
แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ วันท่ี ๑ กรกฎาคม (ระดับสถานศึกษา) 

 
กำหนดการ 

๑. กองลูกเสือ เนตรนารี ต้ังแถวในสนาม 
๒. ประธาน (ผูอํานวยการโรงเรียน) มาถึงยืนบนแทนรับการเคารพ 
๓. ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือ-ตรง”“ทำความเคารพผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน” 

“ตรงหนา, ระวัง” “วันทยา – วุธ” 
๔. วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษจบเพลง ผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “เรียบ – อาวุธ” 
๕. ประธาน เดินไปหนาโตะหมูท่ีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณพระประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ 

ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ) 
๖. ผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “ลูกเสือตรงหนา, ระวัง” 
๗. ประธานเปดกรวยดอกไมถวายราชสักการะเสร็จแลวถอยหลัง ๑ กาว ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ) 
๘. ผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “วันทยา - วุธ”วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

จบเพลงผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง“เรียบ – อาวุธ”“ตามระเบียบ, พัก” 
๙. ประธานข้ึนยืนบนแทนรับการเคารพรองผูอํานวยการลูกเสือ โรงเรียนกลาวรายงาน กิจการลูกเสือ 

ในรอบป 
๑๐. ประธานมอบโลแกผูมีอุปการคุณ หรือเกียรติบัตรผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน หรือเข็มบําเพ็ญ 

ประโยชน (ถามี) 
๑๑. ผูกํากับกลุมลูกเสือ นําลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณ 
๑๒. ประธานใหโอวาท จบคําใหโอวาท ผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “ตรงหนา,ระวัง” “วันทยา - วุธ” 
๑๓. วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ จบเพลงผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “เรียบ – อาวุธ” 
๑๔. แตรเด่ียวเปาใหสัญญาณเตรียมสวนสนาม ๒ คร้ังผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง 

“ลูกเสือเตรียมสวนสนาม” 
๑๕. แตรเด่ียวเปาใหสัญญาณหนาเดิน ๒ คร้ังผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “แบก - อาวุธ” 

“เล้ียวขวา”“หนาเดิน” 
๑๖. ขบวนลูกเสือ-เนตรนารีสวนสนาม และเดินกลับเขาสูท่ีต้ังในสนาม ใหอยูในทาพักตามระเบียบ 
๑๗. ผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ังลูกเสือทําความเคารพประธานในพิธี “ลูกเสือตรงหนา,ระวัง”  

“วันทยา-วุธ”วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษจบเพลงผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “เรียบ – อาวุธ” 
๑๘. ประธานในพิธีเดินทางกลับผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “แยก” 

 
.................................................. 
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แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ วันท่ี ๑ กรกฎาคม (ระดับจังหวัด) 

 
กำหนดการ 
๑. วงดุริยางค กองลูกเสือ เนตรนารี ต้ังแถวสนาม 
๒. ผูอํานวยการจังหวัดมาถึง ผูบังคับขบวนสวนสนาม ส่ัง “ ลูกเสือ- ตรง”“ทําความเคารพผูอํานวยการ 
ลูกเสือจังหวัด”“ตรงหนา,ระวัง”“วันทยา – วุธ”วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ จบเพลงมหาฤกษ 
ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “เรียบ – อาวุธ” “ตามระเบียบ, พัก” 
๓. พิธีเชิญธงลูกเสือประจําจังหวัด ( ขบวนเชิญธงประกอบดวยผูกํากับลูกเสือ ๑ คน แตรเด่ียว ๑ คู 
เจาหนาท่ีประจําธง ๔ คน และ แถวลูกเสือ ๑ กอง ) 
๔. เม่ือขบวนเชิญธงมาถึง (ต้ัง) ระยะแสดงความเคารพ ผูบังคับสวนสนามส่ัง “ลูกเสือ-ตรง” 
“ทําความเคารพธงลูกเสือประจําจังหวัด”“ทางขวา(ทางซาย) ระวัง, วันทยา – วุธ”วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลง 
มหาชัย ๓ จบ เม่ือจบเพลงมหาชัย ขบวนเชิญธงจะหยุดตรงหนาปะรําพิธีพอดี ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง  
“เรียบ – อาวุธ” “ตามระเบียบ , พัก” 
๕. รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด รายงานกิจการลูกเสือในรอบป 
๖. ผูชวยผูตรวจการลูกเสือจังหวัด อานรายช่ือ ผูเขารับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน โลสมนาคุณ 
๗. ผูตรวจการลูกเสือจังหวัด นํากลาวทบทวนคําปฏิญาณ 
๘. ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดใหโอวาท จบคําใหโอวาท ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง 
“ลูกเสือตรงหนา,ระวัง”“วันทยา - วุธ” 
วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ จบเพลงผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “เรียบ - อาวุธ” 
จบเพลงผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “เรียบ - อาวุธ” 

***การจัดขบวนสวนสนาม*** 
(๑) วงดุริยางคลูกเสือ 
(๒) ธงลูกเสือ ๔ ประเภท 
(๓) ผูบังคับขบวนสวนสนาม (ของจังหวัด) 
(๔) กองบังคับการผสม (ของจังหวัด) 
(๕) กองพันลูกเสือประเภทตางๆ 

๙. การแสดงกิจกรรม 
๑๐. เชิญธงลูกเสือประจําจังหวัดกลับ 
๑๑. ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดเดินทางกลับ วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
 

........................................... 
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พิธีการในวันสําคัญทางลูกเสือ 
วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติในสวนกลาง 

.................................... 
วัตถุประสงค 

• เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 

• เพ่ือถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
แนวปฏิบัติในพิธีการทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ 
แหงชาติในสวนกลาง 
๑. กองลูกเสือท่ีสวนสนาม ต้ังแถวในสนามใหเรียบรอยกอนเวลาท่ีประธานในพิธีจะเสด็จพระราชดําเนินมาถึง 
๒. พิธีเชิญธงคณะลูกเสือแหงชาติ เขาสูสนามศุภชลาศัย 
๓. เม่ือองคประธานในพิธี เสด็จพระราชดําเนินมาถึง ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือ-ตรง” 
“ถวายความเคารพ แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”“ตรงหนา,ระวัง”“วันทยา-วุธ” 
วงดุริยางคลูกเสือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเม่ือจบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผูบังคับขบวนสวน 
สนามส่ัง “เรียบ – อาวุธ”“ตามระเบียบ, พัก” 
๔. สภานายกสภาลูกเสือแหงชาติ กราบบังคมทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบป 
๕. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ กราบบังคมทูลเบิกตัวผูเขา 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ นําลูกเสือกลาวคําปฏิญาณ 
“ลูกเสือเตรียมกลาวคําปฏิญาณ ,ตรง”“ลูกเสือสํารองกลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา” 
จบคําปฏิญาณตนของลูกเสือสํารอง ลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือท้ังหมด ลดมือลง 
“ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชน ผูบังคับบัญชา 
และลูกเสือชาวบาน กลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา” 
เม่ือกลาวจบ ทุกคนลดมือลง อยูในทาตรง 
๗. องคประธานในพิธีพระราชทานพระบรมราโชวาท เม่ือจบพระบรมราโชวาท ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง 
“ลูกเสือตรงหนา,ระวัง” “วันทยา – วุธ” 
วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ผูบังคับขบวนสวนสนาม 
ส่ัง “เรียบ –อาวุธ” 
๘. การเดินสวนสนาม 
- แตรเด่ียวเป าใหสัญญาณเตรียมสวนสนาม ๒ คร้ัง ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม” 
- แตรเด่ียวเป าใหสัญญาณหนาเดิน ๒ คร้ัง ผูบังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ขวา – หัน”“ปรับขบวน 
สวนสนาม”“แบก – อาวุธ” 
- ผูบังคับขบวนสวนสนาม เดินเขาประจําท่ีท่ีกําหนดส่ัง “หนา – เดิน” วงดุริยางคบรรเลงเพลง 

***การจัดขบวนสวนสนามของสวนกลาง*** 
๑. แตรเด่ียวและวงดุริยางคลูกเสือนํา 
๒. ธงคณะลูกเสือแหงชาติ 
๓. ธงลูกเสือ ๔ ประเภท 
๔. ผูบังคับขบวนสวนสนาม 
๕. กองบังคับการผสม 



๖. กองพันตาง ๆ 
๙. การแสดง / กิจกรรม ตามท่ีไดกําหนดไว 
๑๐. เม่ือจบกิจกรรม องคประธานในพิธีเสด็จพระราชดําเนินกลับ 
วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนท่ีอยูในบริเวณพิธียืนถวายความเคารพ 
การแตงกาย เคร่ืองแบบลูกเสือชุดฝก 
ผาผูกคอตามสังกัด 

 
................................................... 
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ขอขอบคุณท่ีมา : สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 


