
 
 

   

 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่   ๕๑๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
     ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวราชกาลที่ ๖ ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ลูกเสือทุกคนควรจะได้ร่วมกันถวายราชสดุดี
เพ่ือเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ ๑”  จึงจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ ๖ ขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” และจัดบำเพ็ญ
ประโยชน์หลังจากเสร็จพิธี เพ่ือให้การดำเนินการพิธีถวายราชสดุดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานดังนี้  

 

       คณะกรรมการอำนวยการ 

นายประจวบโชค สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน   รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ   รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต แสงปิยะ    รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา อิสสอาด    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นายปลื้ม ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

หน้าที่  ๑. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

                                                         คณะกรรมการดำเนินงาน 

  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี   ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง    ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 



~ ๒ ~ 
 

  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ        กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู    กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู    กรรมการ 

  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู    กรรมการ 
นายภูวดล สำลี    ครู    กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์   ครู    กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุรีย์ ทนคง   ครู ชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

     หน้าที่      ๑. วางแผนดำเนินการพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. ควบคุมติดตามการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ 

๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ และฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

  นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ ์ แก้วจันทร์   ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู    กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. จัดโต๊ะสำหรับตั้งพระรูปรัชกาลที่ ๖ พร้อมเครื่องทองน้อย  
  ๒. จัดตกแต่งบริเวณสถานที่จัดพิธีให้สวยงาม พร้อมทั้งจัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยหลังเสร็จพิธี 
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คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นายปลื้ม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สำลี   ครู         รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีย์ ทนคง   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์  คร ู   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดกำหนดการและดำเนินพิธีการถวายราชสดุดี 
 ๒. จัดฝึกซ้อมพิธีถวายราชสดุดี 

คณะกรรมการฝ่ายกองเกียรติยศ 

                     นายประสพชัย  แน่ประโคน    ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
                     นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู ชำนาญการ       รองประธานกรรมการ 
                     นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
                     นายภวูดล  สำลี  คร ู   กรรมการ 

นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓๐ คน เป็นกองเกียรติยศในพิธี 
๒. ดำเนินการฝึกซ้อมกองเกียรติยศให้พร้อมเพรียงและเรียบร้อยเพ่ือใช้ในพิธีดังกล่าว 
 

คณะกรรมการดุริยางค์ 

นายเกษม  เมาลิทอง           ครู ชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ           กรรมการ 
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
นางสาวภริตา โอชารส  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดดุริยางค์ บรรเลงเพลงตามกำหนดการในพิธี โดยให้นักเรียนดุริยางค์แต่งกายเครื่องแบบ 
              ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
 ๒. จัดดุริยางค์ร่วมฝึกซ้อมพิธีกับลูกเสือ – เนตรนารี ในการฝึกซ้อมใหญ่ 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารคำกล่าวรายงาน/คำกล่าวถวายราชสดุดี 

นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู        กรรมการ   

นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดเตรียมหนังสือคำกล่าวถวายราชสดุดีของประธานในพิธี  
 ๒. จัดเตรียมหนังสือกล่าวรายงานของผู้กล่าวรายงานในพิธีถวายราชสดุดี 

๓. เชิญหนังสือส่งมอบให้ผู้กล่าวรายงานและประธานในพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

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

หน้าที   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมการถวายราชสดุดีและกิจกรรมพัฒนาตลอดงาน 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู  กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู   กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑. ประสานงานจัดเตรียมเครื่องเสียงกับฝ่ายสถานที่ในวันพิธีและในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
          ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำพวงมาลา 

  นายเสกสรรค์  สุขมา   ครู       ประธานกรรมการ 
  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์  ครู   กรรมการ 
  นางสาวภริตา โอชารส   ครู   กรรมการ 
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นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดทำพวงมาลาสำหรับถวายหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ จำนวน ๑ พวง   
 ๒. เชิญพวงมาลาประธานในพิธีสำหรับถวายหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ 

คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู  ประธานกรรมการ 
นางวรรณวรางค ์ ทนงสุทธิ์   ครู   กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. ให้การดูแลปฐมพยาบาลแก่ลูกเสือ – เนตรนารี เจ็บป่วยที่เข้าร่วมพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 

นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนพัฒน์ ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย  ครู   กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย  ครู   กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมในรูปเล่มเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ 

คณะกรรมการควบคุมดูแลการบำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นายเสกสรรค์  สุขมา   ครู   ประธานกรรมการ 
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ    ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นายฉัตรดาว ฉันทะ    ครู   กรรมการ  
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา    ครู    กรรมการ 
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
นายภูวดล  สำลี    ครู   ประธานกรรมการ 
นายปรารณ์รณ กาญจนากร   ครู   กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน   ครู   กรรมการ 
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล    ครู   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา    ครู   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะภัย   ครู   กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ สายันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี    ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์    ครู   กรรมการ 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว    ครู   กรรมการ 
นายชยกร อมรเวช    ครู   กรรมการ 
นายวันเฉลิม อุลิด    ครู   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต. ฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายพิทยา ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์    ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  นางสาวสุรีย์  ทนคง   ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์    ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ   ครู   กรรมการ 
  นางสาวพัชญมนฑ์ ทิพย์สง   ครู   กรรมการ 
  นางสาวญดา แก้วพาณิชย์   ครู   กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์   ครู   กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน ไวยบุรี    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  ครู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวพรทิพย์ อุดร    ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวศิริวรรณ โอริส    ครู   กรรมการ 
  นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง   ครู   กรรมการ 
  นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์    ครู   กรรมการ 
  นางสาวพัชรี บัวอาจ    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางกันต์ฤทัย พันธ์สวัสดิ์    ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์    ครู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางจิตร์สมา สมงาม    ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร วงศ์จีน    ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวกัญญา อินทร์กอง   ครู   กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์    ครู    กรรมการ 

นางสาวปัทมา กีถาวร    ครู     กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

  นางสาวจุฑาทิพย์ ดีละม้าย   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ควบคุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  บำเพ็ญประโยชน์   
ณ จุดที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เสียสละเพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 

 
            สั่ง   ณ   วันที่  ๑๗   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

      (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กำหนดการ 
พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบางปะอิน  “ราชานุเคราะห์๑” 
        เวลา ๐๘.๒๐ น. กองลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแถวพร้อมที่สนาม  
   โรงเรียนบางปะอิน  “ราชานุเคราะห์ ๑” หน้าพระบรมรูป  
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  
        เวลา ๐๘.๓๐ น.  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ผู้บังคับแถวสั่งทำความเคารพ “ลูกเสือตรง”  
   - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   - ผู้บังคับแถวเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเครื่องทองน้อย  
                                  หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ (ประธานถวายความบังคม ๓ ครั้ง) และถวายพวงมาลา 
   - พิธีถวายราชสดุดี ผู้บังคับแถวสั่งลูกเสือตรง ถอดหมวก นั่ง  
   - ผู้บังคับแถวกล่าวนำถวายราชสดุดี ขึ้นนำ “ข้าลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ”   
                                  ลูกเสือกล่าวรับจนจบ 
   - ผู้บังคับแถวสั่ง ลุก สวมหมวก 
   - ผู้บังคับแถวสั่งเชิญหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกล่าวรายงาน 
   - ประธานกล่าวถวายราชสดุดี ประกาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
       มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
   - กล่าวจบ ผู้บังคับแถวสั่ง “ลูกเสือ ตรง” วงดุริยางค์บรรเลงพลงสรรเสริญเสือป่า 
   - ประธานเดินทางกลับ ผู้บังคับแถวสั่งทำความเคารพ ดุริยางบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
   -  เสร็จพิธี ลูกเสือ – เนตรนารี แยกย้ายบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ ที่กำหนด 
 
หมายเหตุ    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี แต่งกายชุดลูกเสือ ผ้าผูกคอของจังหวัด 
      กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สถานที่บำเพ็ญประโยชน์ 
 

 
 

ลูกเสือ ม.๑  สวนกาญจนาฯ   โรงอาหารมงคลบพิตร  รอบอาคาร  ๓  
ลูกเสือ ม.๒ โดมราชาวดีภิรมย์  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อาคารเกษตร อาคารฝึกงาน 
ลูกเสือ ม.๓ สนามฟุตบอล ลานพระบรมรูป ถนนหน้าอาคาร ๒ 
เนตรนารี  ม.๑  อาคาร ๑ อาคาร ๕ อาคารคหกรรม  
เนตรนารี  ม.๒  หอประชุมอเนกประสงค์ ห้องเพชรราชา ห้องดนตรีไทย ป้อมยาม ถนนทางเข้าโรงเรียน 
เนตรนารี  ม.๓  ด้านหลังอาคาร ๒  อาคาร ๔ 
 


