
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  281  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
………………………………………………………. 

ด้วยวันที่  ๑  กรกฎำคม  เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ  เพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกถึง 
พระกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และถวำยควำม
จงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดงำนดังกล่ำวขึ้นในวันที่ ๑ 
กรกฎำคม  ๒๕๖๒  ณ  สนำมกีฬำโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง  จ.ล ำพูน 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา                
และทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ               
พ.ศ.๒๕๘๖  มาตรา  ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๘๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ      ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นายจรัส  ค าอ้าย   ประธานกรรมการ 
         ๑.๒ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ 
          ๑.๓ นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 

         ๑.๔ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
          ๑.๕ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน ของคณะกรรมกำร 
ฝ่ำยต่ำง ๆ ตลอดแก้ไขปัญหำอุปสรรคอันอำจเกิดขึ้น ให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

 

  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร    ประกอบด้วย           
      ๒.๑ นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 

    ๒.๒ นำยสุทน  คุ้มเสม   กรรมกำร 
    ๒.๓ นำยสุรัตน์  จี้ฟู   กรรมกำร 
    ๒.๔ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล กรรมกำร 
    ๒.๕ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมกำร  
    ๒.๖ นำงล ำดวน  ติดทะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

   ๒. ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                   
๓. ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 



     -๒- 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและควบคุมลูกเสือ เนตรนำรี และพิธีกำร ประกอบด้วย 
      ๓.๑ กลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑                    

     ๓.๑.๑ นำยปรำโมทย ์ ศรีสุวรรณนพกุล  ๓.๑.๒ นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
         ๓.๑.๓ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์     ๓.๑.๔ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล      
         ๓.๑.๕ นำงกำญจนำ  กล้ำหำญ  ๓.๑.๖ นำงพิมพ์ชนก   อภิวงค์งำม      
         ๓.๑.๗ นำงสำวสุณิสำ  บุญผล  ๓.๑.๘ นำยธนวัฒน์  สิทธิตัน 
    ๓.๒ กลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒        
        ๓.๒.๑ นำยสรุัตน์  จี้ฟู       ๓.๒.๒ นำยเมธำ  ศรีประทีป   
        ๓.๒.๓ นำงล ำดวน  ติดทะ            ๓.๒.๔ นำงนพผกำมำศ   สำยนุวงค์   
   ๓.๒.๕ นำยเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  ๓.๒.๖ นำงสำวขวัญฤด ี ศีรษะ     
         ๓.๑.๗ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช    
    ๓.๓ กลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓        
        ๓.๓.๑ นำยสุทน  คุ้มเสม      ๓.๓.๒ นำยบรรจบ  ชูมก           
        ๓.๓.๓ นำยนิพล  ปลุกเสก   ๓.๓.๔ นำยคมสนัต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    
   ๓.๓.๕ นำงพิชยำ  ชูมก      ๓.๓.๖ นำงสำวญำดำ  มำอ้วน     
   ๓.๓.๗ นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี    
    ๓.๔ กลุ่มเนตรนำรสีำมัญรุ่นใหญ่ 
        ๓.๔.๑ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน     ๓.๔.๒ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสตูร      
        ๓.๔.๓ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์    ๓.๔.๔ นำงสำวอัมพร  นำมณี      
   ๓.๔.๕ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว          
มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมพิธีกำร และล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสวนสนำมและกล่ำวค ำปฏิญำณ 

   ๒. ฝึกซ้อมลูกเสือ  เนตรนำรี  เพื่อเตรียมสวนสนำมและกล่ำวค ำปฏิญำณ 
  

๔. คณะกรรมกำรปฐมพยำบำล  ประกอบด้วย 
     ๔.๑ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   ประธำนกรรมกำร 
     ๔.๒ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล  กรรมกำร 
     ๔.๓ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน กรรมกำร 

                         ๔.๔ นำงสำวญำดำ  มำอ้วน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ดูแลและประสำนงำน กับงำนอนำมัยโรงเรียนในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 

เพ่ือใช้รักษำลูกเสือและเนตรนำรี ที่ป่วยในระหว่ำงพิธีกำร 
 

 ๕. คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องเสียง / บันทึกภำพและวิดีทัศน์  ประกอบด้วย 
    ๕.๑ นำยบรรจบ  ชูมก    ประธำนกรรมกำร 
    ๕.๒ นำยบัญชำ  บังคมเนตร   กรรมกำร 
    ๕.๓ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร   



  -๓- 
 

มีหน้ำที่  ๑. จัดท ำ จัดเตรียมเครื่องเสียง อุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ ติดตั้งดูแลควบคุมในกำร 
ด ำเนินกำรให้เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย      

๒. บันทึกภำพด้วยกล้องถำ่ยรูป กล้องดิจิตอล และกล้องวิดีทัศน์ ตลอดกำรด ำเนินงำน     
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๖. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่        ประกอบด้วย 
    ๖.๑ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธำนกรรมกำร 
    ๖.๒ นำยชัยพชิิต  อุดค ำมี   กรรมกำร 
    ๖.๓ นำยธนวัฒน์  สิทธิตนั   กรรมกำร 
    ๖.๔ นำงสำวกนกวรรณ  จันทร์ลอย         กรรมกำร                   
    ๖.๕ นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร 
    ๖.๖ นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
    6.7 นางจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมการ 
    ๖.8 นายผจญ  ภิระแก้ว   กรรมการ 
    6.9 พนักงานท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
    ๖.10 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการและเลขานุการ              
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเต้นท์พิธี ชุดรับแขก เก้ำอ้ี  แจกันดอกไม้ แท่นกล่ำวรำยงำน พระบรมรูปของ 

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  และวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำพิธี 
 

๗. คณะกรรมกำรพิธีกำร        ประกอบด้วย 
      ๗.๑ นำงล ำดวน  ติดทะ   ประธำนกรรมกำร 

    ๗.๒ นำยสุทน  คุ้มเสม    กรรมกำร 
    ๗.๓ นำยสุรัตน์  จี้ฟู    กรรมกำร 
    ๗.๔ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมกำร 
    ๗.๕ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน     กรรมกำร  
    ๗.๖ นำยเมธำ   ศรีประทีป   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมพิธีกำร และล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสวนสนำมและกล่ำวค ำปฏิญำณ 

๒. ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรดุริยำงค์       ประกอบด้วย 
      ๘.๑ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน   ประธำนกรรมกำร 

    ๘.๒ นักเรียนดุริยำงค์    กรรมกำร 
มีหน้ำที่   ๑. จัดรูปแบบขบวนเดินสวนสนำม  ด ำเนินกำรฝึกซ้อมดุริยำงค์ 

     ๒. ควบคุมขบวนเดินสวนสนำม  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 



-๔- 
 

๙. คณะกรรมกำรปฏิคม     ประกอบด้วย 
     ๙.๑ นำงนพผกำมำศ   สำยนุวงค์  ประธำนกรรมกำร 
     ๙.๒ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
     ๙.๓ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน กรรมกำร 
     ๘.๔ นักเรียนตำมควำมเหมำะสม  กรรมกำร 
     ๘.๔ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดหำอำหำรว่ำงและน้ ำดื่มให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ในวันที่ ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี             
ต่อทางราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายจรัส  ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติประจ ำปี ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
ณ สนำมโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 

 

--------------------------------- 
 
 

เวลา ๐๘.๒๐ น.  ลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ประธานในพิธีมาถึง 

- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามกล่าวรายงานจ านวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี,         
  ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมในพิธี 
- ประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10  
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง ลูกเสือท าความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ   
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามเชิญประธานตรวจพลสวนสนามและเชิญเข้าประร าพิธี 
- รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกล่าวรายงานกิจการลูกเสือประจ าปี  
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามน าลูกเสือและเนตรนารีกล่าวค าปฏิญาณ 
- ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกล่าวให้โอวาท 
- แตรเดี่ยวเป่าสัญญาณเตรียมสวนสนาม 
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งเตรียมสวนสนาม 
- ลูกเสือและเนตรนารี เดินสวนสนาม 
- ประธานในพิธีเดินทางกลับ  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- เสร็จพิธี ลูกเสือและเนตรนารีร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
--------------------------------- 

 
 


