คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๔๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ
********************
ด้วยวันที่ ๑ กรกฎำคม ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ งำนกิจกรรมลูกเสือ
-เนตรนำรี กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนวชิ รธรรมสำธิต จัดให้มีงำนวันคล้ำยวัน สถำปนำลูกเสือแห่งชำติ
ในวันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนำมโรงเรียน ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย และสำเร็จลุลว่ งปปด้วยดี อำศัยอำนำจมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุท ธศัก รำช ๒๕๔๗ จึงแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรดำเนินงำน
รับผิดชอบ ดังต่อปปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
น.ส.จินตนำ
ศรีสำรคำม
ประธำนกรรมกำร
นำยธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมกำร
นำยสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมกำร
นำงปำนทิพย์
สุขเกษม
กรรมกำร
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำแนะนำ ดูแล ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกให้กำรดำเนินงำนเป็นปปด้วยควำม
เรียบร้อยเหมำะสม
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
น.ส.ภรณ์กมนส์
นายนิพนธ์
นายณรงค์
น.ส.ภัทรนุช
น.ส.มณทิพย์
นางนลินพร
น.ส.จิรา
น.ส.ทัศนีย์
นางพัชรา
น.ส.ธัญญา
น.ส.ชลิตา
น.ส.รัตยา
น.ส.อัญชิสา
น.ส.ธนิดา
นายสุมังครัตน์
นายกาพล

ดวงสุวรรณ์
พจนสุวรรณชัย
หนูนารี
คาดี
เจริญรอด
สมสมัย
จั่นเล็ก
วงค์เขียว
ไตรยวงศ์
สติภา
บุญรักษา
ร่างกายดี
เหมทานนท์
ไชยสุนทรกิตติ
โครตมณี
จางจะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์
จอมทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ประชุม ปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆแก้ปขปัญหำ
ให้คำแนะนำและติดตำมกำรดำเนินงำนจนสำเร็จลุล่วงปปด้วยดี
๓. คณะกรรมการควบคุมการฝึกซ้อมและเดินสวนสนาม
๓.๑ ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์
จอมทอง
ประธำนกรรมกำร
นำยณรงค์
หนูนำรี
กรรมกำร
นำยสุมังครัตน์
โคตรมณี
กรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์
ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร
นำยสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมกำร
นำยเกรียงศักดิ์
มะละกำ
กรรมกำร
น.ส.อรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำร
นำยชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมกำร
นำยสิทธิชัย
มำโนชญ์กุล กรรมกำร
นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
นำยกิติศักดิ์
โฉมวิปล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒ ผู้กากับฝ่ายเดินสวนสนาม
๑.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑
กองที่ ๑ น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์
น.ส.พนิดา
ยอดรัก
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์
กองที่ ๒ น.ส.เยาวรัตนา พรรษา
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์
นายปวิตร
สมนึก
กองที่ ๓ น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด
น.ส.อรวรรยา ภาคคา
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
กองที่ ๔ น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
น.ส.ภัทรนุช คาดี
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กองที่ ๕ น.ส.อลิษา
ไชยรินทร์
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
กองที่ ๖ น.ส.พิกลุ ทา หงษ์ทอง
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
กองที่ ๗ นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ นางพัชรา
ไตรยวงศ์
น.ส.ฌัชชา
ปัญญาเมา
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
กองที่ ๘ น.ส.ศิรมิ า
บุญสวัสดิ์
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
น.ส.สุภิดา
โลเกษ

-๓–
๒.เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๑
กองที่ ๙ น.ส.เกวลี
เงินศรีสุข
น.ส.จีญาพัชญ์
น.ส.ศิรลิ ักษณ์ อภิรมย์พฤกษา น.ส.วณิชชา
กองที่ ๑๐ ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง นายอรรถพล
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กองที่ ๑๑ น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นายศิรณัฏฐ์
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ
๓.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒
กองที่ ๑ น.ส.เมทิตา
ชัยมา
กองที่ ๒ น.ส.พรทิวา
สมเนตร์
กองที่ ๓ นายเกรียงศักดิ์ มะละกา
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กองที่ ๔ น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ
กองที่ ๕ นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์
กองที่ ๖ น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กองที่ ๗ น.ส.กิตติมา ธรรมวิสทุ ธิ์
น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม

ภูพิเศษศักดิ์

น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
นางทิพย์จันทร์ หงษา
นายสาธิต

แก้วศรีทัศน์

นายวรธรรม

หนูประดิษฐ์

๔.เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๒
กองที่ ๘ น.ส.ลาวัลย์
คงแก้ว
นายสุวิท
น.ส.นงคราญ คาลัยวงษ์
กองที่ ๙ น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
นางเกษรา
น.ส.เมธาวี
สุขเจริญ
กองที่ ๑๐ น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง
นางธัญญา
นายนพดล
คาพร
๕.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓
กองที่ ๑ น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กองที่ ๒ น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
นายศราวุธ
คารมหวาน
กองที่ ๓ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
นายเพชร
สาระจันทร์
กองที่ ๔ นายสมพร
โพธิ์ศรี
นายนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย

แก้มทอง
อเนกวิชวิทยา
ยตะโคตร

ปิ่นอมร
ก้องศักดิ์ศรี
สติภา

นายสุริยา

ทรัพย์เฮง

น.ส.ชลิตา

บุญรักษา

น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์

-๔กองที่ ๕ นายสัณห์
นายนักขตฤกษ์
กองที่ ๖ น.ส.กุลยา
นางสุมิตรา

พินิจมณีรัตน์
ภู่ระหงษ์
บูรพางกูร
สุวรรณธาดา

๖.เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓
กองที่ ๗ น.ส.อนุสรา
สุขสุคนธ์
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
กองที่ ๘ น.ส.ณัฐวดี
โพธิจักร
น.ส.อัญชนา แซ่จิว
กองที่ ๙ น.ส.ทวินันท์ ใสขาว
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์

น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
นายทินกร
พานจันทร์
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิอ์ ่อน
นายศุภกิจ
น.ส.กนกภรณ์
นายณรงค์
น.ส.นฤมล
นายภาคภูมิ
นายสมุฎฎิ์

หนองหัวลิง
โพธิ์เขียว
หนูนารี
รับส่ง
แก้วเย็น
ภาษาดี

หน้าที่ ควบคุม ดูแลกำรฝึกซ้อม เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อม นำกองลูกเสือมำเข้ำร่วมพิธีสวนสนำม
และกล่ำวคำปฏิญำณ
๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นำยสุวิท
ปิ่นอมร
ประธำนกรรมกำร
นำยปวิตร
สมนึก
รองประธำนกรรมกำร
นำยวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมกำร
นำยสมุฏฏิ์
ภำษำดี
กรรมกำร
นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
นำยภำคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑.จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนปด้อย่ำงดี
๒.ถ่ำยภำพ วีดีทัศน์
๓.จัดทำภำพลงในแผ่น CD เพื่อส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ
๔.จัดทำตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใช่ข้อควำมว่ำ
“พิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ”
วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๕. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่บนเวที
นำยธรรมนูญ
สวนสุข
ประธำนกรรมกำร
นักพัฒนำทุกท่ำน
กรรมกำร
นำยศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดสถำนที่กองอำนวยกำร ธง โต๊ะหมู่บูชำ พระบรมรูป ร.๑๐ พำนพุ่ม
2. ประดับตกแต่งเวทีสวยงำมด้วยดอกปม้และข้อควำม

-๕๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
นำยณรงค์
หนูนำรี
ประธำนกรรมกำร
นำยศรำวุธ
คำรมหวำน
กรรมกำร
นำยชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมกำร
นำยกิติศักดิ์
โฉมวิปล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำประจำทีเ่ พื่อประกอบพิธี
๒.ทำหน้ำทีพ่ ิธีกร ดำเนินกำรตำมขั้นตอนทีก่ ำหนด
๗.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมวงโยธวาทิต
น.ส.ชลิตำ
บุญรักษำ
ประธำนกรรมกำร
นำยรุ่งรดิส
จันทร์จำปำ
กรรมกำร
นำยโสภณ
เติมโชคทรัพย์ กรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์
ชัยปรำโมทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ควบคุมดูแลวงโยธวำทิต ฝึกซ้อมและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงมหำฤกษ์
และเพลงที่ใช้เพื่อเดินสวนสนำม
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
น.ส.พนิดำ
ยอดรัก
ประธำนกรรมกำร
นำยสุมังครัตน์
โคตรมณี
กรรมกำร
นำยเกรียงศักดิ์
มะละกำ
กรรมกำร
นำยชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ จัดทำแบบสอบถำมและประเมินผลรำยงำนฝ่ำยบริหำรและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

(น.ส.จินตำนำ ศรีสำรคำม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

กาหนดการพิธีสวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณตน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
************************************
เวลำ
เวลำ
เวลำ

๐๗.๔๕ น.
๐๘.๐๐ น.

- เคำรพธงชำติ
- ลูกเสือ-เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พร้อมกัน ณ สนำมโรงเรียน
.................................................................................................
๐๘.๑๐ น.
1. กองลูกเสือ เนตรนำรี ตั้งแถวในสนำม
2. ประธำน (ผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน) มำถึงและขึ้นยืนบนแท่นเคำรพ
3. ผู้บังคับขบวนสวนสนำมสั่ง “ลูกเสือ,ตรง” “ทำควำมเคำรพผู้อำนวยกำรลูกเสือ
โรงเรียน” “ตรงหน้ำ,ระวัง,วันทยำ-วุธ”
4. วงดุริยำงค์ลูก เสือบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ จ บเพลง ผู้บัง คับ ขบวนสวนสนำม สั่ง
“เรียบ-อำวุธ”
5. ประธำน เดินปปหน้ำโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชำติถวำยควำมเคำรพ(วันทยหัตถ์)
6. ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “ลูกเสือตรงหน้ำ ,ระวัง”
7. ประธำนเปิดกรวยดอกปม้ถวำยรำชสักกำระเสร็จแล้วถอยหลัง 1 ก้ำว
ถวำยควำมเคำรพ (วันทยหัตถ์)
8. ผู้บังคับ ขบวนสวนสนำม สั่ง ““วันทยำ – วุธ” วงดุริยำงค์ลูก เสือบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบำรมี จบเพลงสรรเสริญพระบำรมีผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “เรียบ – อำวุธ,
ตำมระเบียบ,พัก”
9. ประธำนขึ้นยืนบนแท่นรับกำรเคำรพ (รองผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน)
กล่ำวรำยงำนกิจกรรมลูกเสือในรอบปีที่ผ่ำนมำ
10. ผู้ ก ำกั บ กลุ่ ม ลู ก เสือ นำลูก เสือ ทบทวนค ำปฏิ ญ ำณ “ลู ก เสื อ เตรีย มกล่ำวค ำ
ปฏิญำณ, ตรง”
“ ลูกเสือ เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ กล่ำวคำปฏิญำณตำมข้ำพเจ้ำ”
(ทุกคนแสดงรหัส ลูกเสือสำรองทำวันทยหัตถ์)
“ ด้วยเกียรติของข้ำ / ข้ำสัญญำว่ำ /
ข้อ 1 / ข้ำจะจงรักภักดีต่อชำติ / ศำสนำ / พระมหำกษัตริย์ /
ข้อ 2 / ข้ำจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ /
ข้อ 3 / ข้ำจะปฏิบัติตำมกฎของลูกเสือ” /
(ทุกคนลดมือลง อยู่ในท่ำตรง)

11. ประธำนให้โอวำท จบคำให้โอวำท ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “ตรงหน้ำ,ระวัง
,วันทยำ-วุธ” “เรียบ - อำวุธ”
12. แตรเดี่ยวเป่ำให้สัญญำณเตรียมสวนสนำม ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนำมสั่ง
“ลูกเสือเตรียมสวนสนำม”
13. แตรเดี่ยวเป่ำให้สัญญำณหน้ำเดิน ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนำมสั่ง
“แบก - อำวุธ”“เลี้ยวขวำ”“หน้ำเดิน”
14. ขบวนลูกเสือ – เนตรนำรีสวนสนำม และเดินกลับเข้ำสู่ที่ตั้งในสนำม ให้อยู่ในท่ำ
พักตำมระเบียบ
15. ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง / ลูกเสือทำควำมเคำรพประธำนในพิธี
“ ลูกเสือ ตรงหน้ำ,ระวัง”“วันทยำ-วุธ” วงดุริยำงค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหำฤกษ์จบเพลง
ผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “เรียบ – อำวุธ “
16. ประธำนในพิธีเดินทำงกลับผู้บังคับขบวนสวนสนำม สั่ง “แยก
หมายเหตุ ให้ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับแต่งกายให้ถูกต้องและเข้ากิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกัน

