
 
ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ท่ี  ๑๓๖ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง     แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณ และสวนสนาม  

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 

                       ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร่วมกับงานลูกเสือ เนตรนารี  ได้ก าหนด 
จัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒    
ขึ้นในวันพุธ ท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒    เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๑๐  พระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  และระเบียบคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๐  ว่าด้วยการมอบอ านาจส่ังการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิธี
กล่าวค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
ดังต่อไปนี ้
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
            มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา  ดูแลความเรียบร้อย  แนะน าคณะกรรมการและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ด าเนินพิธี
ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย   

๑.๑   นายประทิน เหลืองทอง      ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒   นายสรสิช     แขวงแข่งขัน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๓   นายทนงศักดิ์    ธาราเกษม รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๔   นายสมชาย ศรีฉ่ าพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๕   นางสาวณัฎฐ์ธนัน ร าเจริญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 

 



๒.   คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
มีหน้ำที่      วางแผนและจัดรูปแบบขั้นตอนการด าเนินพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 ๒.๑   นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒   นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร ครูช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓   นายระลึก  ซ้ายหนองขาม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ   

๒.๔   นายสาคร  เป้าใจสุข ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๕   นายมาโนช ทัตเศษ  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๖   นางเบญจมาศ สุขเจริญ  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๗   นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๘   นายสถิตย์  ชมช่ืน  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๙   นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางปาลิกา ทัตเศษ  ครูช านาญการ    กรรมการ  
 ๒.๑๑ นางอรอุมา ลักษณะทอง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมและเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่ 
มีหน้ำที่      จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อใช้ในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม  

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และแล้วเสร็จภายในวันอังคาร ท่ี ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   ประกอบด้วย   

ติดต้ังป้ำยไวนิล , พระบรมฉำยำลักษณ์ (ร.๑๐) เคร่ืองทองน้อย, จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอี้  และโพเดียมต่ำงๆ  
๓.๑   นายสาคร  เป้าใจสุข  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๓.๒   นายไพโรจน ์ ผิวเณร   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๓   นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓.๔   นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๕   นายสถิตย์  ชมช่ืน   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๖   นายมาโนช ทัตเศษ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๗   นายสมาน  ทวีผล   ครู    ผู้ช่วย 
๓.๘   นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๙   นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์  ครช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๐ นายอนุพงษ ์ สีสัตย์ซื่อ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๑ นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย   ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑๒ นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด  ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑๓ นักการภารโรงทุกคน   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
 
 



 
จับผ้ำและจัดตกแต่งโพรเดียมประธำน และบริเวณปรัมพิธีให้สวยงำม 
๓.๑๒ นางอ าภวัล ไชยทา   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๓.๑๓ นางอรอุมา ลักษณะทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑๔ นางเยาวลักษณ์ สามา   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๕ นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๖ นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๗ นางสาวภัคธีมา แก้วยม   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๘ นางสาวมะลิสา สุธารัตน์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑๙ นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย  ครู    ผู้ช่วย 
๓.๒๐ นางวิริยา  รินลา   ครู    ผู้ช่วย 
๓.๒๑ นางสาววิมลรัตน์ รูปแก้ว   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๓.๒๒ นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๓.๒๓ นางกชณิภา สินทรัพย์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
๓.๒๔ นางสาวไอลลดา เลิกนอก   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
๓.๒๕ นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย 
๓.๒๖ นายรัฐพงศ์ คงปรางดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๒๗ นายวโรดม กางสันเทียะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๒๘ นายประภาศ เพ็.ลาด   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๒๙ นางสาวณัฐธิมล ชอบเล้ียงสัตว์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๓๐ นางสาววันนิสา แก้วปู ่   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๓๑ นางสาวกาญจนา บุญบ ารุง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๓๒ นางสาวแพรพลอย กล้ันกลางดอน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๓๑ นางสาวพัชรีพร ดวงคมทา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๓๒ นางสาวจิตรา กองสง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๓.๓๓ นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๓.๓๔ นางสาวรุ่งนภา ผาผง   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๓.๓๕ นักการภารโรงทุกคน   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 

จัดเตรียมและติดต้ังระบบเสียง 
๓.๓๖  นายสถิตย์ ชมช่ืน   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๓.๓๗  นักการภารโรงทุกคน   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
 
 
 



๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  
มีหน้ำที่      ด าเนินการให้พิธีกล่าวค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นไปตามล าดับขั้นตอนของพิธี  ประกอบด้วย 
 ๔.๑   นายไพโรจน ์ ผิวเณร   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๔.๒   นางปาลิกา ทัตเศษ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๕.   คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 มีหน้ำที่    บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมท้ังภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวตลอดการด าเนินกิจกรรม เพื่อจะได้
จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ส่ง สพม.๔๐ ต่อไป  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายเสกสรรค์ หินแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๕.๒  นางสาวนวลลออ น้อยกรม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๕.๓  นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๕.๔  นายชัชวานนท์ สงคราม   ครู    ผู้ช่วย 
 
๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ 
 มีหน้ำที่  ควบคุมวงดุริยางค์ในการบรรเลงเพลง ตามล าดับข้ันตอนในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม   
ในวันพุธ ท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ สนามฟุตซอล  (ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป)   

๖.๑  นายสมาน  ทวีผล   ครู    หัวหน้า 
๖.๒  นายไพโรจน ์ ผิวเณร     ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๖.๓  นายปิยะพงษ ์ เอมรุญ   ครู    ผู้ช่วย   
๖.๔  นักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ทุกคน    ผู้ช่วย   

๗.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
 มีหน้ำที่     จัดเตรียมกระเป๋ายาสามัญ , เปลนอน และอุปกรณ์พยาบาลต่างๆ เพื่อให้การปฐมพยาบาลลูกเสือ-
เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีอาการไม่สบายในขณะด าเนินพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกอบด้วย 

๗.๑ นางค าพัน  หินแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๗.๒ นายมาโนช  ทัตเศษ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๗.๓ นางวิริยา  รินลา   ครู    ผู้ช่วย  
๗.๔ นักเรียน ยสร. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ทุกคน     ผู้ช่วย 

 

 

 



๘.   คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ  
 มีหน้ำที่     ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีต้องใช้ในการด าเนินการ พิธีทบทวนค าปฏิญาณและ
สวน สนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประกอบด้วย  

๘.๑   นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๘.๒   นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘.๓   นายสถิตย์       ชมช่ืน   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๘.๔   นายสาคร  เป้าใจสุข  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
๘.๕   นางปาลิกา ทัตเศษ   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๘.๖   นางสาวรัตนา ศุขกล่ิน   ครู    ผู้ช่วย 
๘.๗   นางสาวมะลิสา สุธารัตน์   ครู    ผู้ช่วย 
๘.๘   นางสุภัสสร กันโรคา   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๘.๙   นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 

๙.   คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร และสรุปผลกำรประเมินกิจกรรม 
 มีหน้ำที่     ด าเนินการจัดท าค าส่ังการด าเนินกิจกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  พร้อมท้ังประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม และจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับต่อไป  ประกอบด้วย 

๙.๑   นางปาลิกา ทัตเศษ   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๙.๒   นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙.๓   นางปคุณาณัช   ทองแจ่ม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙.๔   นางอรอุมา ลักษณะทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙.๕   นางอ าภวัล ไชยทา   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๙.๖   นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๙.๗   นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย  ครู    ผู้ช่วย 
๙.๘   นางสาวปนัดดา กองมนต์  ครู    ผู้ช่วย 
๙.๙   นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย   ครู    ผู้ช่วย 
๙.๑๐  นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย 
๙.๑๑  นางสาวรุ่งนภา ผาผง   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๙.๑๒  นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๙.๑๓  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน     ผู้ช่วย 

 

 

 

 



๑๐.   คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
 มีหน้ำที่     ด าเนินการจัดเตรียม น้ าด่ืม อาหารว่าง ส าหรับประธานในพิธี คณะผู้มีเกียรติ และคณะ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  พร้อมท้ังจัดเตรียมน้ าด่ืมแช่เย็นพร้อมหลอด  จ านวน ๓ ถัง ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑-๓  
(ระดับช้ันละ ๑ ถัง )  พร้อมท้ังบริการเครื่องด่ืมให้กับผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน  ประกอบด้วย 

๑๐.๑  นางลดาวัลย์ ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑๐.๒  นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐.๓  นางพิชยา  ฐิติโรจน์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐.๔  นางค าพรอย สุวรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐.๕  นางนิรามัย โยชุ่ม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๐.๖  นางสุภาพ สีไพสน   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๐.๗ นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย 
๑๐.๘ นางสาวพัชรีพร ดวงคมทา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๑๐.๙ นางสาวจิตรา กองสง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๑๐.๑๐ นางสาวกาญจนา บุญบ ารุง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๑๐.๑๑ นางสาวแพรพลอย กล้ันกลางดอน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
๑๐.๑๒ นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๑๐.๑๓ นางสาวรุ่งนภา ผาผง   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๑๐.๑๔ นางทองบั่ว รักงาม   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๑๐.๑๕ นางส าราญ มุ่งแฝงกลาง  ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๑๐.๑๖ นางปาริชา สุดจิตร   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
๑๐.๑๗ นางสาวอนงค์ลักษณ์ กุลพันธ์  ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 

๑๑.   คณะผู้บังคับบัญชำลูกเสือ   
มีหน้าท่ี  

-  เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วันอังคาร ท่ี ๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา ๑๔.๒๐ น. เป็นต้นไป ) 

-  เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนของพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วันพุธ ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๔๐ น. – 
๑๐.๒๐ น.  ) 

-   ให้ครูท่ีมีคาบสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ควบคุมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับของท่าน ในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม (ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยหัวหน้ากลุ่มลูกเสือแต่ละระดับช้ันเป็นผู้มอบหมายและ
ก าหนดจุดรับผิดชอบภายในกลุ่มท่ีตนสังกัดในคาบกิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารี  (ในวันพุธ ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )   ซึ่งประกอบด้วย 

 



 

๑๑.๑  ประธำนในพิธีและคณะผู้บริหำรกองลูกเสือโรงเรียน 

๑.   นายประทิน  เหลืองทอง  ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ประธานในพิธ ี
๒.   นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม  รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กล่าวรายงาน 
๓.   นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์  รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้ติดตาม 
๔.   นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้ติดตาม 
๕.   นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ   รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรีย ผู้ติดตาม 

๑๑.๒  ผู้บังคับขบวนสวนสนำม  
๑.   นางปาลิกา  ทัตเศษ   ครูช านาญการ   ผู้บังคับขบวนสวนสนาม 

๑๑.๓  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือกองผสม   เข้าแถวกองผสม และเดินสวนสนามเป็นกองแรก อยู่หลังผู้ถือ
ป้ายโรงเรียน  และผู้ถือธงประจ ากองลูกเสือโรงเรียน  ตามล าดับ  โดยเข้าแถวหน้ากระดาน  ๔  หมู่ๆ ละ  ๕-๖ คน  
ประกอบด้วย 

ผู้บังคับขบวนกองผสม 
๑.  นายสาคร  เป้าใจสุข  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับ 

ผู้บังคับบัญชำกองผสม  
๑.  นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒.  นายสมชัย  เต็งวงศ์เดิม  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๓.  นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๔.  นายวิเชียร  สุทธหลวง  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๕.  นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๖.  นายพิพัฒน ์  ตันติพันธุ์พิพฒัน ์ ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๗.  นายสถิตย์  ชมช่ืน   ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๘.  นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ  ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๙.  นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๑๐. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๑. นางพิชยา  ฐิติโรจน์   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๒. นางค าพรอย สุวรรณรอ  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๓. นางนิรามัย  โยชุ่ม   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๔. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๕. นางนุชนารถ ธ ารงศิริ   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๖. นางณอริญ  แหวนหล่อ  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๗. นางสาวปิยพร ยะตัน   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 



๑๘. นางรมณ  ชมช่ืน   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๑๙. นางอรพิมพ ์ พรหมชุลี  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒๐. นางอ าภวัล  ไชยทา   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒๑. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒๒. นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง   ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒๓. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒๔. นางสาธร  ธูปพุฒซา  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
๒๕. นางสุภาพ  สีไพสน   ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๒๖. นางเบญจมาศ สุขเจริญ   ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๒๗. นางประภาพรรณ ชอดริ   ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
๒๘. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  พนักงานราชการ   รองผู้ก ากับ 

๑๑.๔  ผู้ก ำกับและรองผู้ก ำกับประจ ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  ม.๑ 

มีหน้าท่ี  เดินน าหน้ากองลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้น ม.๑  ในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ลูกเสือ   กองท่ี ๑   
๑.  นายมาโนช  ทัตเศษ  ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
๒.  นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมด ี ครูผู้ช่วย    รองผู้ก ากับ 

ลูกเสือ   กองท่ี ๒   
๑.  นายอนุพงษ ์  สีสัตย์ซื่อ ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
๒.  นางวรากร  น่วมถนอม    ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ   

ลูกเสือ   กองท่ี ๓  
๑.   นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์ ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
๒.   นางสาววันนิสา แก้วปู ่  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองผู้ก ากับ 

ลูกเสือ   กองท่ี ๔  
๑.  นายณัฐกานต์ เพชรนิล  ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
๒.  นางสุกัญญา  จุมพรม     ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ   

เนตรนารี  กองท่ี ๑ 
๑.  นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย ครู    ผู้ก ากับ 
๒.  นางสาวณัฐธิมล ชอบเล้ียงสัตว์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองผู้ก ากับ 

 



เนตรนารี  กองท่ี ๒ 
๑.  นางสาววนัสยา ยิ้มน้อย  ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
๒.  นางมณธิชา  สิทธิยศ  ครูผู้ช่วย    รองผู้ก ากับ 

๑๑.๕  ผู้ก ำกับและรองผู้ก ำกับประจ ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  ม.๒ 

มีหน้าท่ี  เดินน าหน้ากองลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม.๒  ในพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ลูกเสือ   กองท่ี ๑   
๑.  นายทวีศักดิ์      สินทรัพย์ ครูช านาญการ    ผู้ก ากับ 
๒.  นายกิตติ     เขตจัตุรัส ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 

ลูกเสือ   กองท่ี ๒   
๑.   นายสมาน  ทวีผล  ครู    ผู้ก ากับ 
๒.   นายต่อลาภ  ส าเภา  ครู    รองผู้ก ากับ  

ลูกเสือ   กองท่ี ๓   
๑.  นายสุรัตน์  แซงศรีนวล ครู     ผู้ก ากับ 
๒.  นางสาวมะลิสา สุธารัตน์  ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 

เนตรนารี  กองท่ี ๑ 
๑.  นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับ 
๒.  นางสาวกาญจนา บุญบ ารุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองผู้ก ากับ 

เนตรนารี  กองท่ี ๒ 
๑.  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
๒.  นางวิริยา  รินลา     ครู    รองผู้ก ากับ 

๑๑.๖  ผู้ก ำกับและรองผู้ก ำกับประจ ำกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  ม.๓ 

มีหน้าท่ี  เดินน าหน้ากองลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม.๓  ในพิธีกล่าวค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ลูกเสือ   กองท่ี ๑   
๑.  นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน ์ ครูช านาญการ    ผู้ก ากับ 
๒.  นางเยาวลักษณ์ สามา  ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 

 



ลูกเสือ   กองท่ี ๒   
๑.  นายชาญณรงค์ บุญจิตร  ครู    ผู้ก ากับ 
๒.  นางสาวภัคธีมา แก้วยม  ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 

ลูกเสือ   กองท่ี ๓  
๑.  นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครู    ผู้ก ากับ 
๒.  นายประภาส  เพ็งลาด  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองผู้ก ากับ 

เนตรนารี  กองท่ี ๑ 
๑.  นางอรอุมา  ลักษณะทอง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับ 
๒.  นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี  ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 

เนตรนารี  กองท่ี ๒ 
๑.  นางปคุณาณัช ทองแจ่ม ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับ 
๒.  นางกชณิภา  สินทรัพย์ ครูอัตราจ้าง   รองผู้ก ากับ 

เนตรนารี  กองท่ี ๓ 
๑.  นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ก ากับ 
๒.  นางสุจิตรา  จันกวด  ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 

๑๒.   คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
 มีหน้าท่ี  ดูแล ควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนและพื้นท่ีอาคาร
เรียนโดยท่ัวไป ให้เป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งจะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธ ท่ี  ๓ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ในคาบกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  โดยแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

-  ลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑   
ลูกเสือ  เก็บเศษขยะ ท าความสะอาดบริเวณรอบอาคารทับทิม และอาคารโรงฝึกงาน  
เนตรนารี เก็บเศษขยะ ท าความสะอาดบริเวณรอบอาคารคหกรรม โรงอาหารเก่า 

-  ลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๒   
ลูกเสือ  เก็บเศษขยะ ท าความสะอาดบริเวณอาคารกาญจนาภิเษก  โรงจอดรถครู   

อาคารเพทายและป้อมยาม  
เนตรนารี เก็บเศษขยะ ท าความสะอาดถนนหน้าอาคารเพชร  สนามฟุตซอล  สนามบาสฯ  

และโดยรอบอาคารพยาบาล 
-  ลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๓   
ลูกเสือ  เก็บเศษขยะ ท าความสะอาดบริเวณรอบอาคารนิล    และบริเวณตัวหนอน 

หลังอาคารเพชร  
เนตรนารี เก็บเศษขยะ ท าความสะอาดบริเวณโดยรอบหอประชุม  และบริเวณโรงอาหาร 



   
 
ท้ังนี้  ขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะกรรมการด าเนินการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดย 

เคร่งครัดเพื่อให้การด าเนินการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  หากมีปัญหาและอุปสรรคอันใด 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบทันที 
 
            

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
                 
 
    
 

           (  นายประทิน  เหลืองทอง  ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดเวลำและล ำดับขั้นตอนพิธีทบทวนค ำปฏญิำณ และสวนสนำม  
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  อ ำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันพุธ  ท่ี  ๓  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

*********************************************************************** 
 
๐๘.๓๐  น. กองลูกเสือโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ พร้อมกันท่ีสนามฟุตซอล 

( ลูกเสือพร้อมผู้บังคับบัญชาอยู่ในท่าตามระเบียบพัก) 
๐๙.๓๐  น. *  ประธานในพิธี (นายประทิน เหลืองทอง) มาถึงบริเวณงาน แล้วขึ้นแท่นรับการเคารพ   

-   ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง  :   
“ลูกเสือ ตรง”   (ทุกคนอยู่ในท่าตรง) 
“เคำรพผู้อ ำนวยกำรลูกเสอืโรงเรียน”   “ตรงหน้ำระวัง”  “วันทยำ  วุธ”   
(ทุกคนอยู่ในท่าวันทยาวุธ  กองดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จนจบ) 

*   ผู้บังคับขบวนสวนสนามรายงานจ านวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ  และเชิญประธานและผู้ติดตาม
ตรวจพลสวนสนาม   
          ( ทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยาวุธ  กองดุริยางค์บรรเลงเพลงตรวจพลสวนสนาม) 
*   ประธานในพิธีกลับข้ึนแท่นรับการเคารพ  ผู้บังคับขบวนสวนสนามกลับต าแหน่งเดิม 
    -  ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง :  “เรียบ อำวุธ”    “ตำมระเบียบพัก” 
*   พิธีกรเชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๑๐       
    -  ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง  :   “ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว”   “ลูกเสือ  ตรง”   “ตรงหน้า ระวัง”   “วันทยา  วุธ”     
          ( ทุกคนอยู่ในท่าวันทยาวุธ  กองดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ) 
*   พิธีกรเชิญรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน (นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม) กล่าวรายงานการ
ด าเนินกิจการลูกเสือโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ในรอบปีท่ีผ่านมา  
    -  ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง :   “ลูกเสือตรง   เตรียมตัวกล่ำวค ำปฏิญำณ”     

 (ทุกคนแสดงรหัสเตรียมกล่าวค าปฏิญาณ) 
    - “ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ / เนตรนำรี /  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือโรงเรียนนิยมศิลป์

อนุสรณ์ /  กล่ำวค ำปฏิญำณตำมข้ำพเจ้ำ ” 
      ( ทุกคนกล่าวค าปฏิญาณตามผู้น ากล่าวจนจบ จากนั้นกลับมาอยู่ในท่าตรง) 
    -  ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง :   “ตำมระเบียบ พัก” 
*   พิธีกรเชิญประธานในพิธีกล่าวถึงความส าคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและ 
    ให้โอวาทแก่คณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เมื่อกล่าวจบ   
 



-  ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง :  “ลูกเสือตรง , ตรงหน้ำ ระวัง”   “วันทยำ วุธ”     
      ( ทุกคนอยู่ในท่าวันทยาวุธ  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จนจบ ) 
-  ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง :  “เรียบ- อำวุธ” ( ทุกคนเรียบอาวุธ อยู่ในท่าตรง ) 

“ลูกเสือ   ปรับขบวนสวนสนำม”      ( แตรเด่ียวเป่าให้สัญญาณ ) 
-   ผู้บังคับขบวนสวนสนามวิ่งไปอยู่หน้ากองผสม   แล้วสั่ง  : 

“ ลูกเสือ ขวำหัน  แบก-อำวุธ”            ( แตรเด่ียวเป่าให้สัญญาณ )  
“ สวนสนำม  หน้ำ-เดิน” ( ดุริยางค์บรรเลงเพลงเดินสวนสนาม ) 

-   เมื่อกองลูกเสือเดินผ่านแท่นประธานแล้วให้กลับเข้าสู่ต าแหน่งเดิม   จนเสร็จส้ินทุกกอง 
-   เมื่อทุกกองเข้าประจ าท่ีเดิมเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง  : 

“ลูกเสือ ตรง”    “เคำรพประธำนในพธิี”   
“ตรงหน้ำระวัง”  “วันทยำ วุธ”  
( ทุกคนท าท่าวันทยาวุธ , ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จนจบ) 
“เรียบ อำวุธ”  (ทุกคนเรียบอาวุธ อยู่ในท่าตรง) 
“ตำมระเบียบพัก” (ทุกคนอยู่ในท่าตามระเบียบพัก  รอฟังการนัดหมาย) 

 10.20  น. -    เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ -     ให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสวมเคร่ืองแบบผูบ้งัคับบัญชำลูกเสือหรือเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชำ 
  เนตรนำรี  โดยใช้ผ้ำผูกคอประจ ำจังหวัด (สีม่วง) เท่ำนัน้ พร้อมรับอำวุธ (ไม้ถือ)  

 เข้ำร่วมพิธีกำรดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันพุธท่ี 3  กรกฎำคม  2562   
และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ด้ำนบน 

- ให้มีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ตำมจุดพื้นที่บริกำรที่ก ำหนด และให้ผู้ก ำกับ,รองผู้ก ำกับ 
ในแต่ละกลุ่ม กอง ได้ควบคุมดูแลกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ให้ส ำเร็จลุล่วงเรียบร้อย ในวันพุธ 
ท่ี 3  กรกฎำคม 2562  (คำบกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี) 

  
 

 



 


