
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  140/2556 

เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ปีกำรศึกษำ 2556 

*************************** 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ปีการศึกษา 2556  ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547   จึงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังต่อไปนี ้
 
1. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางวรรณี   บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์       เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นายอดุลย ์            ศิริเวช    กรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ 
นางสุนิดา            เดชะทัตตานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

นางสุนิดา    เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
นายสมยศ    แม้นสงวน   กรรมการ 
นางวราภรณ์          สัตยมาภากร   กรรมการ 
นางศรีนภา   อรัญญาเกษมสุข   กรรมการ 
นางพัชร ี     ระมาตร ์  กรรมการ 
น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด   กรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย   กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์     พูลสวัสดิ ์  กรรมการ        
นายพิราม            ภูมิวิชิต                      กรรมการ                 
นายณรงค์          หนูนาร ี   กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง       ศิริพงษ์    กรรมการ 
นายเล็ก             สินวิชัย    กรรมการ 
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นายปุ้ย               คงอุไร    กรรมการ 
น.ส.อนุศรา        บุญหลิม   กรรมการ 
น.ส.ลักษณา       อังกาบส ี   กรรมการ  
น.ส.พันทิพา       หิงสุวรรณ   กรรมการ 
น.ส.อรสา     ชาติรัมย์   กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมการ 
น.ส.ศิรพิร          โกมารกุล   กรรมการ 
นายนิพนธ์            พจนสุวรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.เสาวนีย์    จิระสุทธ์ิตระกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
3. หัวหน้ำชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี 

นายพิราม            ภูมิวิชิต   หัวหน้าชุมนุมลูกเสือเนตรนาร ี
นายเพิ่มศักดิ ์     พูลสวัสดิ ์  ที่ปรกึษาชุมนุมลกูเสือเนตรนาร ี
น.ส.อรสา        ชาติรัมย์   หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารรีะดบัช้ัน ม.1 
นายธรัตน์   บัลลังค์โพธ์ิ   หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารรีะดบัช้ัน ม.2 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารรีะดบัช้ัน ม.3 

 

3.1 ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ เนตรนาร ีกลุ่ม ม.1 

น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  นางล าพอง พูลเพิม่  นายอุตสาห ์ สังขรัตน์ 
น.ส.ชลิตา บุญรกัษา นางวราภรณ์ สัตยมาภากร นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ  
นางปภาดา ทรัพยส์รลั นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล นายสุวิท ปิ่นอมร 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ น.ส.สุดาพร รางทอง  นางพัชร ี ระมาตร ์
นายสุชาติ รัตนเมธากรู นางกาญจนา สิริมหา  น.ส.รัตยา ร่างกายด ี
นางพจมาน ชีววัฒนา น.ส.ลักษณา อังกาบส ี นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 
น.ส.ณัชชา ปัญญาเมา น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  น.ส.เสาวลกัษณ์ สันติธรรมเมธี 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  นางพิมพส์ุภัค บุบผา  นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ น.ส.เกวล ี บุญบา 
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3.2 ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ เนตรนารีกลุ่ม ม.2 
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ น.ส.อนุศรา บุญหลิม  น.ส.พรรณิภา ลีลาโส 
น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ นางทัศนีย ์ วงค์เขียว 
นางแสนสุข ค าแก้ว  น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด นายอนุชา ค าแดง 
น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ นางพรพรรณ ยวดย่ิง  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  น.ส.วราล ี สนิธุวา  นายศุภกิจ หนองหัวลิง 
น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  ครูฟิสิกส์(1)   นางทิพย์จันทร ์ หงษา 
นายอุสาห ์ เพชรประพันธ์ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  นายปวิตร สมนึก   
  

 

3.3 ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ เนตรนาร ีกลุ่ม ม.3                                                                     
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 

นายประมวล เนตรสว่าง ว่าที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์ น.ส.อุษา นะแน่งน้อย 

นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ น.ส.ปทุม โศภาคนี   นายนิพล ทรัพยส์รลั 

นายสมพร โพธ์ิศรี  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงค์   น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ 

นายทินกร พานจันทร ์ น.ส.นงพร จู่พิชญ ์   นายเพชร สาระจันทร ์

นายสุเนตร ศรีใหญ ่  นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์

นางธนภร เนตรสว่าง น.ส.อญัชล ี เขมะประภา  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 

น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน  น.ส.พรสุดา มินส าโรง 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

 
 
4. ชุมนุมยุวกำชำด  

น.ส.เสาวนีย์       จิระสุทธ์ิตระกูล   หัวหน้าชุมนุมยุวกาชาด 
น.ส.พันทิพา       หิงสุวรรณ  รองหัวหน้าชุมนุมยุวกาชาด 
น.ส.ฝนทอง        ศิริพงษ์   ที่ปรกึษาชุมนุมยุวกาชาด 
น.ส.ภาชิน ี  รัตนศรีปญัญะ  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับช้ัน ม.1 
นายเล็ก  สินวิชัย   หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับช้ัน ม.2 
นายปุ้ย                คงอุไร   หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับช้ัน ม.3 

 

 



- ๔ -  

4.1 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.1 

น.ส.ภาชินี รัตนศรีปญัญะ นายเศรษฐโสรช ช่ืนอารมณ ์ น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ 

น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  นางนลินพร สมสมัย  น.ส.นิตติกา แสงสวัสดิ ์

นางโสภา พงศ์เทพปูถัมภ์ น.ส.ศิราภร นาบุญ 

 

4.2 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.2 

นายเล็ก  สินวิชัย  น.ส.วันนภา สายพิมพิน น.ส.พิชชาพร บุญยืน  

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์ 

น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ 

 

4.3 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.3 

นายปุ้ย   คงอุไร  น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ นายอาทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ 

นางจุฑามาศ วานิชชัง  นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ น.ส.จิรา  จั่นเล็ก 

นางกาญจนา สินวิชัย  น.ส.สารฤทธ์ิ โพธิราช 

 

5. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรีกองร้อยพิเศษ 
นายเพิ่มศักดิ์        พูลสวัสดิ์            ประธานกรรมการ 
นายปุ้ย          คงอุไร       กรรมการที่ปรึกษา 
น.ส.อรสา     ชาติรัมย์        กรรมการ 
นายธรัตน์         บัลลังค์โพธ์ิ        กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการ 
นายพิราม     ภูมิวิชิต             กรรมการและเลขานุการ 

 

6.ประสำนงำน 
      นายนิพนธ์            พจนสุวรรณชัย  หัวหน้าผูป้ระสานงาน 
      นายเพิ่มศักดิ์        พูลสวัสดิ์            กรรมการ 
      น.ส.เสาวนีย์       จิระสุทธ์ิตระกูล       กรรมการ 
                นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย ์  กรรมการ 
                นายพิราม     ภูมิวิชิต             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ติดต่อประสานงาน กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด 
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7. เหรัญญิก 

นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย ์  หัวหน้าเหรญัญิก 
นางพัชร ี     ระมาตร ์  เหรัญญกิลกูเสือระดับช้ัน ม.1 
น.ส.มณทพิย ์   เจริญรอด   เหรัญญกิลกูเสือระดับช้ัน ม.2 
นางศรีนภา   อรัญญาเกษมสุข        เหรัญญกิลกูเสือระดับช้ัน ม.3 
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย       เหรัญญกิยุวกาชาด 

หน้ำท่ี เกบ็เงินค่าสมาชิกและค่าเข้าค่ายส่งหัวหน้าเหรัญญกิ 
 

8. เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ
นายนิพนธ์            พจนสุวรรณชัย         เจ้าหน้าพัสดุกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

หน้ำท่ี ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสด ุให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ 
 

9. ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ                                                                              
นายสุวิท           ปิ่นอมร   หัวหน้า 
นายธรัตน์         บัลลังค์โพธ์ิ        กรรมการ 
นายภาคภูมิ       แก้วเย็น           กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี บันทึกภาพกจิกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซด์โรงเรียน 
 

10. ฝ่ำยประเมินผล 
น.ส.ฝนทอง      ศิริพงษ์       หัวหน้า   
นางโสภา          พงศ์เทพปูถัมภ์       ผู้ช่วย 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่       ผู้ช่วย                   
น.ส.ศิราภร นาบุญ                   ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม เกบ็รวบรวมและสรุปข้อมูล 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.   2556 
 

สั่ง   ณ   วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.   2556 
 
 
 

(นางวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


