
 

 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๑๖๒   /  ๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

********************************* 
ด้วยวันท่ี   ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔    เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ  กลุ่มลูกเสือ  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดให้มีงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ      ในวันศุกรท่ี์     ๑     กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
ณ บริเวณสนามโรงเรียน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี   อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    พุทธศักราช    ๒๕๔๗    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
  นายพิชยนันท์  สารพานิช  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
  นายคมศักดิ์  หาญสิงห ์  กรรมการ 
  นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  กรรมการ 
  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
  นายสมยศ  แม้นสงวน  กรรมการ  
  นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี ให้คําแนะนํา ดูแล ประสานงาน อํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสม 
  ๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
  นายอดุลย์  ศิริเวช   ประธานกรรมการ 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชต ์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา ชาติรัมย ์ กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ กรรมการ น.ส.เสาวนีย ์ จิระสุทธิ์ตระกูล กรรมการ 
น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการ น.ส.อุษา นะแน่งน้อย กรรมการ 
นางปุณยนุช เอกศิร ิ  กรรมการ  
นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าท่ี ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดําเนินงาน กําหนดบุคคลรับผิดชอบ 
หน้าท่ีต่าง ๆ แก้ไขปัญหา ให้คําแนะนําและติดตามการดําเนินงานจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
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  ๓.  ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อมและการกํากับ 
  ๓.๑  ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
    นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ น.ส.ภัทรนุช คําดี  กรรมการ  
นายวิทู  ศรารัชต ์ กรรมการ น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคคํา  กรรมการ นางปุณยนุช เอกศิร ิ  กรรมการ 
นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อุษา นะแน่งน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าท่ี ควบคุม ดูแลการฝึกซ้อม เข้าร่วมการฝึกซ้อม นํากองลูกเสือ มาเข้าร่วมพิธีสวนสนาม 
และกล่าวคําปฎิญาณ 
  ๓.๒  ฝ่ายกํากับสําหรับเดินสวนสนาม 
๑.  กองร้อยพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  น.ส.ลักษณา อังกาบสี  
๒.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑    น.ส.ภัทรนุช คําดี 
๓.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒    น.ส.อรสา ชาติรัมย ์
๔.  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓    นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ 
๕.  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑    น.ส.อรวรรยา ภาคคํา 
๖.  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒    น.ส.อุษา นะแน่งน้อย 
๗.  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓    นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ ์
  ๔.  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสมยศ  แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร  รองประธานกรรมการ 
   นายปวิตร  สมนึก  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี 

๒. ถ่ายภาพ วีดิทัศน์ 
๓. จัดทําภาพลงในแผ่น CD เพ่ือส่งสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

  ๕.  ฝ่ายตกแต่งสถานท่ีบนเวที 
   นายคมศักดิ์  หาญสิงห ์ ประธานกรรมการ 
   นายประมวล  เนตรสว่าง รองประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์ กรรมการ 
นายอุสาห์ เพชรประพันธ์ กรรมการ 
นายคํานวณ ยงประเดิม กรรมการและเลขานุการ 
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  หน้าท่ี ๑.  จัดทําตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใช้ข้อความว่า 
         “ พิธีทบทวนคําปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ” 
                วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
     ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
   ๒.  จัดสถานท่ีกองอํานวยการ ธง โต๊ะ หมู่บูชา  พระบรมรูป ร.๙ พานพุ่ม 
ประดับตกแต่งเวทีสวยงามด้วยดอกไม้และข้อความ 
  ๖.  ฝ่ายพิธีการ / พิธีกร 
   นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต  กรรมการ 
  หน้าท่ี ๑.  ฝึกซอ้มและจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าประจําท่ี เพ่ือประกอบพิธ ี
   ๒.  ทําหน้าท่ีพิธีกร ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
  ๗.  ฝ่ายควบคุมวงโยธวาทิต 
   นายคํานวณ  ยงประเดิม ประธานกรรมการ 
   น.ส.ศรุดา  เฉลิมจันทร์ กรรมการ 
  หน้าท่ี ควบคุม ดูแลวงโยธวาทิต ฝึกซ้อมและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง
มหาฤกษ์ และเพลงท่ีใช้เพ่ือเดินสวนสนาม 
  ๘.  ฝ่ายประสานงาน 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
นายวิทู  ศรารัชต ์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคคํา  กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ กรรมการ นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
น.ส.เสาวนีย ์ จิระสุทธิ์ตระกูล กรรมการ นางปุณยนุช เอกศิร ิ  กรรมการ 
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ 
  หน้าท่ี ประสานงานกับทุกฝ่าย ให้ความช่วยเหลือ แนะนํา ติดตามผลให้เกิดผลสําเร็จด้วยด ี
  ๙.  ฝ่ายจัดกิจกรรม 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
   นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ 
นางปุณยนุช เอกศิร ิ  กรรมการ นายวิทู  ศรารัชต ์ กรรมการ 
ผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีทุกท่าน กรรมการ 
  หน้าท่ี ๑.  จัดบอร์ดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

๒. จัดพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน 
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๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
 นายสุเนตร  ศรีใหญ่  กรรมการ 

  หน้าท่ี จัดทําแบบสอบถามและประเมินผล รายงานฝ่ายบริหารและผู้เก่ียวข้อง 
 

****  ให้ผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับแต่งกายให้ถูกต้องและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้
โดยพร้อมเพรียงกัน **** 

 
  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี    ๒๐    เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี    ๒๐    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
       (นายพิชยนันท์   สารพานิช) 
            ผู้อํานวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
 


