559 ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547   จึงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรับผิดชอบกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด  ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี ้
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี อ านวยการ ให้ค าปรึกษา   ตามข้อบังคับคณะลูกเสอืแห่งชาติ  ควบคุม   ดูแลและสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจการลูกเสือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แนวปฏิบัติ  จุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
คณะลูกเสือแหง่ชาติ 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด  กรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิม่   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
นางธัญญา          สติภา   กรรมการ 



นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการ  
นายรัชกฤต   ภูธนคณาวุฒิ  กรรมการ  
นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมย์  กรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
น.ส.อนุศรา          บุญหลิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี  ด ำเนินงำน ประสำนงำนทั่วไป วำงแผนและจัดกจิกรรมลกูเสือ – เนตรนำรี – ยุวกำชำด ควบคุม ดูแล
กิจกรรมลูกเสอื – เนตรนำรี – ยุวกำชำด โรงเรียนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผลข้อบงัคับลกูเสือ
แห่งชำติ 
 

3.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
นายพิราม          ภูมิวิชิต   ที่ปรกึษากิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
นายณรงค์            หนูนาร ี   ที่ปรกึษากิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  ที่ปรกึษากิจกรรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
นายไพโรจน์          อินต๊ะภา  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารรีะดับช้ัน ม.1 
นายรัชกฤต   ภูธนคณาวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารรีะดับช้ัน ม.2 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารรีะดับช้ัน ม.3 
 

3.1 ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ-เนตรนารีกลุ่ม ม.1 

นายสุมังครัตน์ โครตมณี หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
กองที่ 1 น.ส.อัญชิสา      เหมทานนท ์ หัวหน้า  นางพัชรี             ระมาตร์ ผู้ช่วย 
 น.ส.ฌัชชา       ปัญญาเมา ผู้ช่วย 
กองที่ 2 น.ส.รัตยา         ร่างกายด ี หัวหน้า  นางล าพอง          พูลเพิ่ม ผู้ช่วย 
 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง ผู้ช่วย 
กองที่ 3 น.ส.อินทิรา       จั่นโต  หัวหน้า  น.ส.ลักษณา        อังกาบส ี ผู้ช่วย 
 น.ส.ปทุม      โสภาคน ี ผู้ช่วย  น.ส.สุกัญญา        มหาฤทธ์ิ ผู้ช่วย 
 



กองที่ 4 น.ส.พนิดา        ยอดรัก  หัวหน้า  นางวราภรณ์        สัตยมาภากร ผู้ช่วย 
 นายเสถียร      บุญมหาสทิธ์ิ ผู้ช่วย 
กองที่ 5 น.ส.เมทิตา       ชัยมา  หัวหน้า  นางนวรัตน์          นาคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
 นายสุวิท           ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 
กองที่ 6 นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้า  นายมนตรี        สุขสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
 นางทัศนีย์       วงค์เขียว ผู้ช่วย   
กองที่ 7 น.ส.พรทพิย์      นาคเกิด  หัวหน้า  น.ส.เกวลี             เงินศรีสุข ผู้ช่วย 
 นายนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย  น.ส.นงพร           จู่พิชญ์ ผู้ช่วย 
กองที่ 8 น.ส.จีราพร        เฉลิมพันธ์ หัวหน้า  น.ส.ภัทรนุช         ค าดี  ผู้ช่วย 
 นางพจมาน  ชีววัฒนา ผู้ช่วย 
กองที่ 9 น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา  หัวหน้า  น.ส.ศิรพิร        โกมารกุล ผู้ช่วย 
 นายวุฒิพงษ์     แสนรังค์  ผู้ช่วย  น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์ ผู้ช่วย 

 

3.2 ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ-เนตรนารีกลุ่ม ม.2 
นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 

กองที่ 1 น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง หัวหน้า  นายสมจิตร์         แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย  
กองที่ 2 น.ส.จิตรลดา      อินทรขุนทศ หัวหน้า  น.ส.มณทพิย์       เจริญรอด ผู้ช่วย 
  นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน ผู้ช่วย 
กองที่ 3 น.ส.สุทธิดา       แซ่หลอ่  หัวหน้า  นายศุภกิจ          หนองหัวลงิ ผู้ช่วย 
 น.ส.ทพิย์จันทร์   หงษา  ผู้ช่วย 
กองที่ 4 นายสุริยา         ทรัพยเ์ฮง หัวหน้า  นายสุเนตร        ศรีใหญ่ ผู้ช่วย 
 น.ส.อรวรรยา     ภาคค า  ผู้ช่วย 
กองที่ 5 น.ส.วนิดา         ตนภู  หัวหน้า  นางเกษรา        ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
กองที่ 6 นางชนิสรางค์     ปรากฏช่ือ หัวหน้า  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
 นายปวิตร           สมนึก  ผู้ช่วย 
กองที่ 7 น.ส.ธัญญา         สติภา  หัวหน้า  นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
กองที่ 8 น.ส.ชลิตา          บุญรักษา หัวหน้า  น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ์ ผู้ช่วย 
กองที่ 9 น.ส.เมธาวี          สุขเจรญิ หัวหน้า  นางบุญเยี่ยม       พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย 
  

3.3 ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ-เนตรนารีกลุ่ม ม.3 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 

กองที่ 1 น.ส.อนุศรา         บุญหลมิ หัวหน้า  นางกุณฑลี        เจษฎาวัลย์ ผู้ช่วย 
 น.ส.อุษา             นะแน่งน้อย ผู้ช่วย  น.ส.วราลี            สินธุวา ผู้ช่วย 
 



กองที่ 2 น.ส.กุลยา           บูรพางกูร หัวหน้า  ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.มยรุี             มิ่งมงคล ผู้ช่วย  นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
กองที่ 3 นายสมพร           โพธ์ิศรี หัวหน้า  นางสุมิตรา        สุวรรณธาดา ผู้ช่วย 
 นางธนภร            เนตรสว่าง ผู้ช่วย 
กองที่ 4 นายณรงค์           หนูนารี หัวหน้า  นายสมุฎฎ์ิ        ภาษาดี  ผู้ช่วย 
 น.ส.สุภิดา          โลเกษ  ผู้ช่วย 
กองที่ 5 นายภาคภูมิ         แก้วเย็น หัวหน้า  น.ส.บรรจง        นาคสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
 นางวราภรณ์        แก้วเชาว์รัมย์ ผู้ช่วย  น.ส.อญัชนา         แซ่จิว  ผู้ช่วย 
กองที่ 6 นายไพโรจน์         อินต๊ะภา หัวหน้า  นายพิราม         ภูมิวิชิต  ผู้ช่วย 
 น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา  ผู้ช่วย 
กองที่ 7 นายทินกร           พานจันทร ์ หัวหน้า  นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
 นางพรพรรณ        ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
กองที่ 8 น.ส.ลาวัลย์          คงแก้ว หัวหน้า  น.ส.อญัชลี           เขมะประภา ผู้ช่วย 
 นายเพชร            สาระจันทร ์ ผู้ช่วย 
  

มีหน้าท่ี  บังคับบัญชำฝึกอบรม รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ในกองของตนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

4.  กิจกรรมยุวกำชำด 
  น.ส.เสาวนีย์   จิระสุทธ์ิตระกูล  ที่ปรกึษากิจกรรมยุวกาชาด 
  นายปุ้ย  คงอุไร   ที่ปรกึษากิจกรรมยุวกาชาด 
  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
  นายเศรษฐโสรช  ช่ืนอารมย ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.1 
  น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.2 
  น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ม.3 
 

4.1 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดระดับ ม.1 
นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมย ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.1 

กลุ่ม 1 น.ส.ศิราภร  นาบุญ หัวหน้า  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.ปรัชญา  การรักษา ผู้ช่วย 
กลุ่ม 2 น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร ์ หัวหน้า  น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
กลุ่ม 3  น.ส.จีระภา  ชินภักดี หัวหน้า  น.ส.นลินพร       สมสมัย  ผู้ช่วย 
 
 

 



4.2 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดระดับ ม.2  
น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.2 

กลุ่ม 1  น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น หัวหน้า  น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์  ผู้ช่วย   
กลุ่ม 2 น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต  หัวหน้า  ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย ผู้ช่วย 
 น.ส.วันนภา   สายพิมพิน ผู้ช่วย 
กลุ่ม 3   น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  หัวหน้า  น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย 
 น.ส.จิรา   จั่นเล็ก  ผู้ช่วย  น.ส.วทันยา   ใจนันตา  ผู้ช่วย 
 

4.3 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดระดับ ม.3 
  น.ส.จุฬาลักษณ์  วงศ์ค าจันทร ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.3 
กลุ่ม 1  น.ส.มลิวรรณ   ไชยรักษ์  หัวหน้า  นางโสภา   พงศ์เทพปูถัมภ์  ผู้ช่วย 
 น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี  ผู้ช่วย 
กลุ่ม 2 น.ส.ศศิธร   เมืองมูล  หัวหน้า  นางจุฑามาศ   วานิชชัง  ผู้ช่วย 
 น.ส.ทพิวรรณ   โล่กิตติธรกลุ   ผู้ช่วย  
กลุ่ม 3 นายปุ้ย   คงอุไร  หัวหน้า  น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย ผู้ช่วย  
 

มีหน้าท่ี  บังคับบัญชำฝึกอบรม รับผิดชอบยุวกำชำดในกลุม่ของตนให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

5. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรี กองร้อยพิเศษ 
นายพิราม     ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
นายณรงค์            หนูนาร ี   กรรมการ  
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการ 
นายรัชกฤต   ภูธนคณาวุฒิ  กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี ควบคุมและฝกึอบรมลูกเสือ-เนตรนารกีองร้อยพเิศษ   
6. เหรัญญิก 

นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  หัวหน้าเหรญัญิก 
นางล าพอง  พูลเพิม่   เหรัญญกิลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.1 
นางบุญเยี่ยม        พิทักษ์วงศ์  เหรัญญกิลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.2 
นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์  เหรัญญกิลกูเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.3 



น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย       เหรัญญกิยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.1 - 3 
หน้ำท่ี เก็บเงินค่าสมาชิกและบริหารการเงินกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 
 

7. ฝ่ำยประเมินผล 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ  
น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต   กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โครตมณี       กรรมการ 
น.ส.อนุศรา         บุญหลิม   กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำท่ี  จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมเกบ็รวบรวมและสรุปข้อมูล 
 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่ 10 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.   2559 

 

สั่ง   ณ  วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.   2559 
 
 
 

(นางวรรณี    บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


