
 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๑๕๓ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

******************************** 
    ด้วยวันที่ ๑ กรกฎำคม ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ งำนกิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนำรี กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดให้มีงำนวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ  
ในวันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณใต้โดมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
เพ่ือให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อำศัยมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงของแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมอ ำนวยกำร 

 นำยสันติพงศ์          ชินประดิษฐ      ประธำนกรรมกำร 
 นำยสมชัย               ก้องศักดิ์ศรี      กรรมกำร 
 นำงปำนทิพย์           สุขเกษม      กรรมกำร 
 นำยปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมกำร 
 น.ส.จรรยำ  ศรีแจ่ม   กรรมกำร 
 น.ส.นฤมล       รับส่ง       กรรมกำร 
 นำยจักรกฤษณ์       แก้วล ำหัด      กรรมกำร 
 น.ส.อัญชิสำ          เหมทำนนท์      กรรมกำรเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  น.ส.อัญชิสำ           เหมทำนนท์   ประธำนกรรมกำร 
           ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูวิโรจน ์       รองประธำนกรรมกำร 
  นำยจักรกฤษณ์          ชัยปรำโมทย์       กรรมกำร 
  นำยสุชำติ                รัตนเมธำกูร       กรรมกำร 
  นำยเกรียงศักดิ์          มะละกำ        กรรมกำร 
  นำยทศพร               โอภำโส     กรรมกำร 
  น.ส.ประภำศิริ     อุทัยศรี       กรรมกำรและเลำขำนุกำร 
  น.ส.อรวรรณ       พันธุ์ภัครินทร์      ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ ประชุม ปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ แก้ไขปัญหำ 
           ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



๒ 

๓. คณะกรรมกำรควบคุมกำรฝึกซ้อมและเดินสวนสนำม  
 ๓.๑ ฝ่ำยควบคุมกำรฝึกซ้อม 
  นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล   ประธำนกรรมกำร      
  นำยจักรกฤษณ์    ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร     
  นำยสุชำติ           รัตนเมธำกูร     กรรมกำร  
  นำยเกรียงศักดิ์     มะละกำ      กรรมกำร     
  นำยทศพร          โอภำโส      กรรมกำร 
  น.ส.อลิษำ  ไชยรินทร์  กรรมกำร 
  ว่ำที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมกำร 
  น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว  กรรมกำร 
  น.ส.อรวรรณ       พันธุ์ภัครินทร์   กรรมกำร 
  น.ส.ประภำศิริ     อุทัยศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๓.๑ ผู้ก ำกับฝ่ำยเดินสวนสนำม 
 ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ กลุ่ม ๑ 
กองที่ ๑      นำยศิรณัฏฐ์        ภูวิเศษศักดิ์   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑   
   นำงนวรัตน์         นำคะเสนีย์กุล  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑  
      นำงสำวอนุสรำ    สุขสุคนธ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑ 

   นำงสำววรำลี        สินธุวำ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑ 
กองที่ ๒      นำยเสถียร         บุญมหำสิทธิ์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒   
  นำงสำวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษำ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒  
     นำงสำวเกษรำ      ก้องศักดิ์ศรี  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒  
  นำงสำวอัยนำ        สระแก้ว   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒  
กองที่ ๓     นำยชัยวัฒน์        ผ่องสังข์   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
  นำงสำวมณทิพย์     เจริญรอด  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
     นำงสำวโสภำ       สุขนิคม   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
  นำยนิธิภัทร์           สร้อยเชื้อดี  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
กองที่ ๔     นำยศิรวิชญ์        ประยูรวิวัฒน์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
  นำงสำวเยำวรัตนำ   พรรษำ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
      นำงสำวอลิษำ      ไชยรินทร์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
  นำงสำวอัญชิสำ      เหมทำนนท์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔ 
กองที่ ๕     นำยอติวรรตน์     พันธุวงศ์   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕   
  นำงสำวสุธิดำ         ด่ำนซ้ำย   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
     นำยอรรถพล       ยตะโคตร  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕  
  นำงสำววชิรำภรณ์   สันตวงษ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
 



๓ 

กองที่ ๖     นำยสมจิตร         แพทย์รัตน์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖   
  นำงสำวจิตรลดำ     อินทรขุนทด  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
     นำงสำวฌัชชำ     ปัญญำเมำ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
  นำงสำวอำทิตยำภรณ์  บทนอก   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖ 
กองที่ ๗      นำยชนินทร์         บัวแจ้ง   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗ 
  นำงทัศนีย์          วงศ์เขียว  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗ 
      นำงสำวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗ 
กองที่ ๘      นำยนักขตฤกษ์     ภู่ระหงษ์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๘  
  นำงสำว ศิริมำ     บุญมหำสวัสดิ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๘ 
      นำงสำวอรัญญำ    จุลกระเศียร  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๘ 
 
 ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ กลุ่ม ๒ 
กองที่ ๑      นำยชนเมธี         ศรีษะเทือน  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑  
  ว่ำที่ร.ต.ญสุทธิดำ   แซ่หล่อ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑  
      นำงสำวณัฐวดี     โพธิจักร   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑  
  นำยสิทธิชัย          มำโนชญ์กุล  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑ 
กองที่ ๒      นำยวรธรรม       หนูประดิษฐ์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒  
  นำงสำวสมฤดี       จันทะคร  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒ 
      นำงสำววิมล       อภิเมธีกุล  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒  
  นำงสำวนงครำญ    ค ำลัยวงษ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒ 
      นำงสำวธีรำอร    วงษ์ไกร   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒ 
กองที่ ๓      นำยสำธิต          แก้วศรีทัศน์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓  
  นำงสำวสุธิตำ       ศรียำงนอก  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
      นำงสำวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓  
  นำงสำวสรินนำ      หมอนสุภำพ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
กองที่ ๔      นำยนพดล         ค ำพร   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
  นำงสำวศยำมล      ดีวิลัย   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔ 
               นำงสำวเกศินี      จันทร์ครบ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
  นำงสำวกชพรรณ    เอ่ียมอุ้ย   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔ 
      นำงบุญเยี่ยม      พิทักษ์วงศ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔ 
กองที่ ๕      นำยชิษณุ          หนูแดง   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
  นำงสำวกิตติมำ      ธรรมวิสุทธิ ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
      นำงสำวพรทิวำ    สมเนตร์   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕  
  นำงสำวอมรรัตน์     มะลิงำม   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
      นำยอภิวัฒน์       บุญอ่อน   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 



๔ 

กองที่ ๖      นำยปวิตร         สมนึก   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
  นำงสำวจิรำพร       เวียงชนก  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖ 
      นำงสำวเมธำวี    สุขเจริญ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
  นำงสำวพิกุลทำ      หงษ์ทอง  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖ 
กองที่ ๗      ว่ำที่ร.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗  
  นำงสำวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗ 
      นำงสำวโสภิดำ    ไชยวรรณ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗  
  นำงสำวณิชำนันทร์  ศรีโพธิ์อ่อน  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗ 
 
 ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ กลุ่ม ๓ 
กองที่ ๑      นำยจักรกฤษณ์     แก้วล ำหัด  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑ 
  นำงสำวอรวรรณ     พันธุ์ภัครินทร์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑ 
      นำยกิติศักดิ์         โฉมวิไล   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑  
  นำงสำววิไลวรรณ์    รัตนะ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๑ 
กองที่ ๒      นำยสัณห์           พินิจมณีรัตน์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒   
  นำงสำวสุภิดำ         โลเกษ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒ 
      นำงสำวพัชรินทร์   มุ่งเงิน   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒  
  นำงสำวนฤมล         รับส่ง   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๒ 
กองที่ ๓      นำยวิทวัส          นิดสูงเนิน  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓   
  นำงสำวณัฏฐณิชำ     โมสันเทียะ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
      นำยธีระพงษ์       มวำนนท์   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓  
  นำงสำวกนกภรณ์      โพธิ์เขียว  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๓ 
กองที่ ๔     นำยทินกร           พำนจันทร์  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
  ว่ำที่ร.ต.ญกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
  นำงสำวชลิตำ       บุญรักษำ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔ 
      นำยศรำวุธ         คำรมหวำน  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๔  
กองที่ ๕     นำยภำคภูมิ         แก้วเย็น  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕  
  นำงสำวสิวลี        ยืนยำว   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
     นำยจักรกฤษณ์    ชัยปรำโมทย์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕  
  นำงสำวลำวัลย์     คงแก้ว   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๕ 
กองที่ ๖     นำยศักรินทร์       ศรีตระกูล  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
  นำงธัญญำ          สติภำ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
     นำงสำวณิชชำ      บุตรสีมำตร  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖  
  นำงสำวเมทิตำ     ชัยมำ   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๖ 
  



๕ 

กองที่ ๗     นำยสุริยำ           ทรัพย์เฮง  ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗  
  นำงสำวรัตยำ       ร่ำงกำยดี  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗  
     นำงสำวกุลยำ      บูรพำงกูร  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗  
  นำงสำวอัญชนำ     แซ่จิว   รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๗  
กองที่ ๘     นำยสรำวุธ         รัตนนท์   ผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๘  
  นำงสำวอรอนงค์   ชำญรอบ  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๘ 
     นำงสำวญำณิศำ   ชำญกิจกรรณ์  รองผู้ก ำกับประจ ำกองที่ ๘ 

มีหน้ำที ่ควบคุม ดูแลกำรฝึกซ้อม เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อม น ำกองลูกเสือ-เนตรนำรีเข้ำร่วมพิธีสวนสนำม 
          และกล่ำวค ำปฏิญำณ 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  ประธำนกรรมกำร 
   นำยปวิตร  สมนึก     กรรมกำร  
   นำยจักรกฤษณ์        ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
   นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมกำร  
   นำยสิทธิชัย  มำโนชย์กุล  กรรมกำร 
   นำยวัชระ           เต๋งเจริญสุข  กรรมกำร 
   นำยก ำพล              จำงจะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ๑. จดัเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงดี 
  ๒. จัดท ำภำพลงในแผ่น CD เพ่ือส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ 
  ๓. ถ่ำยภำพ วิดีทัศน์ในขั้นตอนพิธีกำร 
  ๔. จัดท ำตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใช้ข้อควำมดังนี้ 
   
   “พิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ” 
       วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
       ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๕ 
 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่บนเวที 
   นำยปวิช  เรืองวรัชกุล  ประธำนกำรกรรม 
   นักพัฒนำทุกท่ำน    กรรมกำร 
   นำยจักรกฤษณ์  แก้วล ำหัด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑. จัดสถำนที่กองอ ำนวยกำร ธง โต๊ะหมู่บูชำ พระบรมรูป ร.๑๐ พำนพุ่ม 
 ๒. ประดับตกแต่งเวทีสวยงำมด้วยดอกไม้และข้อควำม 
 



๖ 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร 
   น.ส.ประภำศิริ  อุทัยศรี   ประธำนกรรมกำร 
   นำยจักรกฤษญ์  ชัยปรำโมทย์  กรรมกำร 
   นำยทศพร  โอภำโส   กรรมกำร 
   นำยกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ๑. ฝึกซ้อมและจัดกองลูกเสือ – เนตรนำรี เข้ำประจ ำที่เพ่ือประกอบพิธี 
  ๒. ท ำหน้ำที่พิธีกร ด ำเนินตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมวงโยธวำทิต 
   น.ส. ชลิตำ  บุญรักษำ  ประธำนกรรมกำร 
   นำยรุ่งรดิส  จันทร์จ ำปำ  กรรมกำร 
   นำยศิรณัฎฐ์  ภูวิเศษศักดิ์  กรรมกำร 
   นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลวงโยธวำทิต ฝึกซ้อมและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงมหำฤกษ์ 
           และเพลงที่ใช้เพื่อเดินสวนสนำม 
 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมิน 
   น.ส.ประภำศิริ     อุทัยศรี   ประธำนกำรกรรม 
   น.ส.อลิษำ  ไชยรินทร์  กรรมกำร 
   ว่ำที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมกำร   
   น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว  กรรมกำร  
   น.ส.จิรำพร             เวียงชนก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล 
          ๒. สรุปผลประเมินผลและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

   
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน 

ในทุก ๆ ด้ำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑๔  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     สั่ง ณ วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                                             
            

   (นำยสันติพงศ์   ชินประดิษฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    
 



๗ 

ก ำหนดกำรแนวปฏิบัติพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

******************************************************************************************* 
เวลำ ๐๗.๔๕ น.  - เคำรพธงชำติ 
เวลำ ๐๘.๐๐ น.  - ลูกเสือ – เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ใต้โดม 
เวลำ ๐๘.๑๐ น.  ๑. กองลูกเสือ เนตรนำรี ตั้งแถวในสนำม 
   ๒. ประธำน (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) มำถึงยืนบนแท่นรับกำรเคำรพ 
   ๓. ผู้บังคับขบวนสวนสนำมสั่ง “ลูกเสือ-ตรง” 
      “ท ำควำมเคำรพผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน”“ตรงหน้ำ, ระวัง” “วันทยำ – วุธ” 
   ๔. วงดุริยำงค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหำฤกษ์จบเพลง ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง  
                                  “เรียบ – อำวุธ” 
   ๕. ประธำน เดินไปหน้ำโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์พระประมุข 
                                    คณะลูกเสือแห่งชำติถวำยควำมเคำรพ (วันทยหัตถ์) 
   ๖. ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สัง่ “ลูกเสือตรงหน้ำ, ระวัง” 
   ๗. ประธำนเปิดกรวยดอกไม้ถวำยรำชสักกำระเสร็จแล้วถอยหลัง ๑ ก้ำว  
                                    ถวำยควำมเคำรพ (วันทยหัตถ์) 
   ๘. ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สัง่ “วันทยำ – วุธ” วงดุริยำงค์ลูกเสือบรรเลงเพลงสรรเสริญ
      พระบำรม ีจบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง“เรียบ – อำวุธ”“ตำมระเบียบ, พัก” 
   ๙. ประธำนขึ้นยืนบนแท่นรับกำรเคำรพ รองผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนกล่ำว 
                                   รำยงำน กิจกำรลูกเสือ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
   ๑๑. ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ น ำลูกเสือทบทวนค ำปฏิญำณ 
   ๑๒. ประธำนให้โอวำท จบค ำให้โอวำท ผู้บังคับขบวนสวนสนำม  
         สั่ง “ตรงหน้ำ,ระวัง” “วนัทยำ – วุธ” 
   ๑๓. วงดุริยำงค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนำม  
                                     สั่ง “เรียบ – อำวุธ” 
   ๑๔. แตรเดี่ยวเป่ำให้สัญญำณเตรียมสวนสนำม ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนำม 
                                     สั่ง “ลูกเสือเตรียมสวนสนำม” 
   ๑๕. แตรเดี่ยวเป่ำให้สัญญำณหน้ำเดิน ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนำมสั่ง  
                                     “แบก – อำวุธ”“เลี้ยวขวำ”“หน้ำเดิน” 
   ๑๖. ขบวนลูกเสือ-เนตรนำรีสวนสนำม และเดินกลับเข้ำสู่ที่ตั้งในสนำม  
         ให้อยู่ในท่ำพักตำมระเบียบ 
   ๑๗. ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่งลูกเสือท ำควำมเคำรพประธำนในพิธี  
        “ลูกเสือตรงหน้ำ,ระวัง”“วันทยำ-วุธ”วงดุริยำงค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหำฤกษ์จบเพลง
         ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “เรียบ – อำวุธ” 
   ๑๘. ประธำนในพิธีเดินทำงกลับผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “แยก” 


