
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๒๘๒ / ๒๕๖๒ 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีเข้ำประจ ำกองและประดบับ่ำลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ 

******************** 
  เนื่องด้วยงำนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดให้มีพิธีเข้ำประจ ำกองและ
ประดับบ่ำลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ สนำมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ระหว่ำงเวลำ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเปนนปปด้วยควำมเรียบร้อย และส ำเร็จลุล่วงปปด้วยดี อำศัยอ ำนำจมำตรำ 
๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน รับผิดชอบ ดังต่อปปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม  ประธำนกรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม    กรรมกำร 
นำงสำวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ๑. ให้ค ำปรึกษำควบคุมดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินงำนเปนนปปด้วยควำมเรียบร้อย
เหมำะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
น.ส.ภรณ์กมนส์      ดวงสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 

    นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย รองประธำนกรรมกำร 
    นำยณรงค์  หนูนำร ี  กรรมกำร 
    น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี  กรรมกำร 
    นำงนลินพร  สมสมัย  กรรมกำร 
    น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด กรรมกำร 
    นำงพัชรำ  ปตรยวงศ์ กรรมกำร 
    น.ส.ชลิตำ  บุญรกัษำ กรรมกำร 
    นำงธัญญำ  สติภำ  กรรมกำร 
    น.ส.รัตยำ  ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมกำร 
นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล กรรมกำร   

   ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำยกิติศักดิ์  โฉมวิปล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าท่ี   ๑.ประชุมปรึกษำหำรือวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ แก้ปขปัญหำ 

ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเรจ็ลุล่วงปปด้วยดี 
 
๓. ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม 

   ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง ประธำนกรรมกำร 
นำยสุชำติ  รัตนเมธำกรู กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมกำร   
ผู้กับกับลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ 
นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ควบคุม ดูแลกำรฝึกซ้อม เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อม น ำกองลกูเสือ-เนตรนำรีมำเข้ำร่วมพิธีประจ ำกองและ
กล่ำวค ำปฏิญำณ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นำยสุวิท ปิ่มอมร  ประธำนกรรมกำร 
   นำยปวิตร สมนึก  รองประธำนกรรมกำร 

นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภำพพรอ้มใช้งำนปด้อย่ำงดี 
  ๒.ถ่ำยภำพ วีดีทัศน์ 
  ๓.จัดท ำภำพลงในแผ่น CD เพื่อสง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบรหิำรลูกเสือแห่งชำติ 
 

๕.คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานท่ีบนเวที 
  นำยธรรมนูญ สวนสุข  ประธำนกรรมกำร 
  นักพัฒนำ   กรรมกำร 
  น.ส.อำภำพร   ภิระบรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ๑. จัดท ำตัวอักษร ตกแต่งและติดตั้งโดยใช่ข้อคววำมว่ำ 

   “พิธีเข้ำประจ ำกองและประดับบ่ำลกูเสือ-เนตรนำรี ม.๑” 
         กองลูกเสอื-เนตรนำรี โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                     ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

๒. จัดสถำนที่กองอ ำนวยกำร ธง โต๊ะหมูบู่ชำ พระบรมรูป ร.๙.พำนพุม่ ประดบัตกแต่งเวทีสวยงำม
ด้วยดอกปม้และข้อควำม 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร  

   นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู  ประธำนกรรมกำร 
   นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำประจ ำทีเ่พื่อประกอบพิธี 
  ๒. ท ำหน้ำที่พิธีกร ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
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๗. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีเข้าประจ ากองและประดบับ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

นำยสุมังครัตน์ โครตมณี หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ 
นำยชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  รองหัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ 

 กองที่ ๑ น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ หัวหน้ำ  น.ส.พนิดำ   ยอดรัก  ผู้ช่วย 
   นำยศิรวิชญ์   ประยรูวิวัฒน ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ ๒ น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  หัวหน้ำ  น.ส.อำภำพร   ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย 
  นำยปวิตร     สมนึก  ผู้ช่วย   
 กองที่ ๓ น.ส.พรทิพย์   นำคเกิด  หัวหน้ำ  น.ส.อรวรรยำ     ภำคค ำ  ผู้ช่วย 
  นำยสมจิตร์    แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 
 กองที่ ๔  น.ส.ณัฏฐณิชำ   โมสันเทียะ หัวหน้ำ  น.ส.ภัทรนุช    ค ำดี  ผู้ช่วย 

น.ส.วชิรำภรณ์    สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ ๕  น.ส.อลิษำ   ปชยรินทร ์ หัวหน้ำ  นำงนวรัตน์      นำคะเสนีย์กลุ ผู้ช่วย 
  ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ  แซ่หล่อ ผู้ช่วย  น.ส.อญัชิสำ   เหมทำนนท ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ ๖ น.ส.พิกลุทำ   หงษ์ทอง หัวหน้ำ  นำยชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  ผู้ช่วย 
  นำงทัศนีย์       วงค์เขียว ผู้ช่วย  นำยชนินทร์   บัวแจ้ง  ผู้ช่วย 
 กองที่ ๗ นำยเสถียร  บุญมหำสทิธ์ิ หัวหน้ำ  นำงพัชรำ   ปตรยวงศ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ฌัชชำ    ปัญญำเมำ ผู้ช่วย  นำงโสภำ   พงศ์เทพปูถัมภ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ ๘ น.ส.ศิรมิำ   บุญสวัสดิ ์ หัวหน้ำ  น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ  ผู้ช่วย 
  น.ส.สุภิดำ   โลเกษ  ผู้ช่วย 
 กองที่ ๙ น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข หัวหน้ำ  น.ส.จีญำพัชญ์   แก้มทอง ผู้ช่วย 
  น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษำ ผู้ช่วย  น.ส.วณิชชำ   อเนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย 

กองที่ ๑๐ ว่ำที่ร.ต.หญงิปริยำกร  งำมตรง หัวหน้ำ  นำยอรรถพล   ยตะโคตร ผู้ช่วย 
  น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด ผู้ช่วย  
 กองที่ ๑๑ น.ส.ญำณิศำ   ชำญกิจกรรณ์ หัวหน้ำ  นำยศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.วิปลวรรณ์   รัตนะ  ผู้ช่วย 

หน้าท่ี ๑. ดูแลรับผิดชอบหมู่-กองของท่ำนให้เรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   ว่ำที่ ร.ต.หญงิปริยำกร  งำมตรง  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.พนิดำ  ยอดรัก  กรรมกำร 
   นำยสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑.จัดท ำแบบสอบถำมและประเมินผลรำยงำนฝ่ำยบรหิำรและผูเ้กี่ยวข้อง 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่      เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

สั่ง   ณ   วันที่      เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

 
(นำงสำวจินตนำ ศรสีำรคำม) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ก าหนดการพิธีเข้าประจ ากองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
************************************ 

เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ลูกเสือ-เนตรนำรี ผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑  พรอ้มกัน  
ณ  สนำมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต       

เวลำ ๐๙.๒๐ น.  -         ลูกเสือ-เนตรนำรี ผูบ้ังคับบัญชำ  ตั้งแถว ฝ่ำยพิธีกำรซักซ้อมพิธี  ฯ  
เวลำ  ๐๙.๒๕ น.  -      ประธำนในพิธี ฯ เดินทำงมำถึง  
   - ประธำนในพิธี ฯ เปิดกรวยดอกปม้ ตรงหน้ำพระบรมฉำยำลกัษณ์   
   พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว  พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ  
   - ผู้บังคับบญัชำในพิธี ฯ กล่ำวรำยงำน  
   - ประธำนในพิธีและผู้บงัคับบญัชำท ำพิธีประดับบ่ำลกูเสือ-เนตรนำร ี
   - พิธีกร น ำกล่ำวกฏและค ำปฎิญำณของลกูเสือ-เนตรนำรสีมมญัรุ่นใหญ ่
   - ประธำนในพิธี  ฯ กล่ำวให้โอวำท 
   - ประธำนในพิธี ฯ เดินทำงกลับ  
   - เสร็จพิธี  

************************ 
 
 
หมายเหตุ ให้ผู้ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  ม.1 แต่งกายให้ถกูต้องและเขา้กิจกรรมในครั้งน้ีโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎและค าปฏิญาณลูกเสือ 
 

ค าปฏญิาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   “ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า” 
     ข้อ 1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
     ข้อ 2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ 
     ข้อ 3  ข้าจะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ 
 
กฏของลกูเสือสามัญรุ่นใหญ ่
 ข้อ 1  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได ้
 ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ 
 ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ 
       ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 
       ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
       ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
       ข้อ 7  ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วย ความเคารพ 
       ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
       ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มีมัธยัสถ์ 
      ข้อ 10  ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ 


