
สืบเน่ืองจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ

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

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1 นายสมบัติ  นาหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2. ว่าท่ีพันตรีวัชรพล  ลักษณลม้าย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
3. นายพิน  นิลบวร วิทยาลัยสารพัดช่างกระบ่ี
4. นายทองสุข  พามี วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ผู้สอน 1. นางรภีพร  สุริยะ วิทยาลัยการอาชีพเถิน
2. นางสาวส าราญจิตร์  ภูมี วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
3. นายบุญทิพย์  อนันตพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
4. ว่าท่ีร้อยตรีทนงศักด์ิ  สืบชมภู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ผู้สนับสนุน 1. นายสุรชัย  ปรีทอง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
2. นางนฤมล  แย้มศรี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางโสภา  สโมสร โรงเรียนวัดบางปะกอก
2. นายสุรศักด์ิ  จ่ันนพรัตน์ โรงเรียนวัดดอกไม้
3. นายหฤดรักษ์  ปฐมฐานะกุล โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ผู้สอน 1. นายไพบูลย์  จันทร์สัมฤทธ์ิ โรงเรียนวัดล าต้อยต่ิง
2. นางชมพูนุช  เงินดิษฐ โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
3. นายศักด์ิดา  แดงเถิน โรงเรียนวัดโตนด

/ 4. นางเจริญศรี...

ประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
เร่ือง  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4  

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ  ก าหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2564

จึงออกประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เร่ือง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4  ดังน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ช่ือ-นามสกุล

ส านักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร

ช่ือ-นามสกุล

-ร่าง-



4. นางเจริญศรี  จันทร์ควง โรงเรียนฉิมพลี
5. นายนเรศ  เถินมงคล โรงเรียนวัดใหม่ล านกแขวก

ผู้สนับสนุน 1. นายเกรียงไกร  จงเจริญ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. นางจุฆาภัค  มีฉลาด โรงเรียนประชานิเวศน์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายยศชวิน  กุลด้วง โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร

ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายปราโมทย์  ร่ืนสุข โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

2. นางสาวพรสวรรค์  เอ่ียมละมัย โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
3. นางอุบลวรรณ์  แก้วชา โรงเรียนแม่พระฟาติมา
4. นายชัยสิทธ์ิ  ทิมวงศ์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา
5. นายชนาลัย  รุ่งโรจน์ โรงเรียนแสงอรุ่ณ

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวเกษร  ค าดุ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. นายณัฏฐภัทร  กังสดาลมณีชัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางสาวเสาวนย์  ชาพัฒิพงศ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย แพร่

2. นางศริริเพ็ญ  สังขบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ราชบุรี

3. ว่าท่ีร้อยตรีกีรติ  กุลบุตร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อุบลราชธานี

ผู้สอน 1. นางกุลิสรา  ถิระวรนันท์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ชลบุรี

/ 2. นายภูเบธ...

ช่ือ-นามสกุล

ส านักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา

ช่ือ-นามสกุล

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

-2-

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ช่ือ - นามสกุล



2. นายภูเบธ  พุ่มสลิด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตาก

3. นายพีระพันธ์  สานตา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ล าพูน

4. ว่าท่ีร้อยตรีสมบัติ  พรหมขวัญ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สุราษฎร์ธานี

5. นางสายไหม  กรรเชียง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ล าปาง

ผู้สนับสนุน 1. นายถาวร  พลีดี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ขอนแก่น

2. นายวินัย  แสงใส ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หนองบัวล าภู

3. นายยุทธนา  มุกดา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ขอนแก่น

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายเสน่ห์  ซ่ือตรง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
2. นางสาวสุรีย์  วรรณา โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์บ าเพ็ญ)
3. นายธนรัฐ  มหาศาล โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบ ารุง)

ผู้สอน 1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วศรีโพธ์ิ โรงเรียนเทศบาล6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)

2. นายพลกฤต  โกฎิกุล โรงเรียนเทศบาลบาลคูหาสวรรค์                                                                                                                                                                              
3. นายวฤหัต  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา
4. นายวรโชติ  เซ็นนิล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
5. นายพรชัย  ชิรวัฒวรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน)
6. นายเกียรติศักด์ิ  ภิรมย์คล้อย โรงเรียนตลาดบางคูลัด
7. ว่าท่ีร้อยตรีอนุพันธ์  บุญธรรม โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นายวสุพล  ค าจันทราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ผู้สนับสนุน
/ ส านักงานลูกเสือ...

ช่ือ-นามสกุล

-3-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ช่ือ - นามสกุล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน นายศิริโชค  วิจิตร สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์

       ท้ังน้ี มีผลต้ังแต่วันท่ี    ๑    กรกฎาคม  ๒๕๖4 เป็นต้นไป

-4-

                     ประกาศ ณ วันท่ี             กันยายน   ๒๕๖4

                                     (นายสุทิน  แก้วพนา)
                           เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ช่ือ - นามสกุล







โรงเรียนเทศบาลบาลคูหาสวรรค์                                                                                                                                                                              









โรงเรียนเทศบาลบาลคูหาสวรรค์                                                                                                                                                                              


