รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคา 2562
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ที่

หน่วยงาน

จานวน

1
2
3

โรงเรียนหนองรีมิตรภาพที่ 225
กศน. อ. เมืองพะเยา
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

1
1
2

4
5

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

1
4

6

สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม

6

7

ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

3

8
9
10
11
12
13
14

สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
วิทยากรพิเศษ เทศบาลเมืองศรีราชา
วิทยากรพิเศษ เทศบาลเมืองศรีราชา
วิทยากรพิเศษ เทศบาลเมืองศรีราชา
วิทยากรพิเศษ เทศบาลเมืองศรีราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

1

15
16

สานักงานศึกธิการจังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

2

รายชื่อ
นายวิริยะ กิตติคุณกันรัมย์
นายอดิสอน ขุ่ยคา
นายจารุพงศ์ ทารักษ์
นายศุภวัทน์ บุญอินทร์
นายวีนัส บุญฤทธิ์
นางสุชารัตน์ ดิสขา
นายสุรศักดิ์ สุคนธา
นายปรเมศร์ ชะโลธร
น.ส.ประภัสสร วานิชสุขสมบัติ
นายณัฏฐภัทร กังสดาลมณีชัย
พันโทชยุต ศาตะโยธิน
นายกรณ์ชพัฒน์ ดารงค์ไชย
นายพงศธร กอวิเศษชัย
นายนเรศ สอนสิทธิ
นางสาวธัญญรัตน์ กลมเกลียว
นางสุนันทา ลีลา
นายสมเชื้อ ยอดสิงห์
นายบรรจง ยาตรา
นายศิริโชค วิจิตร
นายพรรษา จุดาบุตร
นางสาวกาญจนา คนกล้า
นางสาววนิดา นงภา
ว่าที่ร้อยตรีวิจิตร คูคา
นางสาววราสา ตันยาตพรชัย
นายเฉลิมพล จิตรหนัก
นางบังอร ทองจารัส
นายสถาพร ทวีกุล
นางสาวทศพร ทักษิมา

ที่

หน่วยงาน

จานวน

17

โรงเรียนหนองหานวิทยา

3

18
19
20
21
22

ข้าราชการบานาญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
ข้าราชการบานาญ
โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง (สพป.ลาพูน เขต 2)
โรงเรียนขามแก่นนคร

2

23
24
25
26

โรงเรียนวิชิตสงคราม
โรงเรียนวิชิตสงคราม
สพม. เขต 2
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

3

27
28

กศน. อาเภอโชงเจียม จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

16

29

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

20

รายชื่อ
นายธนพล น้อมระวี
นายมนตรี สามารถ
นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะศิริ
นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนา
นายเบญจมินทร์ ศรีสุข
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
นางสาววิไล ทองแท่งไทย
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
นายรุ่งพิชัย นาคารอด
นายพงศ์ธร จันพลโท
นายยศพัฒน์ คฤหาสน์กนก
นางนิตย์ หมายเจริญ
นายสมชาย หมายเจริญ
นางสาวญาตา กมลวุฒิโชค
นายเทวัญ จันทเขต
นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์
นายประเสริฐ โคบาล
นายมนัส พุทธวงศ์
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย อัมพรรัมย์
นางสาวธาราวรรณ เที่ยงดี
นางสาวจรียา สงจันทร์
นายสุชาติ ราชบุรี
นายสุรชัย ตีหล้า
นางสาวเครือวัลย์ ภู่ทับทิม
นางทัศนีย์ อรรณพ ณ อยุธยา
นางสาวกชพร ธีรธนันกุล
นายจิรานุวัฒน์ พานทอง
นางสาวอรวรรณ อักษรวงศ์
นางสุทัศน์ ธานีพูน
นางสาวศิริพร ดวงคีรี
นายทศพร ไรน้อย
นางสาวสาราญจิตร์ ภูมี
นางภานัททกา วงษากิตติกุล

ที่

หน่วยงาน

29

(ต่อ)
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

30
31
32
33
34

โรงเรียนกู่แก้ววิทยา (สพม. 20)
โรงเรียนบ้านแม่หว่างราษฎร์อุปถัมภ์
เทศบาลเมืองศรีราชา
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จานวน

1
33

รายชื่อ
นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์
นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์
นายอนุชา มาตฤปโยธร
นายประธีป แจ้งกูล
นางสาวศรีโสภา คูประพันธ์พงศ์
นางสาวปนัดดา เพ็ญเจริญชัยสกุล
นางสาวปราณี รองสุพรรณ์
นางสาวพัชรวดี อ่าเจริญ
นายชาญณรงค์ แสงอรุณ
นายวรพงษ์ สุพิพัฒน์
นายภัคพนธ์ จันทโชติ
นางสาวจิตตรา ถาวร
นางสาววารุณี เกตุประสาร
นางสาวมณีรัตน์ เรืองศิริ
นายชัยวัฒน์ อ่อนสุข
นางกิ่งกาญจน์ สรเดช
นางสาวสุภาภัสสร์ อินทร์ฉาย
นางจุฑารัตน์ อุดมพันธ์
นายวรนิช ไชยเทศ
นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
นางสาวจันทนา เฮงจันทร์
นางสาวกนกพร คาโสภา
นางสาวบุญญสิตา บุษประเกศ
นายไกรสิงห์ ทรงศิริ
นางจาปา แสนพรม
นางสาวอภิรมย์ฤดี ทวีเกียรติวัฒนา
นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์
นายวัชรพงษ์ สุริวงษ์
นายสุรศักดิ์ ภูดาเศษ
นายเกริกพล สิงห์คาป้อม
นายนพัตรธร รักษาดี
นายอัษฎาวุธ คาพรวน
นายพีรพัตร สีจันทร์

ที่

หน่วยงาน

34

(ต่อ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

35

สโมสรลูกเสือวัฒนธรรม

จานวน

14

รายชื่อ
นายธนารักษ์ คาสิงห์
นายสถาพร หน่อแก้ว
นายธวัชชัย เรือนแปง
นายภูริวัจน์ โสนารถ
นางสาวศศิธร ครุประทีป
นางสาวมัลลิกา ครุฑเทศ
นางสาวปฏิมาพร รสสุนทร
นางสาวณัฐธิดา จันทร์คา
นางสาวรัตตวัลย์ แก้วเจ๊ก
นายสันติสุข แก้วสุข
นางสาวอภิรวดี ศักดิ์สวัสดิ์
นายวรเชษฐ์ มูฮัมหมัดสอี๊ด
นายภูวนาท ผางาม
นายไกรวัฒน์ รุ่งเรือง
นายชินวัตร สุขสนิท
นายธนทร ผุบผาขันธ์
นายพีรชัย แสงสาลี
นายณัฐนัย อุตส่าห์ดี
นายธนากร วงศ์สมบัติ
นางสาวชัญญานุช ยางเดี่ยว
นางสาวณัฐธิดา จันทร์คา
นางสาวฐาปนา นิลแสงใส
นางสมิตา สว่างวงค์
นายวิจิตร ไฝศิริ
นางสาวเกสรา ฉัตรทอง
นางสาวฉันชนก ใหมพรม
นายบุญโย มัดทะปะนัง
นางสาวอรวรรณ ทองดี
นายเนติ คาตั๋น
นายเดชาชัย วรรณศิลป์
นายศุภกรณ์ เลิศไกร
นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์คงสัน
นางนิภาพร นางจาปางาม

ที่

หน่วยงาน

จานวน

35

ต่อ
สโมสรลูกเสือวัฒนธรรม

36

โรงเรียนโคกสง่า

11

37
38
39

โรงเรียนสารคามพิทยา
โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

1
1
2

40

สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

5

41

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

2

42
43
44

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวาปีปทุม

9

รายชื่อ
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร์
นางสาวพันธ์ทิพย์ มหาชล
นางสาวมุนินทร์ จาปางาม
นายมงคล สุราสา
นางประกอบกิจ โฮงคาอุตย์
นางหัตถพร สุราสา
เด็กชายวีระภาพ กาละเพชร
เด็กชายกฤษดา นครพันธ์
เด็กชายนิรันด์ ลีลาศ
เด็กชายชัยวัฒน์ การะพิมพ์
เด็กหญิงวรัญญา กาลมุล
เด็กหญิงวนิดา น้อมจันทึก
เด็กหญิงสุกัญญา นครพันธ์
เด็กหญิงจารุวรรณ มอญชัยภูมิ
นายสงวนศักดิ์ จอมทะรักษ์
นางสาวธนัตพร ชาติสุภาพ
นางศรณี คุปติปัทมกุล

นางพิสมัย รัตนมณี
นางวรางคณา นาคศรี
นางวันทนาภรณ์ แคว้นพุทรา
นางวิริยา นานไธสง
นายอภิชัย วิภาภรณ์
นายกิตติพงษ์ หนูวัน
นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง
นายประวิทย์ พรมสุวรรณ์
นายประสงค์ ไชยสาร
นายมนูญ เพชรมีแก้ว
นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
นายสง่า ศรีโยวงศ์
นายสมศักดิ์ โกการัตน์
นายพิษณุย์ ดาทอง

ที่

หน่วยงาน

จานวน

44

โรงเรียนวาปีปทุม
(ต่อ)

45

1

46

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ ชลบุรี
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

47
48
49
50
51
52

สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สพม.9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี
โรงเรียนวัดราชบพิธ

1
1
1
1
1

53
54

โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จ.นราธิวาส

2

55
56

กศน. อาเภอหนองม่วงไข่
สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์

5

57

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

5

รายชื่อ
นายพงศธร สมภักดี
นายศุภษร บุดดา
นางปรไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
นายปุณยวัจน์ มั่นศรี
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
นางสาวณภัทร นรสิงห์
นางสุภนัน เอกธีรธรรม
นายปัญญนัช เอกธีรธรรม
นายบุญเสริม มงคลทรัพย์
นางสาวองุ่น หงษ์ศรี
นายสุรเดช อนันตสวัสดิ์
นางสรัญญา อินทร
นางจันทร์ธนี เชี่ยวเวช
นายวิชาญ อินทรวิเชียร
นายชายชาตรี บุมี
นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
นายรอพา วาแฉะ
นายซุลกิฟลี ลอดิง
นายธวัชชัย สมยะ
นายวิชัย ทองอินทร์
นางอาไพ แต่สุวรรณ์
นางพมลพร ชมเดช
นางมาลี นุ่งอุทัย
นายวัชร ชาญม่วง
นายสมคิด เกษดา
นางวรากร มังบู่แว่น
นางเฉลิมพร ราศีชัย
นายดิเรก ศรีโยธา
นายวุฒิ อนุอัน

ที่

หน่วยงาน

58

กศน. จ.ปทุมธานี

59
60
61
62
63

สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
นายมนต์ชัย บุตรศรี
นายเลอพงษ์ วัชรชัย
นางปราณี บัวเถื่อน
นางสุกัญญา สถิต
นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา
นางสาวสกรรจ์วงศ์ มิตรประเสริฐ
นางวันเพ็ญ อุ่นเรือนงาม

64

จานวน

รายชื่อ

1
1
2

นายณัฐพล มารยาท
นายมงคลชัย ขาวสะอาด
นางสาวนิสา ที่ดินดา
นางสาวเยาวลักษณ์ สิงห์โคตร
นายสุระพล ชื่นอารมย์
นายประกาย จูมมณี
นายอาคม อาพันเพ็ญโรจน์
นายกรรัตน์ แสงพราว
นายศราวุธ กระจับนาค
นายสัญญา วัฒนสิงห์
นายณัฐพล เหล็กแสน
นางสาวฐฌามณมาลย์ เหล็กหมื่นไวย
นางสาวจิรัสยา แจ่มจันทร์
นายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์
นายช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์
นายทรงกฤษณ์ ทัศกร
นางสาวอาภาพร วิเศษ
โรงเรียนอรรถวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี

3

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

15

