
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท.์ ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๑ 
โทรสาร.  ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๒ 
E-mail :  Scout.peorayong@gmail.com 

 
 

 

ที่  ศธ ๐๒๑๐๔/            
 
 
 

                      พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
        ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๘๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี             
                        ที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๒. ก าหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ก าหนดจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ                     
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดเปิดรับสมัครกองลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่                      
๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท าการประกวดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอประกาศ                       
กองลูกเสือ เนตรนารี ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาท่ีส่ง
กองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ฯ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ระยองวิทยาคม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

           สิบโท 
                           (ไชยยันต์  เกิดเหมาะ) 

                         รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในต าแหน่ง 
                         ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
อาคาร ๗๐ ปีอนุสรณ์โรงเรียนวัดเกาะกลอย 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 



กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท.์ ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๑ 
โทรสาร.  ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๒ 
E-mail :  Scout.peorayong@gmail.com 

 
 

 

ที่  ศธ ๐๒๑๐๔/            
 
 
 

                      พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
        ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๘๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี             
                        ที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๒. ก าหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ก าหนดจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ                     
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดเปิดรับสมัครกองลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่                      
๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท าการประกวดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอประกาศ                       
กองลูกเสือ เนตรนารี ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาท่ีส่ง
กองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ฯ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ระยองวิทยาคม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

           สิบโท 
                           (ไชยยันต์  เกิดเหมาะ) 

                         รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในต าแหน่ง 
                         ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
อาคาร ๗๐ ปีอนุสรณ์โรงเรียนวัดเกาะกลอย 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 



กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท.์ ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๑ 
โทรสาร.  ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๒ 
E-mail :  Scout.peorayong@gmail.com 

 
 

 

ที่  ศธ ๐๒๑๐๔/            
 
 
 

                      พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
        ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๘๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี             
                        ที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๒. ก าหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ฉบบั 
 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ก าหนดจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ                     
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดเปิดรับสมัครกองลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่                      
๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท าการประกวดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอประกาศ                       
กองลูกเสือ เนตรนารี ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาท่ีส่ง
กองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ฯ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ระยองวิทยาคม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

           สิบโท 
                           (ไชยยันต์  เกิดเหมาะ) 

                         รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในต าแหน่ง 
                         ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
อาคาร ๗๐ ปีอนุสรณ์โรงเรียนวัดเกาะกลอย 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 



กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท.์ ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๑ 
โทรสาร.  ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๒ 
E-mail :  Scout.peorayong@gmail.com 

 
 

 

ที่  ศธ ๐๒๑๐๔/            
 
 
 

                      พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
        ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน 
 

อ้างถึง  หนงัสือส านักงานศกึษาธิการจังหวัดระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๘๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี             
                        ที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๒. ก าหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ก าหนดจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ                     
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดเปิดรับสมัครกองลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่                      
๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท าการประกวดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอประกาศ                       
กองลูกเสือ เนตรนารี ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาท่ีส่ง
กองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ฯ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ระยองวิทยาคม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามก าหนดการทีส่่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

           สิบโท 
                           (ไชยยันต์  เกิดเหมาะ) 

                         รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในต าแหน่ง 
                         ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
อาคาร ๗๐ ปีอนุสรณ์โรงเรียนวัดเกาะกลอย 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 



กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท.์ ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๑ 
โทรสาร.  ๐๓๘ - ๐๑๕๗๐๒ 
E-mail :  Scout.peorayong@gmail.com 

 
 

 

ที่  ศธ ๐๒๑๐๔/            
 
 
 

                      พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
        ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๘๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี             
                        ที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ชุด 
   ๒. ก าหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ก าหนดจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ                     
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดเปิดรับสมัครกองลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่                      
๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท าการประกวดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอประกาศ                       
กองลูกเสือ เนตรนารี ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาท่ีส่ง
กองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ฯ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ระยองวิทยาคม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

           สิบโท 
                           (ไชยยันต์  เกิดเหมาะ) 

                         รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในต าแหน่ง 
                         ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
อาคาร ๗๐ ปีอนุสรณ์โรงเรียนวัดเกาะกลอย 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 


