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 ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 
    ที่ ๔๘๑ /  ๒๕๖๒ 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

............................................................. 
 

                 เนื่องในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ-
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๖  ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ก าหนดให้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราช  โรงเรียนกมลาไสย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ดังนี้  
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 

๑. นายเอกรักษ์   สารปรัง   ประธานกรรมการ  
๒. นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระ   วิไลแก้ว    กรรมการ 
๔.นายปราโมทย์  โพธิไสย   กรรมการ 
๕.นายสมพร   ศรีขอดเขต   กรรมการ 
๖.นายสมเกียรติ   วรรณจักร   กรรมการ 
๗.นายโดม  เศรษฐจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 
๘.นางสาวปราณี  นาถมทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่วางแผน ให้ค าปรึกษา สนับสนุนและอ านวยการการงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี 
๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย 

 
 

๒. คณะกรรมการ............../ 
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๒. คณะกรรมการด าเนนิงาน  ประกอบด้วย 
๑. นายเธียรชัย   เฉียงวาศ    หัวหน้า 
๒. นายวีระ   วิไลแก้ว     ผู้ช่วย 
๓. นายปราโมทย์   โพธิไสย    ผู้ช่วย 
๔. นายสมเกยีรติ   วรรณจักร    ผู้ช่วย 
๕. นายโดม   เศรษฐจันทร์    ผู้ช่วย 
๖. นาย ธนารักษ์   สุชะไตร    ผู้ช่วย 
๗. นาย ผดุงเดช   เภาว์ชาลี    ผู้ช่วย 
๘. นาย ทวี   ทรภีสิงห ์     ผู้ช่วย 
๙. นาย ประภัสสร   อุทัยแพน    ผู้ช่วย 
๑๐. นางเนตรดาว   ปทุมวัน    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวปราณี  นาถมทอง    ผู้ช่วย 
๑๒.นายสรกฤช   ฆารโสภณ    ผู้ช่วย 
๑๓.นายวุฒิไกร   เที่ยงดี     ผู้ช่วย 
๑๔.นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์    ผู้ช่วย 
๑๕.นายชาญณรงค์   เขตอนันต์    ผู้ช่วย 
๑๖.นายสมคิด ปทุมวัน     ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที ่ วางแผนการจัดกิจกรรม ฝึกซ้อม แนะน า ส่งเสริม กองลูกเสือ เนตรนารีในแต่ละระดับชั้นเพ่ือ
เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๑  ในวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ให้เป็นไป 

 
๓. คณะกรรมการเตรียมกองลูกเสือเนตรนารี 
   
    ๓.๑ กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม. ๑ 

๑. นายธนารักษ์  สุชะไตร    ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๑ 
๒. นายผดุงเดช  เถาวช์าลี   รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๑ 

 ๓. นางอภิญญา   ศรีปัญญา  ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที ่๑ กลุ่มที ่๑ 
๔. นายสุริยนัต ์    อนนัตบุศย ์  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
๕.นางสาวกษมาภรณ์   จนัทะคดั  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
๖.นายปิลนัฏ ์    เศรษฐจนัทร์  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
๗. นางสาวอาภรณ์   กา้นก่อง  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๑ 
 

๘. นางสาวจิราวดี     ดลรัศมี  ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที ่๒  กลุ่มที ่๑ 
๙.นางอนิสรา     ผจงศิลป์   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
๑๐. นายสมศกัด์ิ     ชยัแสนฤทธ์ิ              รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๑.นางสาวพนาวรรณ    นิลโสม              รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๒. นางสาวณฐัวดี   พงษศิ์ลา  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๑ 
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๑๓.นางสาวสาธิตา   ไพเราะ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๑ 
 

๑๔.นางจริยา  วลัลานนท์   ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที ่๓ กลุ่มที ่๑ 
๑๕.นางไข่มุก   สุชะไตร   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๖.นางสาวลทัธวรรณ  วงโพย  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๗. นางนงเยาว ์  สังวิเศษ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๑ 
๑๘. นางสาววชุิดา    ขนัธบูรณ์  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๑ 

มีหน้าที ่ ฝึกซ้อม นัดหมายเครื่องแบบ กองลูกเสือ เนตรนารีในระดับชั้น ม. ๑ เพ่ือเข้าร่วมงานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
    ๓.๒ กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม. ๒ 

 ๑. นายทว ี  ทรภีสิงห์   ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๒ 
 ๒.นายประภัสสร  อุทยัแพน  รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๒ 

 ๓. นางกุหลาบ   ไชยจ านงค์  ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที ่๑  กลุ่มที ่๒ 
 ๔.นายสุพจน์   นาชยัเร่ิม   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่    กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๕.นางสาวกุลนนัท ์ อฐันาค  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่    กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๖.นางโกศล   เรืองใสส่อง  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่    กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๗.นางสาวกุลธิดา   ชูเสน   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่    กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๒ 

๘.นางสาวณฐัฌาน   เขตอนนัต์  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่    กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 

 ๙. นายประภัสสร  อุทยัแพน  ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที ่๒  กลุ่มที ่๒
 ๑๐.นางสมเพชร   อรุณไพร  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๑๑.นางสาวพิมพพ์ร   บงัวดั  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๒ 
 ๑๒.นางสาวสโรชา   โพนกองเส็ง  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๒ 
 

 ๑๓. นางวรรณภิา  วงศ์สวาสดิ์  ผู้ก ากบัเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่         กองที ่๓  กลุ่มที ่๒ 
๑๔. นางจิตติมา  เจริญศกัด์ิขจร  รองผูก้  ากบัเนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๕.นางสาวสุพตัรา   หมัน่เก็บ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่       กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๖.นางสาวธิดารัตน์   สุจิตตกุล  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่       กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
๑๗.นางสาวศรัญญา    ศรีชุมพร  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่       กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๒ 

 

มีหน้าที ่ ฝึกซ้อม นัดหมายเครื่องแบบ กองลูกเสือ เนตรนารีในระดับชั้น ม. ๒ เพ่ือเข้าร่วมงานวันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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     ๓.๓ กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม. ๓ 

 ๑. นายโดม   เศรษฐจันทร์  ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๓ 
 ๒. นางเนตรดาว   ปทุมวัน  รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๓ 

 ๓. นางพรทพิา   ชัชวาล   ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที ่๑  กลุ่มที ่๓ 
 ๔.นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธ์ุ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 ๕.นายธนวรรธก ์  สงวนชาติ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๓  

๖.นายมนูญ   แวงวรรณ   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
๗.นางสาวอรประภา   แนบโนนสูง รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๓ 

  

 ๘. นางอรทยั  มโนขันธ์   ผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที ่๒  กลุ่มที ่๓ 
๙.นางสุธนา  รักษากุล   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
๑๐. นายธนวฒัน์   อ าภวา   รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
๑๑.นางสาวอภิรดี   เทียมศกัด์ิ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
๑๒.นางสาวลลิตา   ชยัภิบาล  รองผูก้  ากบัลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่  กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๓ 

 

  ๑๓. นางวราลกัษณ์  โชติจ าลอง  ผู้ก ากบัเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   กองที ่๓  กลุ่มที ่๓ 
  ๑๔. นางสาวยพุาว ี สาริโส  รองผูก้  ากบัเนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๓ 
  ๑๕.นางสาวอภิวนัธ์    แน่นอุดร  รองผูก้  ากบัเนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๓ 
 

 ๑๖. นางนันทนัช   เขจรรักษ์  ผู้ก ากบัเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองที ่๔  กลุ่มที ่๓ 
   ๑๗.นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย รองผูก้  ากบัเนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ กองท่ี ๔  กลุ่มท่ี ๓ 
 

มีหน้าที ่ ฝึกซ้อม นัดหมายเครื่องแบบ กองลูกเสือ เนตรนารีในระดับชั้น ม. ๓ เพ่ือเข้าร่วมงานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

   ๓.๔ กองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ม. ๔ 

 ๑. นางสาวปราณ ี นาถมทอง  ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๔ 
 ๒.นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์  รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๔  

๓.นางแจ่มนภา   ล า้จุมจัง  ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ  กองที ่๑  กลุ่มที ่๔ 
๔. นางจินดารัตน์  โพธิไสย  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๕.นายพชร   ข าคมเขต   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๖.นางณีรนุช  รัตนสีหา   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๗. นางสาวกญัญา   ทพัชา  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
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๘. นางสาวนงลกัขณา   วเิศษศิลป์  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
๙. นายวชัระพงษ ์  ค  าวีระ   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 

๑๐.นายสรกฤช   ฆารโสภณ  ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ    กองที ่๒  กลุ่มที ่๔ 
 ๑๑.นายเฉลิมสุข   พนัธ์ุส าอาง  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 

๑๒.นางพรพิมาน   ยบุลวฒัน์  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
๑๓.นางลภสัรดา   เถาวช์าลี  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 ๑๔.นางปิยะพร   เนตรนอง  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 ๑๕.นางสาวประภสัสร   บวัค าภู  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 ๑๖.นายวทญัญู  สารปรัง   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 ๑๗.นางสาววลิยัวรรณ์   ค  าสมจิตร รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
๑๘.นางสาวรรณา  จิตรงาม  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
๑๙.นายยงยทุธ   ยบุลพาส  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 
๒๐.นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์  ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั    กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔  
๒๑.นางกลัยาพรรณ  จนัทชุม  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
๒๒.นางสาวชฎาลกัษณ์   จิตราช  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
๒๓.นางสาวชมพนุูช   วรภทัราทร รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
๒๔.นายกิตติกร   ภารไสว  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
๒๕.นางสาวกณัฐมณี   ธงงาม  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 ๒๖.นางสาวอรยา   ผายทอง    รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๔ 

มีหน้าที ่ ฝึกซ้อม นัดหมายเครื่องแบบ กองลูกเสือ เนตรนารีในระดับชั้น ม. ๔ เพ่ือเข้าร่วมงานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
   ๓.๕ กองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ม. ๕ 

๑. นายวุฒิไกร เทีย่งดี   ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๕ 
 ๒.นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๕  
 

๓.นายกฤตนัย  ล า้จุมจัง   ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ    กองที ่๑  กลุ่มที ่๕ 
๔.นางกฤษณา  อนุแสน   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๕. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๖.นางสาวเฟ่ืองฤทยั  ดลสถิตย ์  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๗.นายวรีะพล   โอภาษ   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
๘.นางสาวสะการะ   ศรีชมพ ู  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
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๑๐.นายมารุต  วรสาร   ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ    กองที ่๒  กลุ่มที ่๕ 
๑๑.นางจารุณี  เขตอนนัต์   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั    กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๕ 

  
๑๒. นางบุญน า  เท่ียงดี   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๓.นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย ์   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๕ 

๑๔.นางอรกญัญา  ผลสวา่งโชค  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๕ 

 

๑๕. นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๖.นางสาวบุษบา  กลา้ขยนั  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๗.นางสาวฐาปณี   พฒันสาร   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๘.นางสาวจูนจุฬา  ทิพยพ์ิมานพร รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๑๙.นางสาวมินทร์ตรา   ถิตยรั์ศมี  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
๒๐. นางสาวธารีรัตน์   ดวงแกว้  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๕ 

มีหน้าที ่ ฝึกซ้อม นัดหมายเครื่องแบบ กองลูกเสือ เนตรนารีในระดับชั้น ม. ๔ เพ่ือเข้าร่วมงานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 ๓.๖ กองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ม. ๖ 
 

๑. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์  ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๖ 
 ๒.นายสมคิด  ปทุมวนั   รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  กลุ่มที ่๖  
 

๓.นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน   ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ  กองที ่๑  กลุ่มที ่๖ 
๔. นางสาวมณฑิรา   สุเทวี  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๖ 
๕.นางสาวพชัรพิชญ ์  จิตตช่ื์น  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๖ 

 ๖.นายศิวสกร   ศุภสร   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
 ๗.นายรัตนพล   เจริญเมือง  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
  

 ๙. นายทองพูน  วารีไสย์   ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ    กองที ่๒  กลุ่มที ่๖ 
๑๐.นายจตุรงค ์  กมลเลิศ   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๖ 

 ๑๑.นางสาวรจนา   บุญสาร  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๒. นางสาวกาญจนา   ยิง่วงษ ์  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๒ กลุ่มท่ี ๖ 
 

๑๓.นายพลาวุฒิ  บรรพสินธ์ุ  ผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ  กองที ่๓ กลุ่มที ่๖ 
๑๔.นางสาวชุติมา   ราชปัญญา  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๕.นางพวงลดา   วรสาร   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
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๑๖.นางยวุธิดา  บวัศรี   รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๗.นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจนัทร์  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
๑๘.นางสาวเสาวคนธ์    อนุเวช  รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั กองท่ี ๓  กลุ่มท่ี ๖ 

 

มีหน้าที ่ ฝึกซ้อม นัดหมายเครื่องแบบ กองลูกเสือ เนตรนารีในระดับชั้น ม. ๔ เพ่ือเข้าร่วมงานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 ๔. คณะกรรมการจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายสมเกียรติ   วรรณจักร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวุฒิไกร  เที่ยงดี    กรรมการ 
 ๔. นายธนารักษ์   สุชะไตรย์   กรรมการ 
 ๕. นายผดุงเดช  เถาว์ชาล ี   กรรมการ 
 ๖. นายทวี   ทรภีสิงห ์    กรรมการ 
 ๗.นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจันทร์   กรรมการ 
 ๘.นางสาวชฎาลักษณ์   จิตราช   กรรมการ 

๙.นางสาวจูนจุฬา   ทิพย์พิมานพร   กรรมการ 
๑๐.นางสาวมณฑิรา   สุเทวี   กรรมการ 
๑๑.นางสาวลัทธวรรณ   วงษ์โพย   กรรมการ 
๑๒.นางสาวพนาวัน   นิลโสม   กรรมการ 
๑๓.นักการภารโรงทุกท่าน   กรรมการ 
๑๔.นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์   กรรมการและเลขานุการ   

 ๑๕.นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๖.นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่จัดงาน จดัท าพวงมาลา ป้ายหน้าเสาธง โต๊ะพระรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบลูกเสือ  ธงสีแดง เขียว เหลือง ป้ายต าแหน่งกองลูกเสือ  
 

   ๕. คณะกรรมการวงโยธวาทิต   ประกอบด้วย 
 

๑. นายทองพูน  วารีไสย์    หัวหน้า 
๒. นายศิวัสกร   ศุภศร    ผู้ช่วย 
๓. นายวันชัย   สาระขันธ์    ผู้ช่วย 
 

 มีหน้าที ่ เตรียมวงโยธวาทิต เพ่ือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เมื่อประธานมาถึงบริเวณพิธี เมื่อประธานกล่าว
ให้โอวาทเสร็จ และส่งประธาน บรรเลงเพลงสวนสนาม 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร – พิธีการ  ประกอบด้วย 
 

 ๑.นายสรกฤช   ฆารโสภณ   หัวหน้า 
 ๒.นายธนารักษ ์    สุชะไตรย์   ผู้ช่วย 

๓.นางภัทริกา   พ้ืนชัยภูมิ    ผู้ช่วย 
๔.นางสาวมณฑิรา   สุเทวี    ผู้ช่วย 
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 มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ  และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

   ๗. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายทองพูน วารีไสย    หัวหน้า 
 ๒. นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์   ผู้ช่วย 
 ๓. นายธนวัฒน์   อ าภวา    ผู้ช่วย 
 ๔. นายศิวัสกร   ศุภสร    ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกภาพพิธี และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล   ประกอบด้วย 
 

๑. นายวุฒิไกร   เที่ยงดี    หัวหน้า 
๒.นางวิภารัตน์  เวียงสงค ์   ผู้ช่วย 

 ๓. นางเณศรา  วารีไสย์    ผู้ช่วย 
๔. นางจิตราภรณ์  นาชัยธง   ผู้ช่วย 
๕. นางบุญน า   เที่ยงดี    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชืน่   ผู้ช่วย 

หน้าที ่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล โดยเฉพาะ ยาแอมโมเนีย ส าหรับลูกเสือ เนตร
นารีที่เป็นลม  

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินโครงการ  ประกอบด้วย 
 

๑. นายภานุสิษฐ์   ศรีจิตรานนท์   หัวหน้า 
๒. นางกัลยาพรรณ   จันทชุม   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพิมพ์พร   บังวัด   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวหทัยพรรณ  สุราสา   ผู้ช่วย 
 
 
มีหน้าที ่ จัดท าก าหนดการ ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด จัดท าเอกสารการประเมินกิจกรรม สรุปผล

การจัดกิจกรรม รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ และอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ 
เอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รีบแจ้งคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการทราบ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป 

สั่ง   ณ  วันที่    ๒๒   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
                                  

                                               
                                                                     (นายเอกรักษ์     สารปรัง) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
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ก าหนดการ 

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ  บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนกมลาไสย 
ในวันพุธ  ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

......................................................................... 
 

 เวลา ๐๘.๑๐ น.  - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ  บริเวณพิธีสนามฟุตบอล 
                                  โรงเรียนกมลาไสย 
   - ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ สั่งให้ลูกเสือเข้าท่ี ตั้งแถวหมู่หน้ากระดานปิดระยะ 
 เวลา๐๘.๒๐ น.  - ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนกมลาไสย ประธานในพิธีถึงบริเวณประกอบพิธี 
   -. วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สั่งลูกเสือท าความเคารพประธาน 

  (ท าความเคารพประธาน – กอง......ตรง – วันทยหัตถ์ )  
  เสร็จแล้วสั่ง  ตามระเบียบ.....พัก 

   - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กล่าวรายงานต่อประธาน 
   - ประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถวายพวงมาลา จุดธูปเทียน และกราบถวาย 
     บังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ และน าพวงมาลาวางถวาย  
   - ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ สั่ง “กอง...ตรง   เตรียมถวายราชสดุดี ถอดหมวก-นั่ง”  
     กล่าวน าเพลงถวายราชสดุดี “ข้าลูกเสือ....(ลูกเสือรับ) เชื้อไทย..............จนจบ 
   - เมื่อเพลงจบ ผู้บังคบับัญชากองลูกเสือ สั่ง “กองลูกเสือ....ลุก” “สวมหมวก”    

   “ตามระเบียบ......พัก” 
   - ประธานกล่าวสดุดีพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๖  
   - ประธานกล่าวจบแล้ว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สั่ง “ตรง” “วันทยหัตถ์” 

  (วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  
- ประธานเดินทางกลับ ( วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ) 

 เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ลูกเสือ  เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชน์ 
-  เสร็จพิธ ี

 
 
 


