
 
 

   

 
 

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี  ๑๙๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการพิธีวนัคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
๑ กรกฎาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
     ด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๖ ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จึง
จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใหลู้กเสือ เนตรนารี   ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
และถวายความจงรักภักดี พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 
  

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล                   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าท่ี  ๑. วางแผนและกำหนดการ ควบคุม กำกับ ดูแลให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับฝ่ายต่างๆ ในการ 
             ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
         ๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

  นายปล้ืม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง    ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

  นางสาวสุรีย์ ทนคง   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายภูวดล  สำลี   ครู         กรรมการ 

  นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   ครู      กรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 

นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู    กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู    กรรมการ 

  นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

     หน้าท่ี   ๑. วางแผนดำเนินการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๒. ควบคุมติดตามการดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและสวนสนามของลูกเสือ     
เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ 
     ๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ และฝ่ายต่างๆของโรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

  นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู    รองประธานกรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู    กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี    ๑. จัดเตรียมแท่นพูดสําหรับกล่าวคำให้โอวาทของประธานในพิธี 
  ๒. จัดต้ังแท่นรับความเคารพประดับธงชาติข้างแท่นจำวน ๖ ต้น 
  ๓. กำหนดจุดติดธงทำความเคารพในพิธีสวนสนาม ๓ จุด 
  ๔. จัดตกแต่งบริเวณสถานท่ีจัดพิธีให้สวยงาม พร้อมท้ังจัดเก็บสถานท่ีให้เรียบร้อยหลังเสร็จพิธี 

  ๕. จัดทำป้ายติดเวที มีข้อความดังนี้ 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สำลี   ครู         กรรมการ 
นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครู   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครู       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. จัดกำหนดการและดำเนินพิธีและเป็นผู้บังคับแถวในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ 
 ๒. ดำเนินการฝึกซ้อมจัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและสวนสนามของลูกเสือ      

    เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ 

คณะกรรมการฝ่ายกองเกียรติยศ 

                     นายประสพชัย  แน่ประโคน    ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
                     นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วาร ี  ครู ชำนาญการ       รองประธานกรรมการ 
                     นายภูวดล  สำลี  ครู   กรรมการ 

นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
       

หน้าท่ี   ๑. จัดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓๐ คน เป็นกองเกียรติยศในพิธี 
๒. ดำเนินการฝึกซ้อมกองเกียรติยศให้พร้อมเพรียงและเรียบร้อยเพื่อใช้ในพิธีดังกล่าว 

คณะกรรมการดุริยางค์ 

  นายเกษม  เมาลิทอง           ครู ชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
  นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ            รองประธานกรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
  นางสาวภริตา  โอชารส  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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หน้าท่ี   ๑. จัดดุริยางค์ บรรเลงเพลงตามกำหนดการในพิธี โดยให้นักเรียนดุริยางค์แต่งกายเครื่องแบบ 
              ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
 ๒. จัดดุริยางค์ร่วมฝึกซ้อมพิธีกับลูกเสือ – เนตรนารี ในการฝึกซ้อมใหญ่ 

คณะกรรมการ ควบคุมการสวนสนาม 

ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๑ 

   นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ 

  นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย     

ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๒ 

  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู    

  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   ครู 

 ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๓ 

  นายเกียรติศักดิ ์ กันนิดา   ครู     

  นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร   ครูผู้ช่วย 

 ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๔ 

  นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู  

  นางสาวภริตา  โอชารส   ครู  

ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๕ 

    นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ชำนาญการ 

   นายฉัตรดาว  ฉันทะ   ครู    

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๑ 

   นายภูวดล  สำลี    ครู  

   นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย  

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๒ 

    นายปรารณ์รณ  กาญจนากร  ครู     

   นายกันตภน  วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย  

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๓ 

    นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา   ครู  

   นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง     
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  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๔ 

    นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู     

    นายนัฐวุฒิ  สายันต์   ครูผู้ช่วย  

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๕ 

    นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   ครู     

    นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย  ครู  

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๑ 

   นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครู     

   นายวีรวัฒน์  ลงผิว   ครู 

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๒ 

   นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู     

   ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย  

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๓ 

   นายชยกร  อมรเวช   ครู    

   นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย 

ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๔ 

  นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    

  นางนปภา  ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย   

  ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๕ 

   นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู    

   นายวันเฉลิม  อุลิด   ครู 

 ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๑ 

    นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู     

   นางสาวพัชญมนฑ์  ทิพย์สง  ครู  

  ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๒ 

    นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู     

    นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์  ครู  
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 ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๑ กองท่ี ๓ 

    นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครู ชำนาญการ    

    นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย  

  ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๑ 

   นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  ครู 

   นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  ครู  

  ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๒ กองท่ี ๒ 

   นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย 

   นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์  ครูอัตราจ้าง 

  ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๑ 

   นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู 

   นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย  ครู 

  ผู้กำกับเนตรนารี กลุ่มท่ี ๓ กองท่ี ๒ 

   นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์  ครู ชำนาญการ 

   นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย 
 

หน้าท่ี   ๑. จัดรูปแบบขบวนลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ในการสวนสนาม 
 ๒. ร่วมฝึกซ้อมพิธีกับลูกเสือ – เนตรนารี ในการฝึกซ้อมใหญ่สวนสนาม 
 ๓. ร่วมสวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
   นายนัฐวุฒิ  สายันต์  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 

   นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู        กรรมการ   

   นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู                  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมหนังสือกล่าวคำให้โอวาทของประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒. เชิญหนังสือคำให้โอวาทให้ประธานในพิธี 

 

 



~ ๗ ~ 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายพีระศิลป ์ เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู  กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู   กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  ๑. ประสานงานจัดเตรียมเครื่องเสียงกับฝ่ายสถานท่ีในวันพิธีและในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
          ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู   ประธานกรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู   กรรมการ 
นางสาวศุภศิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆตลอดงานพิธี  
 ๒. อำนวยการสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยงข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู   ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย ครู  กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี    ครู            กรรมการและเลขานุการ   

หน้าท่ี    ๑. จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ    

คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครู  ประธานกรรมการ  

นางสาวจุฑาทิพย์   ดีละม้าย  ครู   กรรมการ 
นายเทอดศกัด์ิ  เปาลิวฒัน ์ ครู   กรรมการ 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์  ครู   กรรมการ 

ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ  



~ ๘ ~ 
 

นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นายธรรมนญู  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี   ๑. ให้การดูแลปฐมพยาบาลแก่ลูกเสือ – เนตรนารี เจ็บป่วยที่เข้าร่วมพิธี 
  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เสียสละเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 

 
            ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๑๕  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        
 

       (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 


