
 

  

 

 
 

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  

----------------------------------------------- 

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริม 
ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง 
ที ่ เข ้มแข ็ง และบำเพ ็ญประโยชน ์ต ่อช ุมชนอย ่างต ่อเน ื ่องและย ั ่ งย ืน เป ็นการถวายความจงร ักภ ักดี  
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี
ให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ 
และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ดังนั้น  เพื่อให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นางวนัเพ็ญ แจ่มอนงค ์ กศน.เขตคลองสามวา 
๒. นายศิษฎา ซากีรี กศน.เขตคลองสามวา 
๓. นายนาวี แก้วประไพ กศน.เขตดุสิต 
๔. นายจำรัส สวาสโพธิ์กลาง กศน.เขตดุสิต 
๕. นางสาวลำไพ โพธิ์ศรีขาม กศน.เขตทวีวัฒนา 
๖. นางสาววิภาวรรณ เฉยชิน กศน.เขตทวีวัฒนา 
๗. นายชัยวิชิต สารัญ กศน.เขตทุ่งครุ 
๘. นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน ์ กศน.เขตทุ่งครุ 
๙. นางศรีสงา่ โภคสมบัติ กศน.เขตธนบุรี 

๑๐. นางสาวอัมรา เงินโพธิ์ กศน.เขตธนบุรี 
๑๑. นายปริญญา ปิยชนานันทน์ กศน.เขตบางเขน 
๑๒. นายจีระวฒัน์ ปุ่นตะค ุ กศน.เขตบางเขน 
๑๓. นายจำเป็น เอ่ียมอักษร กศน.เขตบางคอแหลม 
๑๔. นายวริทร์ หัวแหลม กศน.เขตบางคอแหลม 
๑๕. นายอุเทน สามหล้า กศน.เขตบางซื่อ 
๑๖. นายสดุจิตต์ เขตหล่าย กศน.เขตบางซื่อ 
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๑๗. นางสรัยณ์อร บุญม ี กศน.เขตบางนา 
๑๘. นายณัฐภัทร แก่วแสงโชต ิ กศน.เขตบางนา 
๑๙. นางเบญจพร จั่นเจริญ กศน.เขตบางรัก 
๒๐. นางสาวอารี หอมชะเอม กศน.เขตบางรัก 
๒๑. นางสาวฉนัทนาเสือเขียว บุญเทยีม กศน.เขตบึงกุ่ม 
๒๒. นายสธุน ประเสริฐบุญ กศน.เขตบึงกุ่ม 
๒๓. นายสทิธิชัย ภู่วงศ ์ กศน.เขตปทุมวัน 
๒๔. นางประไพ มจีันทร ์ กศน.เขตปทุมวัน 
๒๕. นางอำพรศิลป์ ลิมาภิรักษ์ กศน.เขตประเวศ 
๒๖. นายวิทยา บุญรักษา กศน.เขตประเวศ 
๒๗. นางสาวมุกดา แข็งแรง กศน.เขตพญาไท 
๒๘. นายเอกชัย แสนตรี กศน.เขตพญาไท 
๒๙. นายสมถวลิ คำทอง กศน.เขตลาดกระบัง 
๓๐. นายกิตติ อ่วมธรรม กศน.เขตลาดกระบัง 
๓๑. นางสาวปาณิศา จิตตป์ระเสริฐ กศน.เขตลาดพร้าว 
๓๒. นายศิวะ ปลัง่กลาง กศน.เขตลาดพร้าว 
๓๓. นางศรีสมร ครุยานนท ์ กศน.เขตสวนหลวง 
๓๔. นายกฤษณพงศ์ พรรณราย กศน.เขตสวนหลวง 
๓๕. นายปรีชา ผลชมภู่ กศน.เขตสายไหม 
๓๖. นายพนาวรรณ เวียงคำ กศน.เขตสายไหม 
๓๗. นายพิเชษฐ เสือเฒ่า กศน.เขตห้วยขวาง 
๓๘. นายกฤษณะ อ่วมเปี่ยม กศน.เขตห้วยขวาง 
๓๙. นางสำอาง ปินตาคำ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 
๔๐. นางสาวนันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 
๔๑. นางสาวดษุฎี จันทร์งาม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
๔๒. นางสาวดวงกมล ดงแดง โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
๔๓. นายราเมศ มุสิกานนท์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
๔๔. นายเสกสนัติ รจนากร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
๔๕. นางสาวเบญจวรรณ ชัยวชิา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
๔๖. นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
๔๗. นางสาวสายพิณ พุทธิสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
๔๘. นางเทวี พรหมรินทร ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
๔๙. นายภักดี แสงจนัทร ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
๕๐. ว่าที่ร้อยตรีณัฐฐินนัท์ โยมนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
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๕๑. นายอธิพงศ์ โชคเคล้าลาภ โรงเรียนทวีธาภิเศก 
๕๒. นางสาวธัญญาภรณ์ สาวาโย โรงเรียนทวีธาภิเศก 
๕๓. นางสาวอิงฟา้ ประยูรสุข โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
๕๔. นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
๕๕. นายธนะพฒัน์ ขวัญพิพฒัน์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทววีัฒนา)  

ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
๕๖. นายพรพิทักษ์ จดุเพ็ชรแจ่ม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทววีัฒนา)  

ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
๕๗. นายวราฤทธิ์ ก๊าสอุไร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
๕๘. นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
๕๙. นางสาวเอ้ือมพร วอนยิน โรงเรียนมหรรณพาราม 
๖๐. นายถนอมศักดิ์ เมรี โรงเรียนมหรรณพาราม 
๖๑. นายอรรถพล พิมพ์สนิ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
๖๒. นายมนัส รองวัง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
๖๓. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
๖๔. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ใยบัว โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
๖๕. นางสาวศิริวิมล สมพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ยานนาเวศ 
๖๖. นายภาคภูมิ ทองลาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ยานนาเวศ 
๖๗. นายวชิระ กู้สุวรรณวิจิตร โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
๖๘. นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ ์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 
๖๙. ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ ยาวิชัย โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขำ 
๗๐. นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย ์ โรงเรียนราชวนิิต มัธยม 
๗๑. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ พอสอน โรงเรียนราชวนิิต มัธยม 
๗๒. นายเทพฤทธิ์ โกไศยกานนท์ โรงเรียนแซ่มเสริม 
๗๓. นายภัคพง บุญสุุข โรงเรียนแซ่มเสริม 
๗๔. นายวนิัย คำวิเศษ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
๗๕. นายธีระยทุธ โพธิ์กระสังข ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
๗๖. นางสาวกนกวรรณ ชะวาลา โรงเรียนดาราคาม 
๗๗. นางสาววนัเพ็ญ เดชจร โรงเรียนดาราคาม 
๗๘. นายประจวบ อนิทแย้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 
๗๙. นายชัยรัตน์ ลจี้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 
๘๐. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  

ในพระราชปูถัมภ์ 
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๘๑. นายณัฐพงศ์ มณีวงศ ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  
ในพระราชปูถัมภ์ 

๘๒. นางลดาวลัย์ เก้ือสุข โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
๘๓. นางสาวเกษสุริยงค์ แปลงกลาง โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
๘๔. นางสาวปราณี นิลเหม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
๘๕. นางภคมน นิธิศวรดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
๘๖. นางสาวนันทน์ภัส จำปารัตน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
๘๗. นายบุญรือ สังข์สม โรงเรียนนนทรีวิทยา 
๘๘. นางสาวนางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษา 

น้อมเกล้า 
๘๙. นายณัฐพล โคตรพิมพ ์ โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษา 

น้อมเกล้า 
๙๐. นายณัฏฐส์ุภณ เนื้อศรี โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย 
๙๑. นายมานิตย์ รองเมือง โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย 
๙๒. นายสุรศักดิ์ การุญ โรงเรียนนวมินทราชทูิศ กรุงเทพมหานคร 
๙๓. นายธีรวัต นวลภักดิ ์ โรงเรียนนวมินทราชทูิศ กรุงเทพมหานคร 
๙๔. นางสาวศิรินภา ทองคำแท ้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
๙๕. นางสาวปานทอง แสงสุทธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
๙๖. นางสาวธัญพร บุญสุภา โรงเรียนบางกะป ิ
๙๗. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต ์ โรงเรียนบางกะป ิ
๙๘. นายณัฐพชัร ป้อมหิน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์

อนุสรณ์) 
๙๙. นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกลุ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์

อนุสรณ์) 
๑๐๐. นายคมศักดิ์ หาญสงิห์ โรงเรียนปทุมคงคา 
๑๐๑. นางสาวสิริวรรณ กองธรรม โรงเรียนปทุมคงคา 
๑๐๒. นางสาวสุปราณี อปุรา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
๑๐๓. นางสาววรัญญา วงศ์สวุรรณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
๑๐๔. นายชาตรี นามคุณ โรงเรียนประถมนนทร ี
๑๐๕. นายอุทิศ หมายมัน่ โรงเรียนประถมนนทร ี
๑๐๖. นางสาวอรยา เทศงามถ้วน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
๑๐๗. นางสาววนัทะนี แสงแก้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
๑๐๘. นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
๑๐๙. นายวชิระวิทย์ นาเมืองรักษ ์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
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๑๑๐. นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
๑๑๑. นางสาวนวพรรณ อินทรวิเชียร โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
๑๑๒. นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
๑๑๓. นางเมตตา ศรีเก้ือกลิ่น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
๑๑๔. นางสาวบูลยา เนขุนทด โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
๑๑๕. นายฐาปนา นาตประสทิธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
๑๑๖. นางอรุณี จิรมหาศาล โรงเรียนมหาวีรานุวตัร 
๑๑๗. นายทววีัช แก้วแดง โรงเรียนมหาวีรานุวตัร 
๑๑๘. นางสาวณภาภัช ภูชยัศรีสัมฤทธิ ์ โรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 
๑๑๙. ว่าที่ร้อยตรีศุกลพัชร์ ก้อนนาคพพิัชร์ โรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 
๑๒๐. นายยศชวิน กุลดว้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
๑๒๑. นายนราธิป แก้วทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
๑๒๒. นายฉลองรัฐ สงัข์รัตน ์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
๑๒๓. นางรัตนา โยธาจนัทร ์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
๑๒๔. นายสมบัติ ผ่องอำไพ โรงเรียนราชดำริ 
๑๒๕. นายณรงค์ฤทธิ์ กลา้หาญ โรงเรียนราชดำริ 
๑๒๖. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม โรงเรียนราชวนิิต 
๑๒๗. นายวสันต์ จำปาพันธ ์ โรงเรียนราชวนิิต 
๑๒๘. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
๑๒๙. นายไตรรงค์ ทองนอก โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
๑๓๐. นางภิญญาพัชญ์ สัญลักษณ ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 
๑๓๑. นายวชิัยโชค สร้อยทรัพย ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 
๑๓๒. นายสมเกียรติ นวลวันด ี โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง 

อนุสรณ์) 
๑๓๓. นายชัยศิริ อร่ามจันทร ์ โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง 

อนุสรณ์) 
๑๓๔. นางสาววิวรรณ แซ่จิว โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
๑๓๕. นายจิรายุ จันทร์ดอน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
๑๓๖. นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 
๑๓๗. ว่าที่ร้อยตรีภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 
๑๓๘. นายจักรพล สาใจ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวชิาสอน) 
๑๓๙. นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวชิาสอน) 
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๑๔๐. นางจิตรี ฟุง้กลิ่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
๑๔๑. นางสาวญาติมา ชูรัตน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
๑๔๒. นางสาวจุตพิร สายมาตร ์ โรงเรียนวัดโสมนัส 
๑๔๓. นางสาวศศิพชัฏาชนก ประครอง โรงเรียนวัดโสมนัส 
๑๔๔. นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว โรงเรียนวัดหนัง 
๑๔๕. นางบุญยิ่ง พรมจารีย ์ โรงเรียนวัดหนัง 
๑๔๖. นางภารดี ผางสงา่ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
๑๔๗. นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวสัดิ์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
๑๔๘. นางสาวมนิตรา ลายสนิทเสรีกุล โรงเรียนศรีพฤฒา 
๑๔๙. นายสานติย์ เมืองสง โรงเรียนศรีพฤฒา 
๑๕๐. นางสาวสริณยา ขันทโรจน ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
๑๕๑. นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
๑๕๒. นางจนัท์สดุา แก้วงามพรรณ์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
๑๕๓. ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช วีรทองประเสริฐ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
๑๕๔. นางทัศนียา อุดมสุข โรงเรียนสถาพรศึกษา 
๑๕๕. นางศรัญญา มงคลสนธิ ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา 
๑๕๖. นายพิรุณเทพ เพชรบุรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

ฝ่ายประถม 
๑๕๗. นายทนิกร เทพกุศล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

ฝ่ายประถม 
๑๕๘. นายจิระพงค์ จันเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
๑๕๙. นายประเทืองวุฒิ เนื่องภักด ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
๑๖๐. นางสาวกานดา เจริญเตีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
๑๖๑. นางสาวสุภัทตรา แซมตะคุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
๑๖๒. นางอารีย์ เสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ฝา่ยปฐมวยัและประถมศึกษา 
๑๖๓. นายอภิเษก ลือศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ฝา่ยปฐมวยัและประถมศึกษา 
๑๖๔. นายแสน แหวนวงศ ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
๑๖๕. นายรัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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๑๖๖. นายปฐมชัย ธะนะเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-- 
วิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 

๑๖๗. นายเสฏฐวฒุิ บรรดาศักดิ ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-- 
วิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 

๑๖๘. ว่าที่ร้อยตรีณพล ดำรงธนชัย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอปุถัมภ์ฯ 
๑๖๙. นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอปุถัมภ์ฯ 
๑๗๐. นายสวุิทวัส หิรัญสนิสมุทร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
๑๗๑. นายวีรยุทธ เข้าคลอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
๑๗๒. นางสาววลิาวลัย์ อันมาก โรงเรียนหอวัง 
๑๗๓. นายชลชาติ สายมาตร์ โรงเรียนหอวัง 
๑๗๔. นายอานนท์ ทองคง โรงเรียนอนุบาลพิบลูเวศม์ 
๑๗๕. นายอานุภาพ สุกรินทร ์ โรงเรียนอนุบาลพิบลูเวศม์ 
๑๗๖. นายปิตินนัท์ บวัสำลี โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงาน 

สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
๑๗๗. นางอาภาสนิี ประสพศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงาน 

สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
๑๗๘. นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร ์ โรงเรียนวัดบวรมงคล 
๑๗๙. นางสาววริศรา กรเพ็ชร โรงเรียนวัดบวรมงคล 
๑๘๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
๑๘๑. นางสาวทัศนีย์ นิภากรพันธ์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
๑๘๒. นางปณิดา วรรณบุตร โรงเรียนวัดราชบพิธ 
๑๘๓. นางสาวสุนิษา คชายุทธ โรงเรียนวัดราชบพิธ 
๑๘๔. นางสาววาสนา ยะหัตตะ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
๑๘๕. นายยุทธภูมิ จำรัส โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
๑๘๖. นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ โรงเรียนวัดสระเกศ 
๑๘๗. นายณชัพล ฉลทูอง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
๑๘๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
๑๘๙. นางภาณัททกาวงษา กิตติกุล วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชทูิศ 
๑๙๐. นายพงศธร สุวรรณศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชทูิศ 
๑๙๑. นายสุรชัย ปรีทอง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
๑๙๒. นายสานติ หนูสงวน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
๑๙๓. นายพชิเชฎฐ์ สุคนธ ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๑๙๔. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร สุริยะวรากุล วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๑๙๕. นายจักรินทร์ ดำรักษ ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
๑๙๖. นายธนิสร บุรุษพฒัน ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
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๑๙๗. นายวีรพงศ์ คงช่วย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
๑๙๘. นายมาโนช มหารชพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
๑๙๙. นางสาวนิภัทรา สงูภิไลย์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
๒๐๐. นายณฐพล คนป้อม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
๒๐๑. นายสนิาท ศรีสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการราชดำเนิน 
๒๐๒. นายวีระชัย บญุเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการราชดำเนิน 
๒๐๓. นางสาวศิริมา วงศ์สายใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณชิยการ 
๒๐๔. นายณัฐพล ไกรวาส วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณชิยการ 
๒๐๕. นายทวี ทิมแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
๒๐๖. ว่าที่ร้อยตรีชุติพนธ์ มะนะโส วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
๒๐๗. ว่าที่ ร้อยตรีอภิเดช เอ่ียมสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียา่น 
๒๐๘. นายเชษฐชน หอมแช่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียา่น 
๒๐๙. ว่าทีร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยว

กรุงเทพ 
๒๑๐. นายสงกรานต์ พบิูลย์ศักดิ ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยว

กรุงเทพ 
๒๑๑. นายสมคิด มติรอารีย์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
๒๑๒. นางสาวเอมอร อุปชีวะ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
๒๑๓. นายวีระพนัธ์ เอ่ียมสอาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชยั 
๒๑๔. นายโยธิน แสนศิริ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชยั 
๒๑๕. นายจีรเดช ธนัตเสถียรวงศ ์ วิทยาลัยพาณชิยการธนบุร ี
๒๑๖. นางสาวนิอร น้ำใจด ี วิทยาลัยพาณชิยการธนบุร ี
๒๑๗. นางสาวกฤติญา วังหอม วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
๒๑๘. นางสาวสายฝน ดาภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
๒๑๙. นางสาวนิภา วิเศษการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
๒๒๐. นางสาวธัญญลักษณ์ จีระออน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
๒๒๑. นายไกรศักดิ์ กาญจนศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
๒๒๒. นายพิษณุวัตร สุนทรนันท วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศลิป์ 
๒๒๓. นายอนุพงศ์ ทองพลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศลิป์ 
๒๒๔. นางยุพนิ พิมศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
๒๒๕. นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
๒๒๖. นางอมรา คุ้มจนัอัด โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภ์ฯ 
๒๒๗. นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภ์ฯ 
๒๒๘. นายปวริศร์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
๒๒๙. นางสาวสายสุนีย์ ลิ้มรังษ ี โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

   
/230. นายณัฐพงศ์... 



- 9 - 
 

๒๓๐. นายณัฐพงศ์ กุลวุฒชิัยมงคล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
๒๓๑. นายวสวัตติ์ สุริยนัต ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
๒๓๒. นายเสกสนัติ รจนากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
๒๓๓. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา โรงเรียนพญาไท 
๒๓๔. นายไพศาล ศุภปฐม โรงเรียนพญาไท 
๒๓๕. นายวีระชัย บญุอยู่ โรงเรียนสีกัน 
๒๓๖. นายอนุพนัธุ์ ปานนิ่ม โรงเรียนสีกัน 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  ๒๕๖6 

 
 
 
 (นางเบ็ญจางค์  ถิ่นธานี) 
 ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ 
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง/พิมพ์  ไพฑูรย ์

ตรวจ  ........................ 


