
สืบเน่ืองจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร   
ผู้สอน นายอติชาต  จิตรรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบ่ี

ผู้สนับสนุน นางสุพรรณี  พุ่มเกล้ียง โรงเรียนโชคชัยกระบ่ี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางภารดี  ผางสง่า โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ผู้สอน นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ

ผู้สนับสนุน นายสมบัติ  พรมพันห่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางกาญจนา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุชนศึกษา

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน ว่าท่ีร้อยตรีสุทัศน์  ฉลวยแสง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวจิราภา  จันทขันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ
2 นางสายใหม  นันทศรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ

/ ส านักงานศึกษาธิการ...

ประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
เร่ือง  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4  

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ  ก าหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2564

จึงออกประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เร่ือง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4  ดังน้ี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบ่ี

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ช่ือ - นามสกุล

-ร่าง-



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร ว่าท่ีพันตรีชัยส าราญ  พิมณาคุณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ผู้สอน นายวิทวัส  โพธิลุขา โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

ผู้สนับสนุน นางสาวเพ็ญประภา  อนันตภูมิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร ว่าท่ีร้อยโทเตชวัตร  แก้วเกตุ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จันทบุรี

ผู้สอน นางสาวสุพรรษา  สุขสมบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จันทบุรี

ผู้สนับสนุน นายวิโรจน์  เนียมสอาด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จันทบุรี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายวุฒิ  อิสระกุล โรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต(ศรีไพจิตร)
ผู้สอน นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์ โรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต(ศรีไพจิตร)

ผู้สนับสนุน นางสาวพรธิภา  เฉลิมสุขศรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายประจัญ  เดชสุภา โรงเรียนแสนสุขศึกษา
ผู้สอน นางสาววรรณา  เสนีย์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

ผู้สนับสนุน นางปาลิกา  นิธิประเสริฐกุล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางสาวอรอนงค์  ภูยาธร โรงเรียนวัฒนะโชติ
ผู้สอน นางสาวสายน้ าผ้ึง  วงศ์ธนะโชติช่วง โรงเรียนวัฒนะโชติ

ผู้สนับสนุน นายพันธ์ทวี  กาแสงพงษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ โรงเรียนซับมงคลวิทยา
/ นายปรัชญา...

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

ช่ือ - นามสกุล
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ผู้สอน นายปรัชญา  กาญจนวณิชย์ โรงเรียนปากจาบวิทยา
ผู้สนับสนุน นายสมาน  เวียงปฏิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายพะเนิน  อุชุภาพ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
ผู้สอน นางสาวจันทนิภา  หนูอ่ิม โรงเรียนบ้านปากน้ า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

ผู้สนับสนุน นายธีระ  ขันบุตร โรงเรียนบ้านปากน้ า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน นางสุรินทร์  รุดเครือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธ์ุ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา
ผู้สอน นายพงษ์ธาดา  สุภาแสน โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา

ผู้สนับสนุน นายเอกลักษณ์  มีชัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายประพจน์  เสียมไหม โรงเรียนอัมพวันวิทยา

ผู้สนับสนุน นางสาวหยาดฝน  ไกรเทพ โรงเรียนบุญเหลือเก้ือคง

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางสาวสริตา  แสงกระจ่าง โรงเรียนกิตติวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายเดชา  บรรจงใจ โรงเรียนมารดานุสรณ์
2 นายเศรษฐา  เสนะวงศ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางกฤษณา  ม่ันวศิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
/ 1. นายรพีพัทร...

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
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ผู้สอน
ผู้สนับสนุน 1. นายรพีพัทร  แผ้วผา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

2. นายศุภากร  ช้างทอง โรงเรียนอ านวยวิทย์นครปฐม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางกนกพร  ด้วงค าภา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
ผู้สอน นางจามรี  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ผู้สนับสนุน สิบเอกศิริศักด์ิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายกฤษณุชา  สรสินธ์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. สิบเอกเจริญธรรม  เทินสระเกษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2. นางสาววิภาพร  สอบเหล็ก โรงเรียนบ้านสัมฤทธ์ิ
3. นางสาวฐิติมา  บุไธสง โรงเรียนบ้านทับควาย

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางสาวปิยะภรณ์  จันทร์สระ โรงเรียนหลวงครูวิทยา

ผู้สนับสนุน นายสุภรณ์  แสงผะกาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางสาวทัศนีย์  กรรณิกา โรงเรียนลาซาลโซติรวีนครสวรรค์
ผู้สอน นางชุลี  ไพรสันต์ โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟนครสวรรค์

ผู้สนับสนุน นางนาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง โรงเรียนสามมิตร

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางกุลธิดา  ซ้วนล่ิม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน นางสาวแก้วกันยา  อ่ิมวัฒน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

/ ส านักงานศึกษาธิการ...

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  

ช่ือ - นามสกุล
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ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางชุติมา  มีมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจันทร์ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร

ผู้สนับสนุน 2. นางสาวอัจฉรา  สุขพิบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยา

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายซาการียา  สนิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

ผู้สนับสนุน นางซัลวานา  หะยีเยะ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายคัมภีร์  นิลวรรณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ผู้สอน นายณัฐพงศ์  นิจกิจ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ผู้สนับสนุน ว่าท่ีร้อยเอก มณทณัฐ  พรหมคงบุญ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางวรรณา  เพชรกาศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ

ผู้สนับสนุน นายสมมาตร  ณ พิจิตร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร ว่าท่ีร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ผู้สอน นายชัชวาลย์  โรจนโพธ์ิ โรงเรียนธีรบัญชร

ผู้สนับสนุน นายอรรถชัย  ศิริเดช ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นางเกศิณี  เขียวพอดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา

/ 2. นางร าไพ...

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
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2. นางร าไพ  ซ่ือตรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ผู้สนับสนุน นางสาวนันทิกร  ธภามีวรรณะ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบูรณ์
ผู้สอน นายทรงศักด์ิ  น้อยมี โรงเรียนเสรีศึกษา

ผู้สนับสนุน นายสมบูรณ์  จันทา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน นางกนกวรรณ  มะลิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายลือชัย  เท่ียงอยู่ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
ผู้สอน นายสุรชัย  เสนชู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ผู้สนับสนุน นายอรรนพ  พิศสุพรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายสันติ  ทุพรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ผู้สนับสนุน นางสาวมัทนา  สุภสวัสด์ิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายธวัช  โลกา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
ผู้สอน นายภูวนาท  ปัญญา โรงเรียนบ้านนาดอย

ผู้สนับสนุน นางนพเก้า  ท่ีรัก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
/ นางสาวตรียนุช...

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ช่ือ - นามสกุล
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ผู้สอน
ผู้สนับสนุน นางสาวตรียนุช  จันทร์เจริญ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน นายนิรัน  ดะแซ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธ์ิพันธ์ุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ผู้สอน นายนัธทวัฒน์  ทรัพย์ปริมสุข โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

ผู้สนับสนุน นางพิมพิกา  ศรีเก้ือกล่ิน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายวิเชียร  บุญเต่ียว วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ผู้สอน นายสมควร  มักอาน โรงเรียนกระบุรีวิทยา

ผู้สนับสนุน นายอุปกิติ  ศาสตร์เณร โรงเรียนบ้านบางเบน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางเอ้ือมเดือน  ต้ังเจริญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา โรงเรียนธีรศาสตร์
ผู้สอน 1. นายศึกด์ิชัย  สว่างงาม โรงเรียนธีรศาสตร์

2. นายสุนทร  ปานบุษราคัม โรงเรียนครุณาราชบุรี
ผู้สนับสนุน ว่าท่ีร้อยตรีวัชระ  แป้นขอม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

/ ส านักงานศึกษาธิการ...

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
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ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายสมชาย  ฟ้อนร าดี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้สนับสนุน นายศักด์ิดา  น้อยเจริญ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางสุธาวลี  จันทรังษี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

ผู้สนับสนุน 1. นายสุวิชชา  เส้ียมแหลม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
2. นางมยุรี  ถ่ินวัลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร ว่าท่ีร้อยตรีสุรพล  จันทร์ฝ้ัน โรงเรียนบ้านปงถ้ า
ผู้สอน นายสุพร  กันทะต๋ัน โรงเรียนวิสุทธ์ิวิทยากร

ผู้สนับสนุน นายมงคล  แจ้งมงคล โรงเรียนวิชชานารี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายปกรณ์ยศ  มณีศรีวิชัย โรงเรียนล าพูนพัฒนา

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายชรินทร์  โกฎแสง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

ผู้สนับสนุน นายวราวุธ  วงศาชนัท ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน นางสาวจุฑารัตน์  ศรีนวลปาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
/ ส านักงานศึกษาธิการ...

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน 

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
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ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายสมศักด์ิ  ค าสนิท วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น
ผู้สอน นายณรงค์ศักด์ิ  หงษ์ทอง โรงเรียนวัฒนานคร

ผู้สนับสนุน นางสาวกมลวรรณ  กล่ันเกล้ียง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายถาวร  บุญเก้ือ โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา
ผู้สอน นางลาวัณย์  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา

ผู้สนับสนุน นางสาวกฤช  ไวยากรณ์ โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายอ านาจ  ปานหิรัญ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2
ผู้สอน นางสาวสุพัตรา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธ์ิศรี)

ผู้สนับสนุน นายอิทธิพล  พลอยประสิทธ์ิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางสาวรินรฎา  ทองย่ิงดี โรงเรียนค่ีต้ี

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายรังสรรค์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน สิบต ารวจตรีหญิงอรุณี  สุขสมเพียร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

/ ส านักงานศึกษาธิการ...

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
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ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายสิทธิพงศ์  ดิสสร โรงเรียนสันติรักษ์
ผู้สอน นางสาวดวงกมล  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาริกา

ผู้สนับสนุน นายไพบูลย์  ปัดสาแก้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายประวิทย์  บุรินนิตย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู
2. นางสาวชัญญ์ธนัน  ธงชัยวัทน์ธนัน โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

ผู้สอน นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายสุกิจ  จันทบาล โรงเรียนปทุมราชวงศา
ผู้สอน นางสาวภัชรรัตน์  โพธ์ิมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ(พุทธอุทยาน)

ผู้สนับสนุน นางสาวพนิษฐา  บุญธิมาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายเอกพล  ปริปุรณะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายชาญฤทธ์ิ  เตชา โรงเรียนอุตรดิตถ์
ผู้สอน นางทศพร  เพียสามารถ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ผู้สนับสนุน นายประกาศ  เพียสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร ร้อยต ารวจตรี ดร.วีระวัฒน์  พิณโท โรงเรียนบ้านพิณโท
ผู้สอน นายเผด็จ  แฉ่งใจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ

ผู้สนับสนุน นางสาวเขมณัฏฐ์  ธรณี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู  

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

ช่ือ-นามสกุล
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       ท้ังน้ี มีผลต้ังแต่วันท่ี    ๑    กรกฎาคม  ๒๕๖4 เป็นต้นไป

                                     (นายสุทิน  แก้วพนา)
                           เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

                     ประกาศ ณ วันท่ี             กันยายน   ๒๕๖4







ย้ายมาเป็นผู้สนับสนุน


