
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๗๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า” ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

ด�วย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห�งชาติ กําหนดจัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า” ๒๕ พฤศจิกายน 
ของทุกป- เพ่ือน�อมลําลึกพระมหากรุณาธิคุณแห�งองค0พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๖ โดยจัดพิธี
ถวายราชสดุดี พระบรมรูปของพระบาทปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๖ 
          ในการนี้ ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ�านบางจาก จึงได�กําหนดจัดพิธี “วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ�า” ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๓ ข้ึน ในวันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค0
โรงเรียนบ�านบางจาก เพ่ือให�การดําเนินงานเป=นไปด�วยความเรียบร�อยและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค0 จึงอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังต�อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร0  ผู�อํานวยการลูกเสือโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ0 ภู�กรุด รองผู�อํานวยการลูกเสือโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน0 เล�าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ      กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช�วย    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   อํานวยการ กํากับดูแล และสนับสนุนส�งเสริมการดําเนินงานแก�คณะกรรมการทุกฝMายให�
สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค0ของการดําเนินงานจัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า” ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 
๒.๑ นายรุจน0 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 



๒.๗ นางสาวณหทัย ปPอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวอัยย0  แก�วอาชา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๕ นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๑๙ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๐ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการจัดงานและประสานงานกับฝMายต�างๆ ให�การจัดกิจกรรมเป=นไปด�วยความเรียบร�อย  
 

๓. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบด�วย 
๓.๑ นางสาววิไลลักษณ0 ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน0 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๓.๖ นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๗ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวณหทัย ปPอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวอัยย0  แก�วอาชา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

๓.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๓.๑๕ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 



๓.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๓.๒๐ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี ไวนิล พระบรมฉายาลักษณ0และเตรียมวัสดุอุปกรณ0ประกอบการทําพิธี    
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า” ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔. คณะกรรมการฝ7ายจัดทําเอกสารคํากล�าวรายงาน/คํากล�าวให�โอวาท ประกอบด�วย 
๔.๑ นางสาววิไลลักษณ0 ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๓ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการจัดหาจัดทาํเอกสารคํากล�าวรายงาน/คํากล�าวให�โอวาท/สดุดีเทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี ๖ 
 
๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ: พิธีการ และเครื่องเสียง ประกอบด�วย 

๕.๑ นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

๕.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี  จัดลําดับพิธีการ ลําดับข้ันตอนการกล�าวคําสดุดีเทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี ๖ และจัดเตรียม

เครื่องขยายเสียง  
 
๖. คณะกรรมการฝ7ายจัดเตรียมการฝ;กซ�อม ประกอบด�วย 

๖.๑ นางสาววิไลลักษณ0 ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายรุจน0 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๖.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๖.๖ นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๗ นางสาวณหทัย ปPอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวอัยย0  แก�วอาชา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

๖.๑๒ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๖.๑๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 



๖.๑๔ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ฝUกซ�อม ควบคุมดูแลคณะลูกเสือ – เนตรนารี (สํารองและสามัญ) ในชั่วโมง (ลูกเสือ – เนตร
นารี) ให�ดําเนินการไปอย�างเรียบร�อย พร�อมท้ังประกอบพิธีจริงในวันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ลาน
อเนกประสงค0โรงเรียนบ�านบางจาก เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

 
๗. คณะกรรมการฝ7ายดุริยางค: ประกอบด�วย 

๗.๑ นายรุจน0 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวอัยย0  แก�วอาชา ครูผู�ช�วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บรรเลงเพลงมหาฤกษ0 และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
๘. คณะกรรมการฝ7ายประดับตกแต�ง พวงมาลา ประกอบด�วย 

๘.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ  

๘.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดทําพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า จํานวน ๒ พวง สําหรับลูกเสือ – เนตร

นารีสํารองและสําหรับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประสานงานกับฝMายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 
๙. คณะกรรมการควบคุมดูแลการบําเพ็ญประโยชน: ประกอบด�วย 

๙.๑ ลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) ระดับช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๑ – ๓ ประกอบด�วย 
  ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวณหทัย ปPอมชูแก�ว ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๕. นางสาวอัยย0  แก�วอาชา ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

มีหน�าท่ี ควบคุมลูกเสือ – เนตรนารี (สํารอง) ระดับชั้นประถมศึกษาป-ท่ี ๑ – ๓ บําเพ็ญประโยชน0     
ณ ภายในบริเวณโรงเรียนบ�านบางจาก 

๙.๒ ลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) ระดับช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๔ – ๖ ประกอบด�วย 
๑. นายรุจน0 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๔. นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๕. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 



  ๖. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช�วย        กรรมการ 
๗ นางสาวนิดติญา บุญพา  ครูผู�ช�วย    กรรมการ 
๘ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู�ช�วย    กรรมการ 

๙ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
มีหน�าท่ี ควบคุมลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) ระดับชั้นประถมศึกษาป-ท่ี ๔ – ๖ บําเพ็ญประโยชน0     

ณ ภายนอกบริเวณโรงเรียนบ�านบางจาก เช�น สะพานลอยหน�าโรงเรียน ถนน และชุมชนใกล�บริเวณโรงเรียน 
 
๑๐. คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม ประกอบด�วย 

๑๐.๑ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย        กรรมการ 
         ๑๐.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 

๑๐.๔ นางปNยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ถ�ายภาพกิจกรรมต�างๆ ตามความเหมาะสมตลอดงาน พร�อมรวบรวมภาพ นําส�งต�อ

คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม ส�วนหัวหน�าผู�กํากับลูกเสือ – เนตรนารี (สํารองและสามัญ) ให�ถ�ายภาพการบําเพ็ญ
ประโยชน0 สร�างอัลบ้ัมลงในไลน0กลุ�มบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 

 
๑๑. คณะกรรมการฝ7ายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบด�วย 

  ๑๑.๑ นายรุจน0 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย    กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผลพร�อมสรุปผลการจัดกิจกรรมเป=นรูปเล�มนําเสนอต�อผู�อํานวยการสถานศึกษาและ
รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป=นลําดับต�อไป 

 
ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือให�กิจกรรมดังกล�าวสําเร็จ

ลุล�วงตามวัตถุประสงค0เพ่ือให�เกิดผลดีแก�ทางราชการต�อไป พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เป=นต�นไป  
 
 

                                        สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓   
 

               ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร0) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า” ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๓  
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๗๔ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร0 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ0 ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจน0 เล�าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน0 เฟGHองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางปNยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปPอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย0 แก�วอาชา ครูผู�ช�วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช�วย  
๑๔ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู�ช�วย  
๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย  
๑๖ นางสาวปาจารีย0   เศษโถ ครูผู�ช�วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ�าง  
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ�าง  
๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 

 
 
 



 
 

กําหนดการในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ:  รัชกาลที่  ๖ 
วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

ณ ลานอเนกประสงค:โรงเรียนบ�านบางจาก 

 

 
 

๐๘.๓๐    -  ลูกเสือ - เนตรนารี และผู�บังคับบัญชา พร�อมกันท่ีบริเวณพิธี 
๐๘.๔๕    -  ประธานในพิธีมาถึง 

-  พิธีกรสนามสั่ง  “ลูกเสือ ตรง” 
-  พิธีกรสนาม เชิญประธานในพิธีมายังแท�นรับความเคารพ 
-  ตัวแทนลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง/สามัญ นําพวงมาลัยมอบให�ประธานในพิธี 
-  ประธานในพิธีวางพวงมาลัยบนพานท่ีเตรียมไว� 

 -  ประธานในพิธีจุดธูป เทียน 
 -  ประธานถวายบังคม 

-  พิธีกรสนาม สั่ง  “เตรียมถวายราชสดุดี ถอดหมวก” “นั่ง” 
-  พิธีกรสนาม สั่ง “ลุก”  “สวมหมวก”  “ตามระเบียบพัก” 
-  พิธีกรสนามเรียนเชิญประธานฝMายจัดงานกล�าวรายงาน 
-  พิธีกรสนามเรียนเชิญประธานในพิธีให�โอวาทแก� ลูกเสือ , ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ 

     -  เม่ือประธานให�โอวาทเสร็จ พิธีกรสั่ง  “กอง  ซ�าย – หัน” ทําความเคารพแด�องค0
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  “ตรง “ 

( ร�องเพลงสรรเสริญพระบารมี ) 

-  พิธีกรสนาม สั่ง  “กอง  ขวา – หัน” 
-  พิธีกรสนาม สั่ง  “ทําความเคารพประธานในพิธี” “กองตรง” 
-  ส�งประธานในพิธีกลับ  เสร็จพิธี 
-  ลูกเสือ – เนตรนารี และผู�บังคับบัญชาลูกเสือ ร�วมกันบําเพ็ญประโยชน0 

 
 
 

หมายเหตุ  - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   - การแต�งกาย ของข�าราชการครูและบุคลากร คือ ชุดผู�กํากับลูกเสือ 
   - การแต�งกาย ของนักเรียน คือ ชุดลูกเสือสํารอง/สามัญ  
 
 



คํากล�าวรายงาน 
ในพิธีถวายราชสดุดี 

เน่ืองในวันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ ๖ 
วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

เรียน  ท�านประธาน  ท่ีเคารพ 
            กระผม นายอัมพร  นันนวล  ในนามหัวหน�ากิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ�านบางจาก 
ขอขอบพระคุณท�านประธานเป=นอย�างสูง ท่ีท�านกรุณาให�เกียรติมาเป=นประธานในพิธีถวายราชสดุดี   
เน่ืองในวันคล�ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว      
รัชกาลท่ี ๖ ในวันน้ี  
            การจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ0 ถือเป=นหน�าท่ีของเหล�าคณะลูกเสือทุกคน       
อันประกอบด�วย ผู�บังคับบัญชาลูกเสือทุกช้ันยศ และเหล�าลูกเสือ - เนตรนารี ทุกเหล�า ทุกกอง         
ต�องปฏิบัติ เพ่ือน�อมเกล�าถวายเป=นราชสักการะแด�พระองค0ท�าน พระผู�ทรงพระราชทานกําเนิด      
ลูกเสือไทย ซึ่งได�มีการจัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกป- 
            ข�าพเจ�าในนามตัวแทนของลูกเสือ – เนตรนารี และผู�กํากับลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียน            
บ�านบางจาก ขอเรียนเชิญท�านประธานได� วางพวงมาลา จุด ธูป เทียน เคร่ืองทองน�อย ถวายบังคม       
พิธีถวายราชสดุดี และอ�านคําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด�องค0พระบาทสมเด็จพระปรเมน     
ทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๖ เป=นลําดับ ขอเรียนเชิญครับผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํากล�าวถวายราชสดุด ี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว 

องค:พระผู�พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ท้ังหลาย 
        ด�วยในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกป- เป=นวันคล�ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ         
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหน่ึงและในวันน้ี
ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ท้ังหลายท่ัวราชอาณาจักร ต�างพากันน�อมรําลึกถึงพระองค0
ท�าน ซึ่งเป=นผู�พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และต�างก็พร�อมใจกันกระทําการถวายบังคมพระบรมราชา
นุสรณ0และถวายราชสดุดีแด�พระองค0 
             พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยขึ้น ขณะท่ี
เหตุการณ0บ�านเมืองอยู�ในภาวะท่ีล�อแหลม อันตราย ประเทศตะวันตกหลายประเทศเฝPามองประเทศไทย 
ด�วยสายตาท่ีปรารถนาจะเข�าครอบครอง ขณะน้ันประเทศไทยยังไม�มีกําลังทหารเพียงพอ แก�การรักษา
เอกราช หากมิได�แก�ไขสถานการณ0อาจสูญเสียส่ิงท่ี เราหวงแหน คือ แผ�นดินไทย พระองค0ทรงมองเห็น
การณ0ไกล จึงทรงเร�งปลุกใจคนไทยท้ังชาติ ให�สํานึกในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย0 พระองค0  
เป=นองค0พระบิดาแห�งการลูกเสือไทย พระองค0ทรงก�อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด�วยมีพระราชประสงค0      
เพ่ืออบรมจิตใจเยาวชนให�กล�าหาญ อดทน เข�มแข็ง สมเป=นลูกผู�ชายและให�รู�จักบําเพ็ญประโยชน0       
แก�ผู�อ่ืนและส�วนรวม ในยามบ�านเมืองคับขัน ลูกเสืออาจทําหน�าท่ีช�วยเหลือหรือปฏิบัติการปPองกัน
ประเทศชาติอันเป=นท่ีรักของเราได�  
              ป\จจุบันได�เป=นท่ีประจักษ0แล�วว�า การลูกเสือมีคุณประโยชน0อันใหญ�หลวงแก�ชาติบ�านเมือง   
ซึ่งเราพบเห็นกันอยู�เสมอว�า ลูกเสือได�ออกบําเพ็ญประโยชน0และช�วยเหลือผู�อ่ืนอยู�เสมอ นับว�าลูกเสือ
ท้ังหลายได�เจริญตามเบ้ืองพระยุคลบาท ในการบําเพ็ญตนให�เป=นประโยชน0แก�ส�วนรวมและประเทศชาติ 
              ในโอกาสท่ีได�มาพร�อมกันต�อหน�าเบ้ืองพระพักตร0 พระบรมราชานุสรณ0ของพระองค0ในวันน้ี 
เพ่ือเป=นการน�อมรําลึกถึงพระองค0 ซึ่งเป=นผู�ให�กําเนิดลูกเสือไทย นับว�าเป=นการแสดงความกตัญ]ู
กตเวทิตาธรรม อันแท�จริง จึงให�ผู�บังคับบัญชา และลูกเสือท้ังหลายจงพร�อมใจกัน รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค0ท่ีมีต�อพวกเรา และพสกนิกรทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน�วแน� เพ่ือตอบสนอง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค0ด�วยการประพฤติตนเป=นพลเมืองดี เพ่ือเป=นกําลัง อันสําคัญ            
แก�ประเทศชาติ สมดังพระราชประสงค0ของพระองค0ท�านต�อไป 



              ข�าแต�พระวิญญาณอันทรงศิริเสาวภาคย0 กอปรด�วยพระเมตตา พระกรุณาและพระป\ญญาคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว แม�จะเสด็จประทับอยู� ณ สรวงสวรรค0
ช้ันใด ขอพระองค0ทรงพระกรุณาทราบว�า บัดน้ี ข�าพระพุทธเจ�าท้ังหลายจะยึดม่ันในกตัญ]ูกตเวทิตา
ธรรม รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค0อยู�เสมอ และจะปฏิบัติหน�าท่ีให�ดีท่ีสุดเพ่ือให�กิจการ
ลูกเสือ และประเทศชาติอันเป=นท่ีรัก และหวงแหนของปวงชนชาวไทย ได�เจริญก�าวหน�าย่ิง ๆ ขึ้นไป 
ตลอดกาลนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


