๑

คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำม วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ
………………………………………..
เนื่องด้วยวันที่ ๑ กรกฎำคมของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ กลุ่มลูกเสือและ
เน ตรน ำรี ส ำมั ญ รุ่ น ใหญ่ โรงเรี ย นรำชวิ นิ ต บำงเขน จึ ง ได้ จั ด พิ ธี ท บทวน ค ำปฏิ ญ ำณ และสวน สน ำมขึ้ น
ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ สนำมโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ดังนั้ น เพื่ อให้ ด ำเนิ น งำนเป็ น ไปด้ วยควำมเรีย บร้อ ย อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ ๓๙ (๑)
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร กระทรวงศึ ก ษำธิ กำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มำตรำที่ ๒๗ (๔)
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
กรรมกำร
๔. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
กรรมกำร
๕. นำยนิติกร
ระดม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ให้คำปรึกษำ กำกับ ติดตำม ดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยนิติกร
ระดม
๒. นำงสำวถิรญำ
มิตรมงคลยศ
๓. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
๔. นำงสำวจันทร์ทิพย์
ทวีสินธิสุทธิ์
๕. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
๖. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
๗. นำยนพดล
เชิงศิริ
๘. นำงแก้วใจ
เหมือนอินทร์
๙. ผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนำรี ม. ๑ - ๓
๑๐. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร
พรสว่ำงกุล
หน้ำที่ ๑. จัดทำคำสั่งและกำหนดกำรกำรดำเนินงำน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

๒. ฝึกซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี ในวันอังคำรที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒
และพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๓. ประสำนงำนกับผู้กำกับกองและรองผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ – ๓
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีกำร
๕. ดำเนินงำนพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำม
๖. ฝึกซ้อมวงดุริยำงค์สำหรับบรรเลงในพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ -เนตรนำรี
ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๗. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และงานประดับตกแต่งสิ่งแวดล้อม
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอนุรุธ
เจือจันทร์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเสน่ห์
ธิอำจำรย์
กรรมกำร
๔. นำยธีรณ์
จันทิภำนุวัฒน์
กรรมกำร
๕. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
กรรมกำร
๖. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมกำร
๗. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
กรรมกำร
๘. ช่ำงครุภัณฑ์ทุกคน
กรรมกำร
๙. นำงสำวลวิตรำ
วรวำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
๒. ติดป้ำยไวนิลและตกแต่งเวที
พิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือ-เนตรนำรี
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. งานโสตทัศนศึกษา
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ์
กรรมกำร
๔. นำยสำพันธุ์
กระจ่ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภำพกิจกรรมในวันพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมของ
ลูกเสือ-เนตรนำรี วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๓

๕. คณะกรรมการควบคุมกองลูกเสือ – เนตรนารีและสวนสนาม
๑. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร
พรสว่ำงกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพงศ์นที
คงถำวร
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๑ กองที่ ๑)
๔. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๑ กองที่ ๒)
๕. นำยสำพันธ์
กระจ่ำง
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๑ กองที่ ๓)
๖. นำยพีรยุทธ
บรรเทำวงษ์
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๑ กองที่ ๔)
๗. นำยสุโชติ
โชติมัย
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๑ กองที่ ๕)
๘. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๑ กองที่ ๑)
๙. นำยสุรชัย
วอปู
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๑ กองที่ ๒)
๑๐. นำงสำววำสนำ
ศรีวิริยำนุภำพ
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๑ กองที่ ๓)
๑๑. นำงนิลวรรณ
กองเงิน
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๑ กองที่ ๔)
๑๒. นำงสังวำลย์
ยรรยงค์
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๑ กองที่ ๕)
๑๓. นำยอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๒ กองที่ ๑)
๑๔. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๒ กองที่ ๒)
๑๕. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๒ กองที่ ๓)
๑๖. นำงจุติพร
เมฆบุตร
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๒ กองที่ ๔)
๑๗. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๒ กองที่ ๕)
๑๘. นำงสำวรัตนำ
วันทำแก้ว
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๒ กองที่ ๑)
๑๙. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๒ กองที่ ๒)
๒๐. นำงสำวนูรีดำ
มะลี
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๒ กองที่ ๓)
๒๑. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๒ กองที่ ๔)
๒๒. นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๒ กองที่ ๕)
๒๓. นำงสำวนันทวัน เชิงหอม
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๓ กองที่ ๑)
๒๔. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๓ กองที่ ๒)
๒๕. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๓ กองที่ ๓)
๒๖. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
กรรมกำร (ลูกเสือ ม.๓ กองที่ ๔)
๒๗. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๓ กองที่ ๑)
๒๘. นำงสำวอัจฉรำ
วงษ์แก้ว
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๓ กองที่ ๒
๒๙. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๓ กองที่ ๓)
๓๐. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ
กรรมกำร (เนตรนำรี ม.๓ กองที่ ๔)
๓๑. นำยนพดล
เชิงศิริ
กรรมกำร (ประจำจุดปล่อยตัว จุด A)
๓๒. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร (ประจำจุดปล่อยตัว จุด B)
๓๓. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมกำร (ประจำจุดปล่อยตัว จุด C)
๓๔. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำรและเลขำนุกำร (พิธีกร)
หน้ำที่ ๑. ควบคุมกำรฝึกซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ -เนตรนำรี ในวันอังคำรที่
๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒

๔

๒. กำกับและประจำกองลูกเสือ – เนตรนำรี ในกำรทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมในวันจันทร์ที่
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑. นำงญำณิศำ
จันทะแจ่ม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวเทวิกำ
ศิลำเขตต์
กรรมกำร
๓. นำงสำวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำล สำหรับใช้ในวันฝึกซ้อมและวันพิธีทบทวนคำปฏิญำณและ
สวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี
๒. ปฐมพยำบำลเบื้องต้นและดำเนินกำรส่งต่อลูกเสือ-เนตรนำรี ในกรณีฉุกเฉิน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงฐิติรัตน์
อร่ำมพงษ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวพัชรำภรณ์ อุทรักษ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวรัตนำ
วันทำแก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. อำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรดำเนินงำน
๒. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเสนอฝ่ำยบริหำร
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
๒. นำงวิริสำ
ปัญญะโส
๓. นำงสำวอภิญญำ
ขำอินทร์
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบประเมินและสรุปผลกำรดำเนินงำน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยชวิศ จิตปุณยพงศ์ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

๕

เวลำ ๑๔.๓๐ น. -

กาหนดการ
พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามโรงเรียนราชวินิตบางเขน
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
...................................................................
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ - เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
ประธำนในพิธีมำถึง พิธีกร สั่ง กองผสมเคารพประธาน ตรงหน้า ระวัง วันทยา - วุธ
วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์
พิธีกร สั่ง เรียบ – อาวุธ
ประธำนเปิดกรวยดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ และรับกำรรำยงำนจำกผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ - เนตรนำรี
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
นำงสำวถิรญำ มิต รมงคลยศ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ - เนตรนำรีโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน รำยงำน
กิจกำรลูกเสือในรอบปีที่ผ่ำนมำ
พิธีกร สั่ง ลูกเสือ - เนตรนารี เตรียมกล่าวคาปฏิญาณ
ลูกเสือ - เนตรนำรี กล่ำวคำปฏิญำณ
ประธำนให้โอวำท
พิธีกร สั่ง กองผสมเตรียมสวนสนาม
วงดุริยำงค์เป่ำแตรเดี่ยวให้สัญญำณเตรียมสวนสนำม
พิธีกร สั่ง ขวา - หัน (ปรับขบวนสวนสนาม) แบก – อาวุธ หน้า – เดิน
ลูกเสือ - เนตรนำรี สวนสนำมผ่ำนประธำน ประธำนและผู้บังคับบัญชำรับควำมเคำรพ
เสร็จสิ้นพิธีสวนสนำม ประธำนเดินทำงกลับวงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์
พิธีกร สั่ง เรียบอาวุธ และพิธีกร สั่ง เลิกแถว
ลูกเสือ-เนตรนำรี บำเพ็ญประโยชน์
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