
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่  106/2554 

เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ปี  2554 

*************************** 
เพ่ือให้การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2554 ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 ( 1 ) จึงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายพิชยนันท์       สารพานิช   ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์      เกียรติอภิพงษ์   กรรมการ 
นายอดุลย์             ศิริเวช    กรรมการ 
นายคมศักดิ์          หาญสิงห์   กรรมการ 
นางทัศนีย์            วงค์เขียว   กรรมการ 
นางวราภรณ์        สัตยมาภากร   กรรมการ 
นายสมยศ            แม้นสงวน   กรรมการ 
นางสุนิดา            เดชะทัตตานนท์   กรรมการและเลขานุการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ 
นางสุนิดา                เดชะทัตตานนท์  ประธานกรรมการ 
นายสมยศ               แม้นสงวน   กรรมการ 
นางทัศนีย์               วงค์เขียว   กรรมการ 
นางวราภรณ์           สัตยมาภากร   กรรมการ 
น.ส.จิรจิตร             ค าเสถียร   กรรมการ 
นางศรีนภา              อรัญญาเกษมสุข   กรรมการ 
นางพัชรี                  ระมาตร์   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย์           เจริญรอด   กรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ       อดุลย์กิตตชิัย   กรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ          เดชเสน่ห์   กรรมการ 
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นายเพิ่มศักดิ์       พูลสวัสดิ์   กรรมการ                                                                         
นายณรงค์          หนูนารี    กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง        ศิริพงษ์    กรรมการ 
นายเล็ก              สินวิชัย    กรรมการ 
นายปุ้ย               คงอุไร    กรรมการ 
น.ส.อนุศรา         บุญหลิม   กรรมการ 
น.ส.ลักษณา        อังกาบสี    กรรมการ  
น.ส.พันทิพา        หิงสุวรรณ   กรรมการ 
น.ส.อรสา      ชาติรัมย์   กรรมการ 
นางปุณยนุช        เอกศิริ   กรรมการ 
นายวิทู                ศรารัชต์   กรรมการ 
น.ส.ศิริพร          โกมารกุล   กรรมการ 
นายพิราม            ภูมิวิชิต    กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.เสาวนีย์        จิระสุทธิ์ตระกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. หัวหน้าชุมนุมลูกเสือ เนตรนาร ี

นายเพิ่มศักดิ์          พูลสวัสดิ์   หัวหน้าชุมนุมลูกเสือเนตรนารี 
นายณรงค์              หนูนารี    รองหัวหน้าชุมนุมลูกเสือเนตรนารี 
น.ส.ลักษณา          อังกาบสี   ที่ปรึกษาชุมนุมลูกเสือเนตรนารี 
น.ส.อรสา        ชาติรัมย์   หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม.1 
นางปุณยนุช          เอกศิริ    หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม.2 
นายวิทู                  ศรารัชต์   หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม.3 
นางเบ็ญจมาศ       เดชเสน่ห์              เลขานุการชุมนุมลูกเสือเนตรนารี 
3.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี กลุ่ม ม.1                                                                                         
นางทัศนีย์ วงค์เขียว  นางพรรณี คล้ายจันทร์  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี                   
น.ส.จิรจิตร  ค าเสถียร  น.ส.ภัทรนุช ค าดี   นางนวรัตน์   นาคเสนีย์                             
นายมนตรี สุขสวัสดิ์  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร      นางล าพอง พูลเพ่ิม  
นางพจมาน ชีววัฒนา  น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ    น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง 
นายอุตสาห์  สังขรัตน์  นายปรีชา  นภาวุฒ ิ       น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ 
น.ส.ลักษณา  อังกาบสี  นายปวิตร  สมนึก      นางปภาดา  พชรพงศ์สุข 
น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์  น.ส.เกวลี  บุญบา         น.ส.ฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย 
นางพัชรี   ระมาตร์  นายสมยศ แม้นสงวน      น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล 
นายสุวิท   ปิ่นอมร 
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3.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีกลุ่ม ม.2                                                                                             
น.ส.บุษบา กล้าขยัน     น.ส.สวุรรณี พิริยะประทาน น.ส.วชิราภรณ ์สันตวงษ์ 
นางกาญจนา ศิริมหา  นายอุสาห์ เพชรประพันธ์      นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์              
นายศุภกิจ หนองหัวลิง  นางทิพย์จันทร์ หงษา         นางชนิสรางค ์ปรากฏชื่อ 

 น.ส.อุษา นะแน่งน้อย       นายโกวิทย์ บุญทวี   น.ส.สุกัญญา ชาซิโย                 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง  นางภัสสริญญา กังเจริญ  นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์     
นายอนุชา ค าแดง            นางเกษรา ก้องศกัดิ์ศรี        นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  นางแสนสุข ค าแก้ว            น.ส.โศจยา ดวงสิน 

 น.ส.ปราณี เปรียบสม    น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด           
3.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี กลุ่ม ม.3                                                                     
นายค านวณ ยงประเดิม  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   นายภาคภูมิ แก้วเย็น     
นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  นายประมวล เนตรสว่าง  นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์                                   
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  นายเพชร สาระจันทร์  นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย                               
นางพิมพ์สุภัค บุบผา  น.ส.มยุร ีมิ่งมงคล  นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์                         
น.ส.นงพร จู่พิชญ์  น.ส.อัญชลี เขมะประภา  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 
นางธนภร เนตรสว่าง       น.ส.สุนันทา กมลผาด    น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า     น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  
น.ส.ทวินันท ์ ใสชาว                 นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข        น.ส.บรรจง   นาคสุวรรณ์ 
น.ส.วีรส์ุดา  จันทโชติ                นายสุเนตร ศรีใหญ่ 

  
4. หัวหน้าชุมนุมยุวกาชาด 

น.ส.เสาวนีย์        จิระสุทธิ์ตระกูล   หัวหน้าชุมนุมยุวกาชาด 
น.ส.พันทิพา        หิงสุวรรณ  รองหัวหน้าชุมนุมยุวกาชาด 
น.ส.ฝนทอง        ศิริพงษ์   ที่ปรึกษาชุมนุมยุวกาชาด 
นายเล็ก               สินวิชัย    หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้นม.1 
นายปุ้ย                คงอุไร    หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้นม.2 
น.ส.อนุศรา         บุญหลิม   หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้นม.3 

4.1 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กลุ่ม ม.1 
นางกาญจนา สินวิชัย  นางโสภา พงศ์เทพูปถัมป์     น.ส.ศิราภร นาบุญ      
น.ส.มวารี ใจชูพันธ์  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์    น.ส.แจ่มจันทร์  ดอกมะเดื่อ            

นายอาทิตย์ โสตถิรัตน์พันธ์                                                                
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4.2 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.2                                                                                             
นางนลินพร สมสมัย  น.ส.วันนภา สายพิมพิน   น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต                                      
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  น.ส.มีนา โอษฐงาม            นายอทิพงษ์  มหานิล 
น.ส.จุฑารัตน์   สิทิค าทับ 
4.3 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.3                                                                                      
น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ  นางจุฑามาศ วานิชชัง  น.ส. จิรา จั่นเล็ก    
น.ส.สารฤทธิ ์โพธิราช              น.ส.พิชชาพร  บุญยืน           น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย   
นางอุษณีษ์   อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 
                               

5.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ 
นายเพิ่มศักดิ์        พูลสวัสดิ์          ประธานกรรมการ 
นายปุ้ย                 คงอุไร             กรรมการที่ปรึกษา 
น.ส.อรสา            ชาติรัมย์         กรรมการ 
นางปุณยนุช         เอกศิริ           กรรมการ 
นายวิทู                  ศรารัชต์           กรรมการ 
นายพิราม              ภูมิวิชิต            กรรมการและเลขานุการ 

 
6. เหรัญญิก 

น.ส.จิรจิตร        ค าเสถียร หัวหน้าเหรัญญิก 
นางพัชรี                  ระมาตร์  เหรัญญิกลูกเสือระดับชั้นม.1 
น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  เหรัญญิกลูกเสือระดับชั้นม.2 
นางศรีนภา               อรัญญาเกษมสุข เหรัญญิกลูกเสือระดับชั้นม.3 
น.ส.นิภาพรรณ        อดุลย์กิตติชัย  เหรัญญิกยุวกาชาด 

หน้าที่ เก็บเงินค่าสมาชิกและค่าเข้าค่ายส่งหัวหน้าเหรัญญิก 
 
7. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

นายนิพนธ์             พจนสุวรรณชัย  เจ้าหน้าพัสดุหมวดกิจกรรม 
หน้าที่ ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ 
 
7. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา                                                                            

นายสมยศ          แม้นสงวน  หัวหน้า 
นายสุวิท            ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 
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นายภาคภูมิ       แก้วเย็น                 ผู้ช่วย 
นายภูริวัฒน ์     บุญจันทร์  ผู้ช่วย 

หน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซด์โรงเรียน 
  
8. ฝ่ายประเมินผล 

น.ส.ฝนทอง     ศิริพงษ์     หวัหน้า  นางโสภา         พงศ์เทพูปถัมภ์      ผูช้่วย 
นายสุเนตร       ศรีใหญ่     ผู้ช่วย                   น.ส.ศิริพร       นาบุญ                   ผูช้่วย 

หน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูล 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2554   เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 29  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2554 
 
 

(นายพิชยนันท์ สารพานิช) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


