
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๗๙ / ๒๕๕๙ 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสอืแห่งชำติ 

******************** 
  ด้วยวันที่ ๑ กรกฎำคม ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ งำนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี กลุ่มกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดให้มงีำนวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือ
แห่งชำติ    ในวันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนำมโรงเรียน ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และส ำเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี อำศัยอ ำนำจมำตรำ ๒๗ (๑)  แห่ง
พระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน รับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
   นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
 นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  กรรมกำร 

 นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
 น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
 นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าท่ี  ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
เหมำะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 

นำยนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  รองประธำนกรรมกำร 
นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 
นำยณรงค์   หนูนำร ี   กรรมกำร 
น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 
น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด  กรรมกำร 
น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี  กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 
นำยสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกำร 
นำงธัญญำ          สติภำ   กรรมกำร 



 
นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำร 
นำยรัชกฤต   ภูธนคณำวุฒิ  กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์  อินต๊ะภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ประชุม ปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรบัผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆแก้ไขปญัหำ ให้
ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 
 

๓. ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อมและการก ากับ 
  ๓.๑ ฝ่ำยควบคุมกำรฝึกซ้อม 
   นำยพิรำม ภูมิวิชิต  ประธำนกรรมกำร 
นำยณรงค์  หนูนำร ี  กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร  
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมกำร นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู กรรมกำร  
นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำร 
นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำร นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร  

นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าท่ี  ควบคุม ดูแลกำรฝึกซอ้ม เข้ำร่วมกำรฝึกซอ้ม น ำกองลูกเสือมำเข้ำร่วมพิธีสวนสนำม
และกล่ำวค ำปฏิญำณ 
  ๓.๒  ฝ่ายก ากับส าหรับเดินสวนสนาม 
๑.กองร้อยพเิศษลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ ่  น.ส.อินทิรำ       จั่นโต 
๒.กองร้อยพเิศษเนตรนำรีสำมญัรุ่นใหญ ่  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม 
๓.ลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ม.๑   นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี
๔.เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๑   น.ส.รัตยำ         ร่ำงกำยด ี
๕.ลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ม.๒   นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ 
๖.เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๒   น.ส.สุทธิดำ       แซ่หลอ่ 
๗.ลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ม.๓   นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู 
๘.เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ม.๓   น.ส.ปรัชญำ   กำรรกัษำ 
  

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นำยสุวิท ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 
   นำยปวิตร สมนึก  รองประธำนกรรมกำร 
   นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร 
   นำยสมุฏฏ์ิ ภำษำดี  กรรมกำร 
   นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำร 

นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
  หน้ำที่   ๑.จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภำพพรอ้มใช้งำนได้อย่ำงดี 
   ๒.ถ่ำยภำพ วีดีทัศน์ 
   ๓.จัดท ำภำพลงในแผ่น CD เพื่อสง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบรหิำรลูกเสือแห่งชำติ 

๕.คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานท่ีบนเวที 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
   นักพัฒนำทกุท่ำน   กรรมกำร 
   นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าท่ี ๑. จัดท ำตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใช้ข้อคววำมว่ำ 
   “พิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ” 
       วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแหง่ชำติ 
               ๑   กรกฎำคม   ๒๕๕๙ 

๒. จัดสถำนทีก่องอ ำนวยกำร ธง โต๊ะหมู่บูชำ พระบรมรูป ร.๙.พำนพุ่ม ประดบัตกแต่งเวทสีวยงำมด้วย
ดอกไม้และข้อควำม 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร  

   นำยณรงค์  หนูนำร ี  ประธำนกรรมกำร 
   นำยสุชำติ  รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
   ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำประจ ำทีเ่พื่อประกอบพิธี 
  ๒.ท ำหน้ำทีพ่ิธีกร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทีก่ ำหนด 

๗.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมวงโยธวาทิต 
  นำงนวรัตน์   นำคะเสนีย์กลุ ประธำนกรรมกำร  

นำยรุ่งรดสิ  จันทรจ์ ำปำ กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี ควบคุมดูแลวงโยธวำทิต ฝึกซ้อมและบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบำรมี เพลงมหำฤกษ์และเพลง
ที่ใช้เพื่อเดินสวนสนำม 

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม 
            นำยพิรำม ภูมิวิชิต  ประธำนกรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมกำร  นำยณรงค์ หนูนำร ี  กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร  น.ส.อนุศรำ       บุญหลิม  กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมกำร  นำยก ำพล จำงจะ  กรรมกำร 
ผู้ก ำกบัลูกเสือเนตรนำรีทกุท่ำน กรรมกำร 

          นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดบอร์ดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำร ี
 ๒. จัดลูกเสอื-เนตรนำรี-ยุวกำชำด ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 



  
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก   ประธำนกรรมกำร 
  นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมกำร 
  น.ส.อนุศรำ        บุญหลมิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี จัดท ำแบบสอบถำมและประเมินผลรำยงำนฝ่ำยบรหิำรและผู้เกีย่วข้อง 
 
  
 ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่ ๗ เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

สั่ง   ณ   วันที่ ๗ เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นำงวรรณี    บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการพิธีสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณตน 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

************************************ 
เวลำ ๐๗.๔๕ น. -  เคำรพธงชำติ 

เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ-เนตรนำรี ผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือ  พร้อมกัน ณ  โรงเรยีน 

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

เวลำ ๐๘.๑๐ น.  -         ลูกเสือ-เนตรนำรี ผูบ้ังคับบัญชำ  ตั้งแถวในสนำม ฝำ่ยพิธีกำรซักซ้อมพิธี  ฯ  

เวลำ  ๐๘.๒๐ น.  -      ประธำนในพิธี ฯ เดินทำงมำถึง กองลกูเสือดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 

   - ประธำนในพิธี เดินตรวจพลสวนสนำม 

   - ประธำนในพิธี ฯ เปิดกรวยดอกไม้ ตรงหน้ำพระบรมฉำยำลกัษณ์  

    พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว  พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ  

   - ผู้บังคับบญัชำในพิธี ฯ กล่ำวรำยงำนกิจกำรลูกเสือของโรงเรยีน  

   - ผู้บังคับขบวนสวนสนำม ฯ น ำลูกเสือ  - เนตรนำรี กล่ำวทบทวนค ำ

ปฏิญำณ    ของลูกเสอื 

    ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคน “แสดงรหัส” 

ค ำปฏิญำณลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่   “ด้วยเกียรติของข้ำ  ข้ำสัญญำว่ำ” 
ข้อ ๑  ข้ำจะจงรักภักดีต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
ข้อ ๒  ข้ำจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
ข้อ ๓  ข้ำจะปฏิบัติตำมกฏของลูกเสือ 

   - ประธำนในพิธี  ฯ กล่ำวให้โอวำท 

   - ประกอบพิธี  ฯ สวนสนำมฯ 

   - ประธำนในพิธี ฯ เดินทำงกลับ กองลกูเสือดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 

   - เสร็จพิธี  

************************ 

 
 
หมายเหตุ ให้ผู้ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  ทุกระดับแต่งกายให้ถูกต้องและเขา้กิจกรรมในครั้งน้ีโดยพร้อม
เพรียงกัน 


