
๑ 

 
ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ท่ี         / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 

……………………………………….. 
เนื่องด้วยวันท่ี ๑ กรกฎำคมของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ กลุ่มลูกเสือและ

เนตรนำรีสำมัญ รุ่น ใหญ่  โรงเรียนรำชวินิ ตบำงเขน  จึ ง ได้ จัดพิ ธีทบทวนค ำปฏิญ ำณและสวนสนำมขึ้ น                        
ในวันจันทร์ท่ี ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ สนำมโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ดังนั้น เพื่อให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำท่ี  ๓๙ (๑)      
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับมำตรำท่ี  ๒๗ (๔)         
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)           
พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยชวิศ   จิตปุณยพงศ์   ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ   รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสุกรำนต์   มหำสำรินันทน์   กรรมกำร 
๔. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง   กรรมกำร 
๕. นำยนิติกร  ระดม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ  ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยนิติกร  ระดม    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวถิรญำ     มิตรมงคลยศ   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   กรรมกำร 
๔. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์      กรรมกำร 
๕. นำยพงศธร    อำรีพันธุ ์   กรรมกำร 
๖. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี    กรรมกำร 
๗. นำยนพดล  เชิงศิริ    กรรมกำร 
๘. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมกำร 
๙. ผู้ก ำกับและรองผู้ก ำกับกองลูกเสือ-เนตรนำรี  ม. ๑ - ๓ กรรมกำร 
๑๐. ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี ๑. จัดท ำค ำส่ังและก ำหนดกำรกำรด ำเนินงำน 

๑๓๒



๒ 

๒. ฝึกซ้อมพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี ในวันอังคำรท่ี ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
และพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี วันจันทร์ท่ี ๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

๓. ประสำนงำนกับผู้ก ำกับกองและรองผู้ก ำกับกองลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑ – ๓ 
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในพิธีกำร 
๕. ด ำเนินงำนพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
๖. ฝึกซ้อมวงดุริยำงค์ส ำหรับบรรเลงในพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี  
    ในวันจันทร์ท่ี ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
๗. ปฏิบติัหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และงานประดับตกแต่งสิ่งแวดล้อม 
  ๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยอนุรุธ   เจือจันทร์   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยเสน่ห์  ธิอำจำรย์   กรรมกำร 
๔. นำยธีรณ์   จันทิภำนุวัฒน ์   กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย   กรรมกำร 
๖. นำงวิภำพรรณ  เพ็ชรจรูญ   กรรมกำร 
๗. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด    กรรมกำร 
๘. ช่ำงครุภัณฑ์ทุกคน     กรรมกำร 
๙. นำงสำวลวิตรำ วรวำท    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมสถำนท่ีท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
  ๒. ติดป้ำยไวนิลและตกแต่งเวที 
 

 
 
 
 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๔. งานโสตทัศนศึกษา 
๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงศธร    อำรีพันธุ ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ์    กรรมกำร 
๔. นำยส ำพันธุ์    กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภำพกิจกรรมในวันพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของ 
                         ลูกเสือ-เนตรนำรี วันจันทร์ท่ี  ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

พิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือ-เนตรนำร ี
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 

 



๓ 

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

หน้ำท่ี ๑. ควบคุมกำรฝึกซ้อมพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี ในวันอังคำรท่ี     
    ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒  



๔ 

๒. ก ำกับและประจ ำกองลูกเสือ – เนตรนำรี ในกำรทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมในวันจันทร์ท่ี  
๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเทวิกำ   ศิลำเขตต์   กรรมกำร 
๓. นำงสำวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำล ส ำหรับใช้ในวันฝึกซ้อมและวนัพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและ 
    สวนสนำมของลูกเสือ-เนตรนำรี 
๒. ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นและด ำเนินกำรส่งต่อลูกเสือ-เนตรนำรี ในกรณีฉุกเฉิน 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวพัชรำภรณ์ อุทรักษ์    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี ๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
๒. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเสนอฝ่ำยบริหำร 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวิริสำ    ปัญญะโส   กรรมกำร 
๓. นำงสำวอภิญญำ   ข ำอินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี ๑. จัดท ำแบบประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 
                        ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

                                     ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๔    มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                  (นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์ ) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 



๕ 

 
ก าหนดการ 

 พธิีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแห่งชาติ 

    ณ สนามโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

................................................................... 
เวลำ ๑๔.๓๐ น. -    ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ - เนตรนำรี  พร้อมกันท่ีสนำม 

- ประธำนในพิธีมำถึง พิธีกร ส่ัง กองผสมเคารพประธาน ตรงหน้า ระวัง วันทยา - วุธ 

- วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 

- พิธีกร ส่ัง  เรียบ – อาวุธ 

- ประธำนเปิดกรวยดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ และรับกำรรำยงำนจำกผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ - เนตรนำรี
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

- นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ - เนตรนำรีโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน รำยงำน
กิจกำรลูกเสือในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

- พิธีกร ส่ัง ลูกเสือ - เนตรนารี เตรียมกล่าวค าปฏิญาณ  

- ลูกเสือ - เนตรนำรี กล่ำวค ำปฏิญำณ 

- ประธำนให้โอวำท 

- พิธีกร ส่ัง กองผสมเตรียมสวนสนาม   

- วงดุริยำงค์เป่ำแตรเด่ียวให้สัญญำณเตรียมสวนสนำม 

- พิธีกร ส่ัง ขวา - หัน (ปรับขบวนสวนสนาม) แบก – อาวุธ หน้า – เดิน 

- ลูกเสือ - เนตรนำรี สวนสนำมผ่ำนประธำน ประธำนและผู้บังคับบัญชำรับควำมเคำรพ 

- เสร็จส้ินพิธีสวนสนำม ประธำนเดินทำงกลับวงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 

- พิธีกร ส่ัง เรียบอาวุธ และพิธีกร ส่ัง เลิกแถว  

- ลูกเสือ-เนตรนำรี บ ำเพ็ญประโยชน์ 
 

         หมายเหตุ กำรแต่งกำยเครื่องแบบผู้ก ำกับลูกเสือ-เนตรนำรี ใช้ผ้ำผูกคอประจ ำสังกัดจังหวัด 
 
 


