
 

ค ำสั่งโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก 
ท่ี ๒๑๓ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักิจกรรมวนัคลำ้ยวนัสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
************************** 

         ดว้ยวนัท่ี  ๑  กรกฎำคม ของทุกปี  เป็นวนัคลำ้ยวนัสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ โรงเรียน
ละหำนทรำยรัชดำภิเษก ไดก้ ำหนดจดัพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม  ประจ ำปี   ๒๕๖๒ ข้ึนในช่วง
เชำ้ของวนัจนัทร์ท่ี  ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒  เพื่อนอ้มร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณแห่งองคพ์ระผูพ้ระรำชทำน
ก ำเนิดลูกเสือไทย และแสดงควำมจงรักภกัดีต่อพระบำทสมเด็จพระปรเมนรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณฯ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั  องคพ์ระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ  เพื่อใหก้ำรจดักิจกรรมดงักล่ำว
เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวตัถุประสงค ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดงัน้ี 
๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นำยประเสริฐชยั  พิสำดรัมย ์    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยสุพจน์ ปำนใจนำม    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยอภิชำ วงคเ์มธชนนั             รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำยบุญเยีย่ม วงศรีษำ     รองประธำนกรรมกำร 
 ๕. นำยบุญมำ  สุภศร     กรรมกำร 
 ๖. นำยเชำววิฒัน์   มหำโยชน์ธนิศร   กรรมกำร 
 ๗. นำยวโิรจน์  นำมนำค    กรรมกำร 
 ๘. นำงปณรรญธร    รัชนะปกิจ      กรรมกำร 

๙. นำยบุญลือ จนัทร์อยูจ่ริง    กรรมกำร 
๑๐. นำงส่องศรี เหล็กสี     กรรมกำร 
๑๑. นำยสุพจน์ วชิดั     กรรมกำร 
๑๒. นำงสำววรัิตน์  สวำยพล    กรรมกำร 
๑๓.นำงลกัษณ์มี สังคมศิลป์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔.นำยสุรพล  วรศิริ     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสุภำภรณ์    อภยัจิตร    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
๑๖. นำยอ ำนำจ   ศิลปักษำ    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 



-๒- 
มีหน้าที ่ ประสำนงำน  ใหค้  ำปรึกษำและแกปั้ญหำต่ำง ๆ เม่ือมีเหตุขดัขอ้ง เพื่อใหง้ำนส ำเร็จลุล่วงตำม
วตัถุประสงค ์
๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ ประกอบด้วย 
 ๑.นำงลกัษณ์มี สังคมศิลป์    ประธำนกรรมกำร 
 ๒.นำยบุญมำ สุภศร     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยเชำววิฒัน์    มหำโยชน์ธนิศร   รองประธำนกรรมกำร  
 ๔. นำยบุญลือ     จนัทร์อยูจ่ริง    รองประธำนกรรมกำร 
 ๕. นำงปณรรญธร   รัชนะปกิจ    กรรมกำร 
 ๖. นำงส่องศรี เหล็กสี     กรรมกำร 

๗. นำยสุพจน์ วชิดั     กรรมกำร 
๘. นำยวโิรจน์ นำมนำค    กรรมกำร 
๙. นำงสำววรัิตน์  สวำยพล    กรรมกำร 

 ๑๐. นำยสุรพล วรศิริ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. นำยอ ำนำจ ศิลปักษำ    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
๑๒. นำยมำนพ  ทองค ำ     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ วำงแผนด ำเนินกำรจดัพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ – เนตรนำรี  ประสำนงำน  
ใหค้  ำปรึกษำและแกปั้ญหำต่ำง ๆ  เพื่อใหง้ำนส ำเร็จลุล่วงตำมวตัถุประสงค ์
๓. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ ประกอบด้วย 

๑.นำยบุญมำ สุภศร     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.นำงปณรรญธร   รัชนะปกิจ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.นำยเชำววิฒัน์    มหำโยชน์ธนิศ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำงส่องศรี เหล็กสี     กรรมกำร 

๕. นำยสุพจน์ วชิดั     กรรมกำร 
๖. นำยมำนพ ทองค ำ     กรรมกำร 
๗. นำงสำววรัิตน์  สวำยพล    กรรมกำร 

 ๘. นำยสุรพล วรศิริ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. นำยอ ำนำจ ศิลปักษำ    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
๑๒.นำงสุภำภรณ์    อภยัจิตร     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ๑.ซกัซอ้มพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
  ๒.จดัเตรียมแฟ้มค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวใหโ้อวำท 
  ๓.ล ำดบัพิธีกำรทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย 
 ๑. นำยสุรพล  วรศิริ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยสุเทพ  สหวฒันชำติ    รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยสุพจน์  วชิดั     กรรมกำร 
 ๔. นำยวโิรจน์  นำมนำค    กรรมกำร 
 ๕. นำยเด่นทว ี  บุญศรีรัมย ์    กรรมกำร 
 ๖. นำยจกัรำวธุ  เปริบรัมย ์    กรรมกำร 
 ๗. นำยเอกชยั  เมฆมนต ์    กรรมกำร 
 ๘. นำยศรัณย ์  เสมียนรัมย ์    กรรมกำร 
 ๙. นำยกฤษณะชยั เส็งไทยแท ้    กรรมกำร 
 ๑๐.นำยพิพฒัน์  ประจวบสุข     กรรมกำร 

๑๑. นำยอ ำนำจ  ศิลปักษำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.นำยประยณู  บวันำค     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
๑๓. นำยคมกฤษณ์ เจียมทิพย ์    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่    ๑.  จดัโตะ๊พระบรมฉำยำลกัษณ์พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั (รัชกำลท่ี ๑๐ องคพ์ระประมุขคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ) 
    ๒. จดัท ำกรวยดอกไม ้ วำงหนำ้พระบรมฉำยำลกัษณ์ 
    ๓. จดัแท่นส ำหรับกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำน 
    ๔. จดัแท่นส ำหรับประธำนกล่ำวใหโ้อวำท  
    ๕. ก ำหนดท่ีตั้งส ำหรับกองลูกเสือ – เนตรนำรี 
    ๖. ปักธงเหลือง  แดง  เขียว  เพื่อก ำหนดต ำแหน่งในกำรท ำควำมเคำรพประธำน 
๕. คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียงและบันทกึภาพ ประกอบด้วย 
 ๑. นำยวโิรจน์ นำมนำค    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยกุศล จนัทร์วนั    รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยณฐักำนต ์นำมนำค    กรรมกำร 
๔.นำยสุทศัน์ บุญทำทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.นำยวรีะพงษ ์ ปะวะระ     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
๖.นำยปฐมรัก บวัลอย     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่  ๑. จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเสียงใหพ้ร้อมในกำรใชง้ำน ทั้งวนัซอ้มและวนัจริง 
 ๒. บนัทึกภำพกิจกรรมตลอดงำน 
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๖. คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาทติ ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยเดชำ กญัญำโภค    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยศกัด์ิศรี ดวงมำเกิด    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยมำนพ ทองค ำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  จดัเตรียมวงโยธวำทิตใหพ้ร้อมในกำรใชง้ำน ทั้งวนัซอ้ม และวนัจริง  
๗. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมขบวนสวนสนาม ประกอบด้วย 
 ระดับช้ัน  ม. ๑  
 ๑.นำยบุญมำ สุภศร     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.นำงปณรรญธร  รัชนะปกิจ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.นำยมำนพ ทองค ำ     กรรมกำร 
 ๔.ผูก้  ำกบัลูกเสือ – เนตรนำรีระดบัชั้น ม.๑ ทุกคน  กรรมกำร 
 ๕.นำยทวศีกัด์ิ ทวนัเวทย ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ระดับช้ัน  ม. ๒ 
๑.นำยเชำววิฒัน์    มหำโยชน์ธนิศร   ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยสุพจน์ วชิดั     รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงส่องศรี เหล็กสี     กรรมกำร 
๔.ผูก้  ำกบัลูกเสือ – เนตรนำรีระดบัชั้น ม.๒ ทุกคน  กรรมกำร 
๕.นำยประยรู บวันำค     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับช้ัน  ม. ๓ 
๑.นำยบุญลือ จนัทร์อยูจ่ริง    ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสุภำภรณ์ อภยัจิตร    รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำยธงชยั ดียิง่     กรรมกำร 
๔.ผูก้  ำกบัลูกเสือ – เนตรนำรีระดบัชั้น ม.๓ ทุกคน  กรรมกำร 
๕.นำยอ ำนำจ ศิลปักษำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ลูกเสือวสิามัญ 
 ๑.นำงสำววรัิตน์ สวำยพล    ประธำนกรรมกำร   
 ๒. นำยนคร สะเทินรัมย ์    รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. นำงสำวสุธภำ  กลมนุกูล    กรรมกำร 
มีหน้าที ่ ๑. ซกัซอ้มพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๗และวนัศุกร์ท่ี ๒๘  
       มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 

๒. เขำ้ร่วมและควบคุมขบวนสวนสนำมในกองท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวโกสุม    ประสงคท์รัพย ์   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวชญำดำ บุตรสืบสำย   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวเขมิกำ เอ่ียมสะอำด   กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวศิริกำนต ์ สีลำเหล่ียม   กรรมกำร 
              ๕. นำงสำวเสำวนีย ์ สิงห์ค ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ๑. จดัเตรียมเวชภณัฑท่ี์จ ำเป็น และใหก้ำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ส ำหรับลูกเสือ – เนตรนำรีท่ี
เจบ็ป่วย  
๙. คณะกรรมการฝ่ายบริการน า้ด่ืม ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวไพวรรณ   ศกัด์ิสุระ    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสุกญัญำ หำรโกทำ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำววรัิตน์ สวำยพล   กรรมกำร 
 ๔. นำงจิรกำล  สุภศร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหนำ้ท่ี   ๑. จดัเตรียมน ้ำด่ืม ส ำหรับประธำน รองประธำน ผูบ้งัคบับญัชำ และคณะครูทุกท่ำน 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๑.นำยสุรพล วรศิริ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.นำยเชำววิฒัน์ มหำโยชน์ธนิศร    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.นำยอ ำนำจ ศิลปักษำ    กรรมกำร 

๔.นำงสุภำภรณ์ อภยัจิตร    กรรมกำร 
๔.นำยประยรู บวันำค     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.นำยสุทศัน์ บุญทำทอง    กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ออกแบบกำรประเมิน  เก็บรวบรวมขอ้มูล  ประเมินผล  สรุป และรำยงำนผลกำรจดักิจกรรม 
 
 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมเสียสละ  เอำใจใส่และรับผดิชอบอยำ่งเต็มก ำลงั

ควำมสำมำรถเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อทำงรำชกำรและกำรศึกษำต่อไป 

 สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๒๔  เดือนมิถุนำยน  พ. ศ.  ๒๕๖๒ 

 

( นำยประเสริฐชยั  พิสำดรัมย ์) 
ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก 



ก าหนดการ 
พธีิทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

วนัจันทร์ที ่๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  สนามกฬีาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อ าเภอละหานทราย  จังหวดับุรีรัมย์ 

*************************** 
เวลำ  ๐๘.๑๐  น.  - ลูกเสือ – เนตรนำรี  ผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือ พร้อม ณ สถำนท่ีประกอบพิธี 
เวลำ  ๐๘.๒๐  น. - ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจในก ำหนดกำร 
เวลำ  ๐๘.๒๕ น.  - เคำรพธงชำติ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  ๑) ประธานในพธีิ(ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน)มาถึงบริเวณพธีิ 

- ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนำม สั่ง “ลูกเสือ – ตรง”  “ท าความเคารพผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน   “ตรงหน้า - ระวงั”    “วนัทยา –วุธ” วงโยธวำฑิตบรรเลงเพลง
มหำฤกษ ์ เพลงจบ  สั่ง “เรียบ – อาวุธ”  “ตามระเบียบ – พกั” 
๒) พธีิถวายเคร่ืองราชสักการะ  
- เชิญประธำนในพิธี  ประกอบพิธีถวำยเคร่ืองรำชสักกำระหนำ้พระบรมฉำยำ
ลกัษณ์  พระบำทสมเด็จพระปรเมนรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระว
ชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั( พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ)  เปิดกรวยดอกไม ้ ถวำยพุม่
ทองพุม่เงิน 
-ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนำม สั่ง “ลูกเสือ – ตรง”  “ตรงหน้า - ระวงั”  “วนัทยา –วุธ” 
วงโยธวำฑิต บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี  เพลงจบ สั่ง “เรียบ – อาวุธ”   
“ตามระเบียบ – พกั” 

   ๓)ประธานในพธีิประจ าแท่นพธีิ 
-เชิญประธำนคณะกรรมกำรจดังำนกล่ำวรำยงำนกิจกำรลูกเสือในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
-มอบเกียรติบตัร 
๔)ลูกเสืออาวุโส  น ากล่าวทบทวนค าปฏิญาณ   
-ลูกเสืออำวุโส(...............................................) จบ สั่ง “ตามระเบียบ – พกั” 
๕)ประธานในพธีิ กล่าวให้โอวาท 
- ประธำนกล่ำวจบ ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนำม สั่ง  “ตรงหน้า  ระวงั”  
“วนัทยา – วุธ” วงโยธวฑิิตบรรเลงเพลงมหำฤกษ ์ เพลงจบ  สั่ง  “เรียบ – อาวุธ” 
- แตรเด่ียวเป่ำใหส้ัญญำณเตรียมสวนสนำม  ๒  คร้ัง  ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนำม  
สั่ง  “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม”  
  



- แตรเด่ียวเป่ำใหส้ัญญำณเร่ิมสวนสนำม ๒ คร้ัง ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนำม  
  สั่ง “ขวา – หัน”  “แบก – อาวุธ”        สวนสนาม  “หน้า  เดิน” 
- ลูกเสือ -  เนตรนำรี สวนสนำม ทุกกอง 
ประธานทกัทายคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้เข้าร่วมพธีิ 
ประธานในพธีิเดินทางกลบั 
- ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนำม สั่ง “ลูกเสือ – ตรง”  “ท าความเคารพผู้อ านวยการ 
ลูกเสือโรงเรียน “ตรงหน้า - ระวงั”  “วนัทยา –วุธ” 

- วงโยธวำฑิตบรรเลงเพลงมหำฤกษ ์เพลงจบ สั่ง “เรียบ – อาวุธ”“ตามระเบียบ – พกั” 
   ---------------------- เสร็จพิธี ---------------------------- 
 
หมำยเหตุ  ๑) ผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือ ท่ีเขำ้ประจ ำแถวสวนสนำม ใชไ้มถื้อ ลูกเสือ – เนตรนำรี  
                      ใชไ้มง่้ำม 
                  ๒) ก ำหนดกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
                  ๓) จดัโตะ๊หมู่ตั้งเคร่ืองสักกำระหนำ้พระบรมฉำยำลกัษณ์ รัชกำลปัจจุบนั  
 
 
 
 


