
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๑๖๕ / ๒๕๕๘ 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีเข้าประจ ากองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

******************** 
  เนื่องด้วยงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดให้มพีิธีเข้าประจ ากองและ
ประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ ในวันศุกร์ ที ่ ๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๒๐ น. เพือ่ให้การด าเนินงานเปนนไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
อาศัยอ านาจมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
   นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

 นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ 
 นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที่  ให้ค าแนะน า ดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเปนนไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 

นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 
นายณรงค์   หนูนาร ี   กรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย   กรรมการ 
น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช  ค าด ี   กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 



-๒- 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 
นายสุมังครัตน ์  โครตมณ ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆแก้ไขปัญหา ให้
ค าแนะน าและติดตามการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
๓. ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม 

  ๓.๑ ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ ผู้กับกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

นายสุมังครัตน ์  โคตรมณี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ควบคมุ ดูแลการฝึกซ้อม เข้าร่วมการฝึกซ้อม น ากองลูกเสือ-เนตรนารมีาเข้าร่วมพิธปีระจ ากองและกล่าว
ค าปฏิญาณ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ ์
   นายสุวิท ปิ่มอมร  ประธานกรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก  รองประธานกรรมการ 

นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จดัเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างดี 
 ๒.ถ่ายภาพ วีดีทัศน ์
 ๓.จัดท าภาพลงในแผ่น CD เพื่อส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ 

๕.คณะกรรมการฝา่ยตกแต่งสถานทีบ่นเวที 
   นางทองกราว  เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก   สินวิชัย  รองประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ หนองหัวลิง   กรรมการ  
นักการ-ภารโรง     กรรมการ 
     นายเพชร   สาระจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดท าตัวอักษร ตกแต่งและติดต้ังโดยใช่ข้อคววามว่า 
   “พิธีเข้าประจ ากองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑” 
         กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                     ๒๖ มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๒. จัดสถานทีก่องอ านวยการ ธง โต๊ะหมู่บูชา พระบรมรูป ร.๙.พานพุ่ม ประดับตกแต่งเวทีสวยงามด้วย
ดอกไม้และข้อความ 



-๓- 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพธิีการ/พธิีกร  
   นายพิราม ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
   นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าประจ าที่เพื่อประกอบพิธี 
 ๒. ท าหน้าที่พิธีกร ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 
๗. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีเข้าประจ ากองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

  นายพิราม  ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
  นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
กอง1  น.ส.พนิดา   ยอดรัก  หัวหน้า  น.ส.อินทิรา จั่นโต  ผู้ช่วย 
 นางพจมาน  ชีววัฒนา ผู้ช่วย 
กอง2 นายสุชาติ  รัตนเมธากูร หัวหน้า  น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี ผู้ช่วย 
 น.ส.ศิริพร   โกมารกุล ผู้ช่วย 
กอง3 น.ส.ชลิตา  บุญรักษา หัวหน้า  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย 
 นางพัชรี  ระมาตร ์ ผู้ช่วย 
กอง4 นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล หัวหน้า  นางล าพอง  พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย 
 นายศุภกิจ  หนองหัวลิง ผู้ช่วย  
กอง5 น.ส.รัตยา  ร่างกายดี หัวหน้า  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร ผู้ช่วย 
 นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
กอง6 น.ส.ปรัชญา  การรักษา หัวหน้า  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
 น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ผู้ช่วย 
กอง7 น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  หัวหน้า  นางธัญญา   สติภา  ผู้ช่วย 
 นางพิมพ์สุภัค  บุบผา  ผู้ช่วย 
กอง8 น.ส.มีนา  โอษฐ์งาม หัวหน้า  น.ส.ภัทรนุช  ค าด ี  ผู้ช่วย 
 น.ส.วณิชชา  อเนกวิชวิทยา ผู้ช่วย 
กอง9 น.ส.ปทุม  โสภาคนี  หัวหน้า  นายสุวิท  ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 
 น.ส.เสาลักษณ ์ สันติธรรมเมธี ผู้ช่วย   
กอง10 น.ส.วชิราภรณ์  สันตะวงษ์ หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา  มหาฤทธิ ์ ผู้ช่วย 
 นางทัศนีย์  วงค์เขียว ผู้ช่วย  

นายสุมังครัตน ์  โคตรมณี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ดูแลรับผิดชอบหมู-่กองของท่านให้เรียบร้อย 
  

 
 



-๔- 
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
  น.ส.อรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
  นายสุมังครัตน ์ โคตรมณี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.จัดท าแบบสอบถามและประเมนิผลรายงานฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
 
  
 ทั้งนี้   ตั้งแต ่วนัที ่๑๕ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

สั่ง   ณ   วันที ่๑๕ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.   ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการพิธีเข้าประจ ากองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

************************************ 
เวลา ๑๓.๑๐ น. - ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑  พรอ้มกัน ณ     

                                          หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต       

เวลา ๑๓.๓๐ น.  -         ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา  ตั้งแถว ฝ่ายพิธีการซักซ้อมพธิี  ฯ  

เวลา  ๑๓.๔๐ น.  -      ประธานในพิธี ฯ เดินทางมาถึง  

   - ประธานในพิธี ฯ เปิดกรวยดอกไม้ ตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระประมุขคณะลูกเสือแหง่ชาติ  

   - ผู้บังคับบัญชาในพิธี ฯ กล่าวรายงาน  

   - ประธานในพิธีและผู้บังคับบญัชาท าพิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนาร ี

   - พิธีกร น ากล่าวกฏและค าปฎิญาณของลูกเสอื-เนตรนารีสมมัญรุ่นใหญ ่

   - ประธานในพิธี  ฯ กล่าวให้โอวาท 

   - ประธานในพิธี ฯ เดินทางกลับ  

   - เสร็จพิธี  

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

 
 
หมายเหตุ ให้ผู้ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  ทกุระดับแต่งกายให้ถูกต้องและเขา้กิจกรรมในครัง้นี้โดยพรอ้ม
เพรียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎและค าปฏิญาณลูกเสือ 
 

ค าปฏญิาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   “ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า” 
     ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
     ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
     ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ 
 

กฏของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ข้อ 1  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถอืได ้
 ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มีพระคณุ 
 ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทกุเมื่อ 
       ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออืน่ทั่วโลก 
       ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
       ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
       ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วย ความเคารพ 
       ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
       ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มีมัธยสัถ์ 
      ข้อ 10  ลูกเสอืประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ 


