
 
 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่ 688 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
----------------------------------- 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มอบหมายให้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  
ณ โรงเรียนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อให้ลูก เสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม  
ด้านจิตใจ รู้คุณค่าของการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

 1.1 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   ประธานกรรรมการ 
 1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24                 รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กรรมการ 
 1.4 นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 1.5 นางนุชรัตน์  ประสิทธิศิลป์ชัย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
 1.6 นางประไพวัลย์  พิริยชูสิทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
 1.7 นางรุจิรา  พิมพิไสย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
 1.8 นางสาววชิราภรณ์  ภูนาโท  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    กรรมการ 
 1.9 นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
 1.10 นางสาวจีระวรรณ  บุตรศาสตร์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 1.11 นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพม.เขต 24  กรรมการ 
 1.12 นางสัจจา  ฝ่ายค าตา ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน     กรรมการและเลขานุการ 
 1.13 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.14 นายอุเทน  ราทะวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่อ านวยการส่งเสริม สนับสนุน โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  
 2.1 นายพลูศักดิ์  เสนฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย   ประธานกรรมการ 
 2.2 นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย              รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายวีระ    วิไลแก้ว  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 2.4 นายปราโมทย์  โพธิไสย  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 2.5 นายสมพร   ศรีขอดเขต  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 2.6 นายสมเกียรติ   วรรณจักร  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 2.7 นายโดม  เศรษฐจันทร์  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 2.8 นางสาวปราณี  นาถมทอง  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 2.9 นายอัครเดช  ฉายจรุง  เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 2.10 นางมะลิวัลย์  หมั่นตรวจ  พนักงานพิมพ์ ส. 4     กรรมการ 
 2.11 นางสัจจา  ฝ่ายค าตา  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือยวุกาชาดและกิจการนักเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
    2.12 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            
 2.13 นายอเุทน  ราทะวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.14 นางสาวจิราภา  จันทขันธ์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ วางแผน ด าเนินการจัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
    3.1 นางรัตนา  เนตรทัศน์           นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 3.2 นายธีรเดช รัตนเมือง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ       รองประธานกรรมการ 
    3.3 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ           กรรมการ 
 3.4 นายอัครเดช  ฉายจรุง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    กรรมการ 
 3.5 นางสาวยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ
 3.6 นางสาวจิราภา  จันทขันธ์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ือด าเนินการโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นตามระเบียบฯ 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
    4.1 นายสมเกียรติ   วรรณจักร  ครูโรงเรียนกมลาไสย    ประธานกรรมการ 
 4.2 นายบุญธรรม   ญาณพิบูลย์ ครูโรงเรียนกมลาไสย         รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายอัศม์ธรีนณ์ ศรีขัดเค้า ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ

4.4 นายทวี   ทรภีสิงห ์  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.5 นายธนารักษ์   สุชะไตรย์  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ

4.6 นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ
4.7 นายประภัสสร  อุทัยแพน  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 

 4.8 นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.9 นายสรกฤช   ฆารโสภณ  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.10 นายวุฒิไกร เที่ยงดี  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.11 นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์ ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.12 นายกฤตนัย  ล้ าจุมจัง  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
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 4.13 นายมารุต  วรสาร  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.14 นายชาญณรงค์  เขตอนันต์ ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.15 นายสมคิด  ปทุมวัน  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.16 นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.17 นายศิวสกร   ศุภสร  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.18 นางสาวกุลนัน์   อัฐนาค  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.19 นายทองพูน  วารีไสย์  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.20 นายจตุรงค์   กมลเลิศ  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.21 นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.22 นายทวี  บัวค าภู   ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 4.23 นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์ ครูโรงเรียนกมลาไสย      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ เตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 5.1 นางสัจจา  ฝ่ายค าตา  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน    ประธานกรรมการ 
    5.2 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                  รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายศาสตรา  ดอนโอฬาร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   กรรมการ 
 5.4 นายอัครเดช  ฉายจรุง  เจ้าพนักงานธุการช านาญงาน    กรรมการ 
 5.5 นางมะลิวัลย์  หมั่นตรวจ  พนักงานพิมพ์ ส. 4     กรรมการ 
 5.6 นายน่านนที  ค ามี   ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
 5.7 นายอุเทน  ราทะวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 
 5.8 นางสาวจิราภา  จันทขันธ์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหนา้ที ่ด าเนินการบันทึกภาพกิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ ใหส้ถานศึกษาและสาธารณชนทั่วไป 

6. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
    6.1 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                      ประธานกรรมการ 
 6.2 นายอุเทน  ราทะวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        รองประธานกรรมการ 
 6.3 นายอัครเดช  ฉายจรุง  เจ้าพนักงานธุการช านาญงาน    กรรมการ 
 6.4 นางมะลิวัลย์  หมั่นตรวจ  พนักงานพิมพ์ ส. 4     กรรมการ 
 6.5 นายน่านนที  ค ามี   ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
 6.6 นางมะลิวัลย์  หมั่นตรวจ  พนักงานพิมพ์ ส. 4                กรรมการและเลขานุการ 
 6.7 นางสาวจิราภา  จันทขันธ์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหนา้ที ่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
 7.1 นางสาวปราณี  นาถมทอง  ครูโรงเรียนกมลาไสย     ประธานกรรมการ 
 7.2 นายสรกฤช   ฆารโสภณ  ครูโรงเรียนกมลาไสย           รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายธนารักษ์  สุชะไตร  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 7.4 นางสาวมณฑิรา   สุเทวี  ครูโรงเรียนกมลาไสย     กรรมการ 
 7.5 นายอุเทน  ราทะวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 

 /มีหน้าที่… 
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 มีหน้าที ่ 1. ก าหนดกิจกรรมกิจอาสา ให้เหมาะสม  
      2. ชี้แจง นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         3. เป็นพิธีกรและด าเนินการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
      4. งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๑  ประกอบด้วย 
 8.1 นายธนารักษ์  สุชะไตร  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ       กลุ่มท่ี ๑ 
 8.2 นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ       กลุ่มท่ี ๑ 
 8.3 นางอภิญญา   ศรีปัญญา  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.4 นายสุริยันต์     อนันตบุศย์  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.5 นางปิยะพร   เนตรนอง  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.6 นางสาวกษมาภรณ์   จันทะคัด รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.7 นายปิลันฏ์     เศรษฐจันทร์ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.8 นางสาวอาภรณ์   ก้านก่อง  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.9 นางสาวจิราวดี     ดลรัศมี  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.10 นางอนิสรา     ผจงศิลป์  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.11 นายสมศักดิ์     ชัยแสนฤทธิ์ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.12 นางสาวพนาวรรณ    นิลโสม  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.13 นางสาวณัฐวดี   พงษ์ศิลา  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 

 8.14 นางสาวสาธิตา   ไพเราะ  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.15 นางจริยา  วัลลานนท์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.16 นางไข่มุก   สุชะไตร  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.17 นางสาวลัทธวรรณ  วงโพย รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.18 นางนงเยาว์   สังวิเศษ  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 
 8.19 นางสาววิชุดา    ขันธบรูณ์ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๑ 

9. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๒  ประกอบด้วย 
 9.1 นายทวี   ทรภีสิงห ์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ      กลุ่มท่ี ๒ 
 9.2 นายประภัสสร  อุทัยแพน  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ      กลุ่มท่ี ๒ 
 9.3 นางกุหลาบ   ไชยจ านงค์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑   กลุ่มท่ี ๒ 
 9.4 นายสุพจน์   นาชัยเริ่ม  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.5 นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.6 นางโกศล   เรืองใสส่อง  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.7 นางสาวกุลธิดา   ชูเสน  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที ่๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.8 นางสาวณัฐฌาน   เขตอนันต์ รองผู้ก ากบัลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.9 นายประภัสสร  อุทัยแพน  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่     กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๒  
 9.10 นางสมเพชร   อรุณไพร  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.11นางสาวพิมพ์พร   บังวัด  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.12 นางสาวสโรชา   โพนกองเส็ง รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.13 นางวรรณิภา  วงศ์สวาสดิ์  ผู้ก ากบัเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่      กองที ่๓  กลุ่มท่ี ๒ 
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 9.14 นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.15 นางสาวสุพัตรา   หมั่นเก็บ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.16 นางสาวธิดารัตน์   สุจิตตกุล รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 
 9.17 นางสาวศรัญญา    ศรีชุมพร รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่    กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๒ 

 

10. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๓  ประกอบด้วย 
 10.1 นายโดม   เศรษฐจันทร์  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ                กลุ่มท่ี ๓ 
 10.2 นางเนตรดาว   ปทุมวัน  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๓ 
 10.3 นางพรทิพา   ชัชวาล  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.4 นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.5 นายธนวรรธก์   สงวนชาติ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓  
 10.6นางสาวอรประภา   แนบโนนสูง รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.7 นายมนูญ   แวงวรรณ  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.8 นางอรทัย  มโนขันธ์  ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.9 นางสุธนา  รักษากุล  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.10 นายธนวัฒน์   อ าภวา  รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุม่ที่ ๓ 
 10.11 นางสาวอภิรดี   เทียมศักดิ์ รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.12 นางสาวลลิตา   ชัยภิบาล รองผู้ก ากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.13 นางวราลักษณ์  โชติจ าลอง ผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.14 นางสาวยุพาวี  สาริโส  รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.15 นางสาวอภิวันธ์    แน่นอุดร รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.16 นางนันทนัช   เขจรรักษ์  ผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   กองที่ ๔  กลุ่มท่ี ๓ 
 10.17 นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย รองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  กองที่ ๔  กลุ่มท่ี ๓ 

          

11. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ัน ม.๔ ประกอบด้วย 
 11.1 นางสาวปราณี  นาถมทอง ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๔ 
 11.2 นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๔  
 11.3 นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.4 นางจินดารัตน์  โพธิไสย  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.5 นายพชร   ข าคมเขต  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.6 นางณีรนุช  รัตนสีหา  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.7 นางสาวนงลักขณา   วิเศษศิลป์ รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.8 นายวัชระพงษ์   ค าวีระ  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.9 นายสรกฤช   ฆารโสภณ  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ       กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.10 นายเฉลิมสุข   พันธุ์ส าอาง รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
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 11.11 นางลภัสรดา   เถาว์ชาลี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.12 นางสาวประภัสสร   บัวค าภู รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.13 นายวทัญญู  สารปรัง  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.14 นางสาวรรณา  จิตรงาม  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มที่ ๔ 
 11.15 นายยงยุทธ   ยุบลพาส  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.16 นางสาววิลัยวรรณ์   ค าสมจิตร รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.17 นายสุขสันต์  จ าเริญสตัย์ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ       กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.18 นางกัลยาพรรณ  จันทชุม รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.19 นางสาวชฎาลักษณ์   จิตราช รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.20 นางสาวชมพูนุช   วรภทัราทร รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.21 นายกิตติกร   ภารไสว  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.22 นางสาวกัณฐมณี   ธงงาม รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
 11.23 นางสาวอรยา   ผายทอง   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๔ 
12. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ัน ม.๕   ประกอบด้วย 
 12.1 นายวุฒิไกร เที่ยงดี  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๕ 
 12.2 นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๕  
 12.3 นายกฤตนัย  ล้ าจุมจัง  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ       กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.4 นางกฤษณา  อนุแสน  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.5 นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.6 นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์ รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.7 นายวีระพล   โอภาษ  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.8 นางสาวสะการะ   ศรีชมพู รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๕ 

 

 12.9 นายมารุต  วรสาร  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ       กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.10 นางจารุณี  เขตอนันต์  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มที่ ๕  
 12.11 นางบุญน า  เที่ยงดี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.12 นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์   รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 

 12.13 นางอรกัญญา  ผลสว่างโชค รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๕ 

 12.14 นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.15 นางสาวบุษบา  กล้าขยัน รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.16 นางสาวฐาปณี   พัฒนสาร รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.17 นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.18 นางสาวมินทร์ตรา   ถิตย์รัศมี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 
 12.19 นางสาวธารีรัตน์   ดวงแก้ว รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๕ 

 

13 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ัน ม.๖ ประกอบด้วย 
 13.1 นายชาญณรงค์  เขตอนันต์ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๖ 

/13.2 นายสมคิด… 
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 13.2 นายสมคิด  ปทุมวัน  รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กลุ่มท่ี ๖  
 13.3 นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.4 นางสาวมณฑิรา   สุเทวี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑ กลุ่มท่ี ๖ 
 13.5 นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.6 นายศิวสกร   ศุภสร  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.7 นายรัตนพล   เจริญเมือง  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๑  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.10 นายทองพูน  วารีไสย์  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ       กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.11 นายจตุรงค์   กมลเลิศ  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๖  
 13.12 นางสาวรจนา   บุญสาร  รองผู้ก ากบัลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.13 นางสาวกาญจนา   ยิ่งวงษ์ รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๒ กลุ่มท่ี ๖ 
 13.14 นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์  ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    กองที่ ๓ กลุ่มท่ี ๖ 
 13.15 นางสาวชุติมา   ราชปญัญา รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.16 นางพวงลดา  วรสาร  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.17 นางยุวธิด บัวศร ี  รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.18 นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจันทร์ รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 
 13.19 นางสาวเสาวคนธ์    อนุเวช รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ   กองที่ ๓  กลุ่มท่ี ๖ 

 

14. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมยุวกาชาด   ประกอบด้วย     
 14.1 นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด     ระดับ ม.๑ 
 14.2 นางเจตสุดาภรณ์  ยุบลไสย รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๑ 
 14.3 นางสาววชิราภรณ์   อินทะสอน รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๑ 
 14.4 นางสาวกุสุมา  เสนานาค  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด     ระดับ ม.๒ 
 14.5 นางสารฤทธิ์  โพธิราช  รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๒  
 14.6 นางสาวภัทราวดี   ภูดอนกลอย รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๒  
 14.7 นางสาวปารวี   ปัดทุมมา  รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๒  
 14.8 นางสาวภานุชนาถ   ก้านจักร รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๒  
 14.9 นางพัชรา  นามวิจิตร  ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดับ ม.๓ 
 4.10 นางวาสนา  อ าภวา  รองผู้น ากลุ่มยุวกาชาด    ระดบั ม.๓ 
   

15. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย      
 15.1 นางสาวกมลรส  โมฆรัตน์  หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
 15.2 นางจงกลนี  ทองศิริ  รองหัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 15.3 นางพีรญา  แสนวาปี  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 15.4 นางวิภารัตน์  เวียงสงค์  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 15.5 นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 15.6 นางสาวศิริญญา  กลีบจ าปา ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 15.7 นางธัญชนก   ศรีศักดิ์ขวา  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 

/15.8 นางสาวจุฑามาศ… 
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 15.8 นางสาวจุฑามาศ   แก้วพวง ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 15.9 นางสาวศิริภรณ์   ละครชัย ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๑ 
 15.10 นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์   ชั้น ม. ๒ 
 15.11 นางจันทรา  โคตรพัฒน์  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.12 นางกอบเพ็ชร   ดอนเงิน ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.13 นางยุวดี  บุญปลูก  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.14 นางเณศรา   วารีไสย์  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.15 นายมงคล   พรมฐาน  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.16 นางสาวนภาพร   อินทรเสงี่ยม ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.17 นางสาวปวีรัตน์    ถาริวร ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.18 นางสาวรุ่งอรุณ   พรมกุล ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๒ 
 15.19 นางจิตราภรณ์  นาชัยธง  หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์   ชั้น ม. ๓ 
 15.20 นายทวี  บัวค าภ ู  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๓ 
 15.21 นางสาวศศิวิมล   อรรคนันท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๓ 
 15.22 นางสาวพิสมัย   มูลเอก  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๓ 
 15.23 นายสุรชัย   โยประทุม  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๓ 
 15.24 นางสาวปวีณา   สุระแสง ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้น ม. ๓ 
 

16. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีท่ี ๑-๓  ประกอบด้วย 
 16.1 ว่าที ่พ.ต. ศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 16.2 นางยุพาภรณ์  ภักดีชน  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่  ๑ 
 16.3 นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๑ 
 16.4 นายวันชัย   สาระขันธ์  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๑ 
 16.5 นายวรายุทธ  หัดรัดชัย  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๑ 
 16.6 นางสาวธันวศิริ   ถิตย์วลิาศ ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๑ 
 16.7 นายชาติชาย  อนุแสน  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๒ 
 16.8 นายอภิชาต   ยศระวาส  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๒ 
 16.9 นายวีรศักดิ์   กุลอัก  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๒ 
 16.10 นายอรรถพล   พิทักษ์  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๒ 
 16.11 นายเอกพจน์   ทระทึก  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๒ 
 16.12 นายกัมพล  ประยูร  แอบทอง ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๓ 
 16.13 นายอัศม์ธรีนณ์   ศรีขัดเค้า ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๓ 
 16.14 นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๓ 
 16.15 นายเสกสิทธิ์   กองณรงค์ ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๓ 
 16.16 นายปิติวัฒน์   ศรีเตชะ  ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   สอนชั้นปีที่ ๓   
    มีหน้าที ่ ให้คณะกรรมการที่ฝ่ายกิจกรรม 9 – 16 จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโรงเรียนกมลาไสย/บริเวณรอบนอกโรงเรียน
กมลาไสย/บริเวณด้านข้างที่ว่าการอ าเภอกมลาไสยอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                                                                                       /17. คณะกรรมการติดตาม… 
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17. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
 17.1 นางสัจจา  ฝ่ายค าตา  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
 17.2 นายศาสตรา  ดอนโอฬาร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                รองประธานกรรมการ 
 17.3 นายอุเทน  ราทะวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        กรรมการ 
 17.4 นายอัครเดช  ฉายจรุง  เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 17.5 นางมะลิวัลย์  หมั่นตรวจ  พนักงานพิมพ์ ส. 4     กรรมการ 
 17.6 นายน่านนที  ค ามี  ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
    17.7 นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 17.8 นางสาวจิราภา  จันทขันธ์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ประเมินผลการด าเนินโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ และสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง   ณ  วันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
         ( นายเพิ่มพูน   พงษ์พวงเพชร ) 
            ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


