
 

 
 
 
 

ค ำสั่งเครือข่ำยบริหำรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำรเขวำสินรินทร์ 
ท่ี  ๘  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
----------------------------------- 

 

        ด้วยเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข   
คณะลูกเสือแห่งชาติ   

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพ จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี วางแผน อ านวยการ เป็นท่ีปรึกษา สงเสริม สนับสนุน ให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายจิรศักดิ์ หลวงยี  ผอ.รร.บ้านภูดินหนองตะครอง ประธานกรรมการ  
 ๑.๒  นายวิชัย อยู่ปูน            ผอ.รร.บ้านแสรออ     รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓  นายพิณี หาสุข   ผอ.รร.บ้านกันตรง  รองประธานกรรมการ  
 ๑.๔  นายไพรัช มีพร้อม  ผอ.รร.บ้านนาตังตระแบกฯ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕  นายสุทธิศักด์ิ ทองนวล    ผอ.รร.บ้านกันเตรียง  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๖  นายศุภชัย ทองน า  ผอ.รร.บ้านตลาดตาโหมก  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๗  นายชนธัญ คันช่ังทอง      ผอ.รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๘  นายภคพล ยืนยิ่ง  ผอ.รร.บ้านตากูก   กรรมการ  
 ๑.๙  นายบุญคุ้ม ขาวงาม      ผอ.รร.บ้านอ าปึลสนวน  กรรมการ  
 ๑.๑๐ นายณัฐพล ผิวทวี  ผอ.รร.บ้านพระปืด           กรรมการ  
 ๑.๑๑ นายโกวิทย์ มั่นยืน  ผอ.รร.บ้านสนวนนางแก้ว  กรรมการ 
 ๑.๑๒  นายจรัส สังข์น้อย         ผอ.รร.บ้านนาโพธิ ์   กรรมการ  
 ๑.๑๓ นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล   ผอ.รร.บ้านสามโค  กรรมการ  
 ๑.๑๔ นายสมชิต  พันตาแสง  ผอ.รร.บ้านโชค   กรรมการ 
 ๑.๑๕ นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร  ผอ.รร.บ้านตากแดด  กรรมการ  
 ๑.๑๖ นายจตุรานนท์ ถือชาติ     ผอ.รร.บ้านพะเนา  กรรมการ  
 ๑.๑๗ นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด ผอ.รร.บ้านบึง – เบาะอุ่น  กรรมการ  
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 ๑.๑๘ นางอณัญญา  ค าสิน  ผอ.รร.บ้านโคกกรวด  กรรมการ  
 ๑.๑๙ นายธีรศักดิ์  สุดตลอด  ผอ.รร.บ้านบึง (ส านักงานสลากฯ)  กรรมการ  
 ๑.๒๐ นายบุญชู กิ่งจันทร์         ผอ.รร.บ้านสดอ                 กรรมการและเลขานุการ  
 ๑.๒๑ นายสมรรถ อุดมทรัพย์  ผอ.รร.บ้านฉันเพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๒๒ นายอนุรักษ์ สมัครสมาน  ผอ.รร.บ้านบุญโลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าท่ี เป็นผู้ด าเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ก าหนดวางรูปแบบ เตรียมการ ก าหนดกิจกรรม และล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

    ๒.๑  นายชนธัญ คันช่ังทอง   ผอ.รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ประธานกรรมการ  
 ๒.๒  นายบุญชู กิ่งจันทร์  ผอ.รร.บ้านสดอ   รองประธานกรรมการ  
 ๒.๓  นายภคพล ยืนยิ่ง  ผอ.รร.บ้านตากูก   กรรมการ 
 ๒.๔  นายโกวิทย์ มั่นยืน  ผอ.รร.บ้านสนวนนางแก้ว  กรรมการ  
 ๒.๕  นายจรัส สังข์น้อย           ผอ.รร.บ้านนาโพธิ ์  กรรมการ 
 ๒.๖  นางสุภาวดี  สมัครสมาน  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ 
 ๒.๗  นายรัฐธรรมนูญ ผจญกล้า ครูอัตราจ้าง รร.บ้านแสรออ    กรรมการ 
 ๒.๘ นายประยุทธ  โพธิ์เงิน  ครู รร.บ้านแสรออ     กรรมการ 
 ๒.๙ นายสมรรถ อุดมทรัพย์  ผอ.รร.บ้านฉันเพล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๐ นายอนุรักษ์ สมัครสมาน  ผอ.รร.บ้านบุญโลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๑ นายจตุรานนท์ ถือชาติ     ผอ.รร.บ้านพะเนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ ประสานฝ่ายต่างๆ จัดท าค ากล่าวรายงานและ
เอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง จัดฝึกซ้อม และด าเนินรายการตามก าหนดการให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

 ๓.๑  นายจรัส สังข์น้อย  ผอ.รร.บ้านนาโพธิ ์  ประธานกรรมการ  
 ๓.๒  นางสุภาวดี  สมัครสมาน  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ 
 ๓.๓  นายสมชิต  พันตาแสง  ผอ.รร.บ้านโชค   กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการท าพิธี ในการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานและจัดสถานท่ีใน
วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์  ประกอบด้วย 

    ๔.๑  นายชนธัญ คันช่ังทอง   ผอ.รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายบุญชู กิ่งจันทร์  ผอ.รร.บ้านสดอ   รองประธานกรรมการ  
 ๔.๓  นายสมรรถ อุดมทรัพย์  ผอ.รร.บ้านฉันเพล  กรรมการ 
 ๔.๔  นายโกวิทย์ มั่นยืน  ผอ.รร.บ้านสนวนนางแก้ว  กรรมการ 
 ๔.๕  นายสิทธิชัย อุนัยบัน  ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลเขวาฯ กรรมการ 
 ๔.๖  นายนุกูล เตียนสิงห์  ครูผู้ช่วย รร.บ้านนาตังตระแบกฯ กรรมการ 
 ๔.๗  นายนรงค์ ศิริชู   นักการ รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ 
 ๔.๘  นายทองขาว  บุญปก  ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=712212&Area_CODE=3201


 3 

 ๔.๙  นายอานนท์  บุญแก้ว  ครู รร.บ้านตากูก   กรรมการ 
     ๔.๑๐ นายสมคิด เจือจันทร์  ครู รร.บ้านอ าปึลสนวน  กรรมการ 
     ๔.๑๑ นายสวัสด์ิ  ฮึกเหิม  ครู รร.บ้านฉันเพล  กรรมการ 

    ๔.๑๒ นายภินินทร์ สมัครสมาน  ครู.รร.บ้านบุญโลก  กรรมการ  
 ๔.๑๓ นายสุรัตน์ ศรีระอุดม  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ   
 ๔.๑๔ นายอนุรักษ์ สมัครสมาน  ผอ.รร.บ้านบุญโลก  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๕ นายจตุรานนท์ ถือชาติ     ผอ.รร.บ้านพะเนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนและสวนสนำม  มีหน้าท่ี จัดเตรียมแผนผัง รูปขบวนการสวนสนามของ
ลูกเสือ เนตรนารี ดูแลรูปขบวนของผู้เข้าร่วมพิธี  ประกอบด้วย 

    ๕.๑  นายอนุรักษ์ สมัครสมาน  ผอ.รร.บ้านบุญโลก  ประธานกรรมการ  
 ๕,๒  นายสมรรถ อุดมทรัพย์  ผอ.รร.บ้านฉันเพล  รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓  นางพันทนา  ภาสกานนท์   ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวธนพร สุดตลอด  ครู รร.บ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการ 
 ๕.๕  นายสมคิด เจือจันทร์  ครู รร.บ้านอ าปึลสนวน  กรรมการ   
 ๕.๖  นางรุ่งทิวา  ชาวนา  ครู รร.บ้านตากูก   กรรมการ 
 ๕.๗  นายนรเศรษฐ์ ขาวงาม   ครู รร.บ้านฉันเพล  กรรมการ 
 ๕.๘  นายทองขาว  บุญปก  ครู รร.อนุบาลเขวาฯ  กรรมการ 
 ๕.๙  นายจตุรานนท์ ถือชาติ     ผอ.รร.บ้านพะเนา  กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ   มีหน้าท่ี จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   ประกอบด้วย 

    ๕.๑ นายพิณี  หาสุข   ผอ.รร.บ้านกันตรง  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายณัฐพล  ผิวทวี  ผอ.รร.บ้านพระปืด  กรรมการ  
 ๕,๓ นายบุญชู กิ่งจันทร์  ผอ.รร.บ้านสดอ   กรรมการและเลขานุการ 

 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ และประเมินผล  มีหน้าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม จัดท าแบบประเมิน ประเมินผลการจัดกิจกรรม รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
ประกอบด้วย 

    ๖.๑ นายบุญชู กิ่งจันทร์  ผอ.รร.บ้านสดอ   ประธานกรรมการ  
 ๖.๒  นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ผอ.รร.บ้านบึง – เบาะอุ่น  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓  นางสาวชญานิศา  เสาะทาง ครูอัตราจ้างรร.บ้านสดอ  กรรมการ 
 ๖.๔  นายเจษฎางค์  ทองรินทร์           เจ้าหน้าท่ีธุรการ รร.บ้านสดอ กรรมการ  
 ๖.๕  นางสาวณัชพร  สังข์ทอง  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=456849&Area_CODE=3201
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=257606&Area_CODE=3201
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=261594&Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=456849&Area_CODE=3201
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=595387&Area_CODE=3201
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๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  มีหน้าท่ี จัดเตรียมและให้บริการอาหารว่าง และน้ าด่ืม แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
ประกอบด้วย 

    ๗.๑ นางโสภา คันช่ังทอง   ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ประธานกรรมการ  
 ๗.๒  นางสาวจุรีรัตน์ สมัครสมาน  ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวพิมนดา มียิ่ง   ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ 
 ๗.๔  นางสาวกฤษติยา ยืนยิ่ง   ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ 
    ๗.๕  นางกรรณิการ์ สุขสงวน   ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ 
 ๗.๖  นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว   ครู รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล  มีหน้าท่ี จัดเตรียมและให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม   ประกอบด้วย 

    ๘.๑ นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์    ครู รร.บ้านสดอ   ประธานกรรมการ  
 ๘.๒  นางอรพรรณ  ประดับสุข  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาววาสนา  สุกใส  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ 
 ๘.๔  นางแก่นใจ  จันทราเลิศ  ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการ 
 ๘.๕  นางสาวรัชนีวรรณ  บันลือทรัพย์ ครู รร.บ้านสดอ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง จงต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประการใดๆ ให้แจ้ง
คณะกรรมการอ านวยการทราบต่อไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                   ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 
 

  (นายจิรศักดิ์ หลวงยี) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 

ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ 
 

หมำยเหตุ   
            ๑. ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี มาประชุมและจัดสถานท่ี ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒      

ท่ีโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์  
            ๒. ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนและสวนสนาม  มาประชุม

เพื่อวางแผนและเตรียมการ ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ท่ีโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์  

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=257707&Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=257709&Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=493189&Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=626534&Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=704010&Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=437463&Area_CODE=3201
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ก ำหนดกำร 

กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
เครือข่ำยบริหำรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำรเชวำสินรินทร์  ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

วันท่ี ๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
ณ   สนำมกีฬำโรงเรียนอนุบำลเขวำสินรินทร์  อ ำเภอเขวำสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

............................... 
 

๐๘.๓๐  น. -  คณะลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาและผู้มีเกียรติพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี 
  -  ตัวแทนกอง/กลุ่มลูกเสือ – เนตรนารี รายงานจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี 
  -  ซักซ้อมพิธีการต่าง ๆ 
๐๙.๓๐  น. -  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
  -  ประธานในพิธีขึน้แท่นเพื่อรับความเคารพ และรับรายงาน 
  -  ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน    
  -  ประธานในพิธกีล่าวให้โอวาท 
  -  ผู้บังคับกองผสม น าลูกเสือ  - เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชา  ทบทวนค าปฏิญาณ 
  -  ลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชา  สวนสนาม 
  -  ประธานในพิธีเดินทางกลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  

-  ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เดินทางกลับ 
-  ลูกเสือ – เนตรนารี  บ าเพ็ญประโยชน์  ตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 
 

................................ 
 

หมำยเหตุ 
 ๑.  ลูกเสือ – เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ 
 ๒.  ให้น าธงประจ ากองและป้ายช่ือโรงเรียนมาด้วย 
 ๓.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีไม้ถือ และลูกเสือท่ีเข้าร่วมสวนสนามให้น าอาวุธประจ ากายมาด้วย 
 ๔.  แขกผู้มีเกียรติแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภท  ต าแหน่ง และตามสิทธิ หรือแต่งกายสุภาพ 
 ๕.  การจัดรูปแบบขบวนใน ๑ กอง ให้จัดแถวหน้ากระดาน   กองละ  ๔ – ๖  หมู ่
 
 
 
 

 


