
 
 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี ๑๔๙ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการอบรม ทบทวน หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

******************************** 
    ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อมุ่งปลูกฝังระเบียบ

วินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบบประชาธิปไตย 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
บั ง เกิดประ โยชน์ สูง สุดแก่ ผู้ เรียน  จึงอาศัยมาตรา ๓๙ แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๗   แ ต่ ง ต้ั ง คณ ะกรรมการอบ รม  ทบ ทวน  ห ลัก สูตรวิ ชา ผู้ ก ำกั บ ลูก เสื อสามัญ รุ่ น ให ญ่                            
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ ท่ี ๑๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมอำนวยการ 

 นายสันติพงศ์          ชินประดิษฐ      ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย               ก้องศักดิ์ศรี      กรรมการ 
 นางปานทิพย์           สุขเกษม       กรรมการ 
 นายปวิช    เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
 น.ส.จรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการ 
 น.ส.นฤมล       รับส่ง       กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์       แก้วลำหัด      กรรมการ 
 น.ส.อัญชิสา          เหมทานนท์      กรรมการเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
  น.ส.อัญชิสา           เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
           ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์     กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์          ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
  นายสุชาติ                รัตนเมธากูร     กรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์          มะละกา      กรรมการ 
  นายทศพร               โอภาโส   กรรมการ 



๒ 

  น.ส.ประภาศิริ     อุทัยศรี     กรรมการและเลาขานุการ  
  น.ส.อรวรรณ       พันธุ์ภัครินทร์    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ประชุม หารือ วางแผน และติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร 
  นายสมเกียรติ  วิชัยวัฒนา   L.T. ผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  น.ส.อัญชลี  ทองมังกร    L.T. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเกษมพิทยา 
  นายอธินาถ  ศิริเมฆา      L.T.   ผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
       ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิงฟ้า 
  นายเศรษฐชัย  สมคะเณย์    L.T.   ผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยา 
  นายจิตติน  แสงมาน      L.T.   รองผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  นายสมเจตน์  อภินันทน์เวทย์   L.T.   รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยา 
  นายสันติ  สุวามิน   L.T.C. เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม่ 
  น.ส.จันทร์ทิพย์  รักมั่น    L.T.C. ผู้กำกับกลุ่มโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
  นายณกรกฤช  แจ่มจำรัส  A. L.T. รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยา 
  น.ส.สกรรจ์วงศ์  มิตรประเสริฐ   A.L.T. เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม่ 
  นายทวี   ทองสะอาด  W.B. รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยา 
  นางธนพร   วรรณศิริ  B.T.C. รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยา 
มีหน้าที่ วางแผนการจัดอบรม จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว 
  น.ส.อรวรรณ       พันธุ์ภัครินทร์    ประธานกรรมการ 
  น.ส.อลิษา       ไชยรินทร ์  กรรมการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมการ 
  น.ส.กนกภรณ์      โพธิ์ทอง   กรรมการ 
  น.ส.จิราพร         เวียงชนก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ต้อนรับคณะวิทยากรและรับรายงานตัวผู้เข้าฝึกอบรม  
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา   
  นายสุริยา ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
 นายปวิตร สมนึก    กรรมการ นายจักรกฤษณ์       ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
 นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายกำพล             จางจะ   กรรมการ 
 นายวัชระ         เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
  นายสิทธิชัย มาโนชย์กุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑. เตรียมความพร้อมให้กับการอบรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
  ๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในพิธีการและตลอดการอบรม 
 



๓ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสวัสดิการ 
  นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
  นายนิธิภัทร์   สร้อยเช้ือดี   รองประธานกรรมการ 
  น.ส.กชพรรณ   เอี่ยมอุ้ย   กรรมการ 
  น.ส.ศิริมา   บุญสวัสด์ิ   กรรมการ 
  นางสุทธิวรรณ   เมธาเมลือง  กรรมการ 
  น.ส.ธีราอร   วงษ์ไกร    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน สำหรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  น.ส.ประภาศิริ     อุทัยศรี   ประธานการกรรม 
  น.ส.โสภิดา  ไชยวรรณ  กรรมการ 
  น.ส.พรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ   
  น.ส.อริสา  แช่มช่ืน         กรรมการ  
  น.ส.จิราพร             เวียงชนก  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดทำเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล 
          ๒. สรุปผลประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
 

๗. คณะกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม 
     กอง ๑  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  นางธัญญา    สติภา  น.ส.อริสา    แช่มช่ืน  
  น.ส.จิราพร    เวียงชนา นายทินกร    พานจันทร์  
  น.ส.สุภิดา     โลเกษ  น.ส.ลาวัลย์    คงแก้ว  
  น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธ์ น.ส.อมรรัตน์    มะลิงาม  
  น.ส.ณัฏฐณิชา    โมสันเทียะ น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม  
  น.ส.อลิษา    ไชยรินทร ์ นายเกรียงศักดิ์    มะละกา  
  นายชนเมธี    ศรีษะเทือน ว่าท่ีร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์  
  น.ส.พิกุลทา    หงษ์ทอง น.ส.อนุสรา   สุขสุคนธ์  
  ว่าท่ีร.ต.หญิงธมลวรรณ   สีทอง  น.ส.โสภิดา    ไชยวรรณ  
  นายธีระพงษ์    มวานนท์ น.ส.สรินนา    หมอนสุภาพ  
  นายทศพร   โอภาโส  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์ น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด 
  น.ส.วราลี     สินธุวา  น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา  
  น.ส.ฌัชชา    ปัญญาเมา น.ส.ศศิธร    เมืองมูล  



๔ 

  น.ส.เมธาวี    สุขเจริญ  น.ส.จุฑารัตน์    เกาะหวาย  
  น.ส.กุลยา    บูรพางกูร น.ส.อัญชิสา    เหมทานนท์  
  น.ส.ศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา น.ส.ณิชานันทน์    ศรีโพธิ์อ่อน  
  น.ส.เกศินี    จันทร์ครบ น.ส.กนกภรณ์   โพธิ์เขียว  
  นายจักรกฤษณ์    แก้วลำหัด น.ส.ณิชชา    บุตรสีมาตร  
  น.ส.อรอนงค์    ชาญรอบ นายเสถียร     บุญมหาสิทธิ์  
  น.ส.จีระภา    ชินภักดี  นายสุริยา    ทรัพย์เฮง  
  น.ส.นงคราญ    คำลัยวงษ์ นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์  
  นางปัทมา    รัตนจำนงค์ น.ส.ประภาศิริ    อุทัยศรี  
  น.ส.อาทิตยาภรณ์  บทนอก  น.ส.โสภา    สุขนิคม  
  น.ส.ศยามล   ดีวิลัย  น.ส.อรระยา    ณรงค์ชัย 
  นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย์ น.ส.เกวลี    เงินศรีสุข  
  น.ส.รุ่งตะวัน    ทาโสต  ว่าท่ีร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย   
  น.ส.สุนทรี    วีระปรีชา น.ส.กิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์  
  น.ส.จีญาพัชญ์    แก้มทอง น.ส.อโนชา    โปซิว  
  น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท้  น.ส.ศศิตา    อยู่ยืน  
  นางพัชนีย์    คงเกิด  น.ส.วิไลวรรณ   เบอร์ดี  
  นายศุภชัย   นัคราจารย์ น.ส.จันทร์จิรา   สุขสิงห์  
  นายพุทธิพงศ์   ฉันทศิริเวทย์ 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  นายนิธิภัทร์    สร้อยเช้ือดี นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์  
  น.ส.นฤมล    รับส่ง  น.ส.ปิยวรรณ    ฑิมัจฉา  
  น.ส.กชพรรณ    เอี่ยมอุ้ย  น.ส.พัชรินทร์    มุ่งเงิน 

  
กอง 2 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  น.ส.ชลิตา    บุญรักษา นางนวรัตน์     นาคะเสนีย์กุล   
  นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์ น.ส.เมทิตา    ชัยมา  
  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์  
  นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ น.ส.สุธิดา   ด่านซ้าย  
  น.ส.สีวลี   ยืนยาว  น.ส.สุธิตา   ศรียางนอก 
 



๕ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข ์ น.ส.พรวลี      สุขสอาด  
  น.ส.สมฤดี    เจียรสกุลวงศ์ นายอติวรรตน์    พันธุวงศ์  
  นายชิษณุ     หนูแดง  น.ส.ธนาภา     แซ่เล้า  
  นายชวนัส   แก้วพรหม 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  น.ส.รัตยา    ร่างกายดี นายปวิตร      สมนึก   
  นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงศ์  
  น.ส.อัญชนา    แซ่จิว  น.ส.ทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล  
  น.ส.วทันยา    ใจนันตา  นายวิทวัส    นิดสูงเนิน  
  น.ส.วิไลวรรณ์     รัตนะ  น.ส.อรวรรณ    พันธุ์ภัครินทร ์  
  น.ส.ณัฐวดี    โพธิจักร  น.ส.พรทิวา    สมเนตร์  
  นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล  น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม  
  ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ  นายอรรถพล    ยตะโคตร  
  น.ส.อรัญญา  จุลกระเศียร น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ 
  น.ส.ปรัชญา    การรักษา 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร์ น.ส.นิภาพรรณ    อดุลย์กิตติชัย   
  น.ส.จิรา    จ่ันเล็ก  นางเกษรา     ก้องศักดิ์ศรี  
  นางนลินพร     สมสมัย  นายสุชาติ    รัตนเมธากูร  
  น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น   
  น.ส.วิไลพรรณ    คงดี  น.ส.จันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  
  นายศักรินทร์    ศรีตระกูล นายชนินทร์     บัวแจ้ง  
  น.ส.ญาณิศา    ชาญกิจกรรณ์ น.ส.กมลลักษณ์    สร้อยเงิน  
  น.ส.ศิริมา    บุญสวัสด์ิ นายนพดล    คำพร  
  น.ส.จินต์จุทา    เกษร  น.ส.ปรารถนา    รุ่งเรือง  
  นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ ์ นายสราวุธ   รัตนนท์  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  นางทัศนีย์   วงค์เขียว นางอาภาภรณ์   อริวัน  
  น.ส.ธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ นายศราวุธ    คารมหวาน  
  นายศิรวิชญ์    ประยูรวิวฒัน ์ นางจันทร์เพ็ญ    จันทร์ทอง  
  น.ส.วิมล    อภิเมธีกุล น.ส.อัยนา    สระแก้ว  
  น.ส.ธีราอร   วงษ์ไกร  
 



๖ 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงาน 
ในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี    ๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
  
            

   (นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
 

กำหนดการอบรม ทบทวน หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 07.50 น. ลงทะเบียน 

 08.15 น. แนะนำท่ัวไปและซักซ้อมขัน้ตอนพิธีเปิด 

 08.30 น. พิธีเปิด 

    - เชิญประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระรูปรัชกาลท่ี 6 

    - ถวายราชสดุดี 

    - กล่าวรายงาน 

   - ประธานกล่าวเปิดโครงการ ทบทวนกระบวนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 

    - ถ่ายภาพ (ถ้ามี) 

 09.00น.  แนะนำคณะวิทยากร 

   - วัตถุประสงค์ การสอนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

    - เครื่องแต่งกายผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

    - เครื่องแต่งกายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

 09.45น.  ทบทวนระเบียบแถวและสัญญาณนกหวีด 

 10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

 10.45 น. ทบทวนการเปิดประชุมกอง (ในช่ัวโมงเรียน)  

 12.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

 13.00 น. ทบทวนการสวนสนามและพิธีการวันสถาปนา (1กรกฎาคม) 

 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

 15.00 น. การนันทนาการในกองลูกเสือ เกมและเพลงลูกเสือ 

16.00 น. ซักถาม  

    - มอบวุฒิบัตร (ถ้ามี) 

    - พิธีปิด 

การแต่งกาย ผู้เข้ารับการอบรม สวมชุดพละ เส้ือสีชมพู  

      ผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด ( สีเหลืองขลิบน้ำเงิน ) 

      หมวกลูกเสือ ( เบเล่สีแดง )    

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการปรับตามความเหมาะสม 


