
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๒๘๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเน่ืองในวันวชิรำวุธ 
............................................................  

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดให้มีการจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสือไทยในวันจันทรท์ี่ 
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

 
๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ๑. ให้ค าปรึกษาควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    น.ส.ภรณ์กมนส์      ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
    นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 
    นายณรงค์  หนูนาร ี  กรรมการ 
    น.ส.ภัทรนุช  ค าดี  กรรมการ 
    นางนลินพร  สมสมัย  กรรมการ 
    น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด กรรมการ 
    นางพัชรา  ไตรยวงศ์ กรรมการ 
    น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา กรรมการ 
    นางธัญญา  สติภา  กรรมการ 
    น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ   

   ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการและเลขานุการ 
   นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ แก้ไขปัญหา 

ให้ค าแนะน าและติดตามการด าเนินงานจนส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 
    
 



-๒- 
๓.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรม 
   ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์ รองประธานกรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี  กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ ์    มะละกา  กรรมการ 
นายสัณห ์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ  กรรมการ  
ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ-เนตรนาร ี  กรรมการ 

   นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้ำท่ี ๑.จัดกจิกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ 

 
๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร 
   นายณรงค์  หนูนาร ี  ประธานกรรมการ 
   นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ 
   นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าประจ าทีเ่พื่อประกอบพิธี 
 ๒.ท าหน้าทีพ่ิธีกร ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกอบพิธี 
 
๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท  ปิ่มอมร  ประธานกรรมการ 
   นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี  กรรมการ 
   นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง กรรมการ 
   นายวัชระ  เต๋งเจรญิสุข กรรมการ 
   นายก าพล  จางจะ  กรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดเตรียมเครื่องเสียงใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างดี 
 ๒.ถ่ายภาพน่ิงและภาพเลื่อนไหว 
 ๓.จัดท าภาพลงในแผ่น CD เพื่อสง่ส านักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ 
 
๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนท่ีบนเวที 
   นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นักพัฒนา   กรรมการ 
   น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

  
 
 



-๓- 
 

หน้ำท่ี ๑.จัดท าตัวอักษรตกแต่งและติดตั้งโดยใช้ข้อความว่า 
      “พิธีถวายราชสดุดี” 
       เนื่องในวันวชิราวุธ 
             ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
              โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒.จัดสถานทีก่องอ านวยการ ธง โต๊ะหมูบู่ชา  พระบรมรูป ร.๖ พานพุ่ม พวงมาลา ประดับตกแต่ง
เวทีสวยงาม ด้วยดอกไม้และข้อความ 

  ๓.จัดหาพวงมาลาเพื่อประกอบพิธี  
 

๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภัคครินทร ์ ประธานกรรมการ 
   นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดท าแบบสอบถามและประเมินผลรายงานฝ่ายบรหิารและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   สั่ง ณ  วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

             (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๔- 
ก ำหนดกำร 

“วันวชิรำวุธ”   ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
เน่ืองในวันคล้ำยวันสวรรคต แห่งพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ณ สนำมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒   

--------------------------- 
เวลา  ๐๗.๓๐ น.   - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บังคับบัญชา แขกผู้มเีกียรต ิ พร้อมกัน   

    ณ  บริเวณสนามโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เวลา  ๐๗.๔๐ น.  -  พิธีกรซักซ้อมข้ันตอนการปฏิบัตกิารประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 
เวลา  ๐๘.๑๐ น.  -  ประธานในพิธี มาถึงสนามโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                      - พิธีกร สั่งท าความเคารพประธาน  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
   - คณะกรรมการจัดงานให้การตอ้นรบั 
             - พิธีกร  เรียนเชิญประธานในพิธีสู่แท่นรับรายงาน 
   - คณะกรรมการจัดงานยืนแถวหน้าที่ตัง้ขบวน 

- กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี (ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนาร)ี 
                      -  ประธานในพิธี  (ผอ.จินตนา ศรสีารคาม) 

                  - ถวายพวงมาลาพระบรมรปู  รัชกาลที่ 6 
                  - ถวายบังคม 
                  - พิธีกร (นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล) 
                    น ากล่าวถวายราชสดุดี (ทุกคนน่ังคุกเข่า รอ้งเพลงราชสดุดี) 

                      - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 
             - พิธีกร  สั่ง “สงบนิ่ง”  พร้อมกัน 1 นาที เพื่อน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ               
              ของ ร. 6 พระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสอืไทย 

                               - พิธีกร  สั่ง ลูกเสอื ถวายความเคารพ “แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
- ประธานในพิธีกลับ 

   -  เสรจ็พิธี   
------------------------------------------------- 

 
หมำยเหตุ  ให้ผู้ก ำกับลูกเสือ  เนตรนำรี  ทุกระดับแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องและเขำ้ร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีโดย
พร้อมเพรียงกัน 

 


