
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที ่๑๗๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
………………………………………………. 

  จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย 
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔ จึงได้ยึดถือวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ซึ่งได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 
งานลูกเสือ เนตรนาร ีโรงเรียนหนองไผ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ก่อตั้งลูกเสือไทยขึ้น จึงกำหนดให้มีพิธี
ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ในวันศุกร์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่       
จังหวัดเพชรบูรณ์     

เพ่ือให้การดำเนินงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ อาศัยตามความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ  
ดำเนินงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย 

๑.๑  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางดวงตะวัน นามา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๓  นางทาริกา  วงศ์แก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๔  นายจิตรภณ   ชมภู่  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๕  นายวิษรุตต์   เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๑.๖  นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๑.๗  นางโรจณา  มาคาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๑.๘  นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๑.๙  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๑.๑๐ นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
๑.๑๑ นายยุทธนา นาอุดม   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑นางสาวศศิธร ทองหล่อ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงด้วยดี  
 

/๒.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน................... 



-๒- 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายจิตรภณ   ชมภู่  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่           รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่           กรรมการ 
๒.๔  นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่         กรรมการ 
๒.๕  นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๒.๖  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๒.๗  นายมานะ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๒.๘  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๒.๙  นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 
๒.๑๐ นายยุทธนา   นาอุดม  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  รวบรวมสรุปรูปเล่มเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัด ตกแต่งสถานที่   ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายวิษรุตต ์ เมืองทา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 

๓.๓  นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่          กรรมการ 
๓.๔  นายนิรุตต ์  มูลสี  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๓.๕  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   
๓.๖  นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   

 ๓.๗  นางสุกัญญา ตันติวโรดม ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๘  นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๙  นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๐ นายจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๔ นายพโยธร ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๓.๑๕ นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๓.๑๖ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      กรรมการ 
๓.๑๗ นายมานะ  บุญเกิด  ครู โรงเรียนหนองไผ่   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่   จัดปะรำพิธีกองอำนวยการ  ติดต้ังป้ายงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ตกแต่งธงทิว (ธงเหลือง  ธงเขียว  ธงแดง)  
จัดแท่นกล่าวรายงาน แท่นประธาน  ต้นไม้ ดอกไม้ประดับตกแต่งงานพิธี 

/๔.  คณะกรรมการฝ่ายเสียง และดนตรี..........   
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๔.  คณะกรรมการฝ่ายเสียง และดนตรี  ประกอบด้วย 

๔.๑  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๓  นายรชฏ  แก้วเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๔  นายพโยธร  ผลพูน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๕  นายชินกร  โสมภา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๖  นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๗  นายราชัย  แก้วยศ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๘  นายนะรงค ์ ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๙  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๔.๑๐ นายณัฐพล นาป้อม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 

๔.๑๑ นายอัครพล จันทรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๒ นายธีรวุฒ ิ เนตรแสงสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๓ นายพีระพัชร ไกรพล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๔ นายทักษิณา แก้วทา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๕ นายทวีศักดิ์ ศรีภาชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๔.๑๖ นายกฤตวิทย์ ชัยศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 

 ๔.๑๓ นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑.  จัดเตรียม  ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง อำนวยความสะดวกด้านเสียงในการฝึกซ้อม และงานพิธี 

 ๒.  เตรียมวงดุริยางค์ ควบคุมการบรรเลงเพลงประกอบพิธี   
๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางดวงตะวัน นามา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายยุทธนา  นาอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๕.๓  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๔  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๕.๕  นางกรทิพย์  มาอยู่วัง  ครู โรงเรียนหนองไผ่       กรรมการ 

 ๕.๖  นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๗  นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๘  นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๙  ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๑๐ นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 

/๕.๑๒ นางสาวดวงกมล ธูปหอม............. 



-๔- 
๕.๑๒ นางสาวดวงกมล ธูปหอม  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมการ 
๕.๑๓ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาววิรัตน ์ คำเขียน  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  จัดเตรียมคำกล่าว
รายงาน   คำกล่าวโอวาท  จัดทำกำหนดการ  ดำเนินการฝึกซ้อม ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๔๐ น.         
นัดหมายลูกเสือ เนตรนารี และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ตลอดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
 ๖.๑  นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 

 ๖.๒  นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ  
๖.๓  นายสรสชิ  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๖.๔  นางสาวสภุาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๖.๕  นายนพดล  พลกลาง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

๖.๖  นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๖.๗  นายกิตติชัย ทองมา  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  กรรมการ 

 ๖.๘  นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม การเตรียมงาน  พิธีการ และการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี  
๗.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และสวัสดิการ  ประกอบด้วย 

๗.๑  นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายสุวรรณ กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๗.๓  นางสาวสภุาภรณ์ กรแก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 ๗.๔  นางสาวรินญภชั มิไพทูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 ๗.๕  นางสาวเจริญ ผลฉัตร   ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  

๗.๖  นางสาวสวุรรณี ภู่ชัย  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๗  นายวชัรวิชญ ์ ด้วงทา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๘  นางวีรนุช  ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๙  นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๐นางสกุลยา  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๒ นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ  
๗.๑๔ นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๗.๑๕ นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

/๗.๑๖ นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา............... 



-๕- 
๗.๑๖ นางสาวหัชชพร อินทร์รจนา ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ   
๗.๑๗  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
๗.๑๘  นายณัฏฐนันท ์ ทาชาติ   ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องดื่มเพ่ือบริการลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชา ในพิธี และขณะออกบำเพ็ญประโยชน์   
ที่วัดหนองไผ่พิทยาราม จดบันทึก และสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อรายงาน 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   ประกอบด้วย 

๘.๑  นายนิมิตร  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๘.๓  นางสาววรีนุช มาแก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๔  นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๕  นางสกุลยา  พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๖  นายเฉลิมพร แสงกล้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๗  นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๘  นายพิชญุตม ์ เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๙  นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๐ นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
๘.๑๑นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ออกแบบการประเมิน แบบสัมภาษณ์   ประเมินผล สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานผล 
๙.  คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 

๙.๑  นางจันทร์ประภา ทองริ้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
๙.๒  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า  ครูโรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
๙.๓  นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๔  นายนิรุตต ์  มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๕  นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๖  นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๗  นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๘  นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๙  นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมการ 
๙.๑๐ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   กรรมการ 
๙.๑๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   กรรมการ 
๙.๑๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวชลลดา จันทะอักษร ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที ่ ติดต่อประสานงาน นัดหมาย............  



-๖-
มีหน้าที ่ ติดต่อประสานงาน นัดหมาย กำหนดพ้ืนที่การบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน  วัดหนองไผ่พิทยาราม และ
บริเวณท่ีสาธารณะและชุมชน 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

     สั่ง  ณ วันที่    ๒๑  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 (ลงชื่อ) 
   (นางสาวอารีรัตน์   ชรูวง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



กำหนดการ 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
วันศุกร์ที่   ๑  กรกฎาคม    ๒๕๖๕ 

ณ  สนามโรงเรียนหนองไผ่   อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
๐๙.๐๐ น.    คณะลูกเสือ เนตรนารี ตั้งแถวพร้อมกัน   ณ สนามโรงเรียนหนองไผ่ 

-  ประธานในพิธี(นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน) เดินทางมาถึง   
   ประธานขึ้นแท่นรับการเคารพ 
-  ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือตรง เคารพประธานในพิธี  ตรงหน้าระวัง  วันทยาวุธ”                    
   วงโยทวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ ์ 
-   ผู้บังคับการสวนสนามเข้ารายงานตัวและรายงานยอดจำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี     
   ลูกเสือและเนตรนารี  ที่เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
-  ประธานในพิธีตรวจพลสวนสนาม 
-  ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “เรียบ อาวุธ” 
-  ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ เสร็จและถอยหลัง ๑ ก้าว  
   ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์) 
-  ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
   มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
   บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ”  
   วงโยทวาทิต บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อจบเพลง ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง  
   “เรียบ อาวุธ ตามระเบียบพัก” 
-  ประธานในพิธีขึ้นแท่นเพ่ือรับฟังการกล่าวรายงาน 
-  พิธีกรเชิญประธานกรรมการจัดงาน(นายจิตรภณ  ชมพู่ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน)              
   กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา 
-  พิธีกรกล่าว “ต่อ ไปนี้เป็นพิธีทบทวนคำปฏิญาณ” 
-  พิธีกรเชิญผู้แทนกล่าวคำปฏิญาณ (นายยุทธนา   นาอุดม หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนหนองไผ่) 
-   ผู้บังคับขบวนสวนสนามสัง่ “ลูกเสือ ตรง”  
-  ผู้แทนนำกล่าวคำปฏิญาณ “ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี   
    กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า” และกล่าวนำคำปฏิญาณ  (ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา     
    แสดงรหัส ) กล่าวเสร็จเอามือลงอยู่ท่าตรง   
    ผู้บังคับขบวนสวนสนามสัง่ “ตามระเบียบ พัก) 
-   ประธานกล่าวให้โอวาท 
 



-๒- 
 

-   เมื่อประธานกล่าวจบ ผู้บังคับการสวนสนามสั่ง “ลูกเสือตรง เคารพประธานในพิธี  
    ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ” วงโยทวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
    เมื่อเพลงมหาฤกษ์จบ ผู้บังคับการสวนสนามสั่ง “เรียบ  อาวุธ” 
-  พิธีกรกล่าว “ต่อไปนี้เป็นพิธีสวนสนาม” 
-  ผู้บังคับการสวนสนามสั่ง  “เตรียมตัวสวนสนาม  แบก อาวุธ”  “เตรียมสวนสนาม เลี้ยวขวา   
   หน้าเดิน”   เมื่อผ่านหน้าประธานเสร็จแล้วกับมาตั้งแถวที่เดิม 

     -  ส่งประธาน  เดินทางกลับ  
-  ผู้บังคับการสวนสนามสั่ง  “ลูกเสือตรง เคารพประธาน ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ”                  
   วงโยทวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์    เพลงจบสั่ง “เรียบอาวุธ”   “ตามระเบียบพัก” 

๑๐.๓๐ น.    เสร็จพิธี 
๑๐.๔๕ น. ลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ 
 
หมายเหตุ     

๑.  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี สวมเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง 
                ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 

๒.  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 


