ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาฃาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์”
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

1

นายณรงค์ โพธิ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการภาค 2

2

นางเพียรทอง เวียงนาค

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

3

นางสาวมัฏฐธิดา เกตุพิชัย

เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล โรงเรียนแม่โจวิทยาคม

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

4

นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล

ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ

5

นางสาวจารุ วงษ์เซ็น

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ

6

นายสุพัฒน์ พิมพันธ์

ครูผู้สอน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

7

นางศุภานัน ศีตะรัตนะ

นักวิชาการศึกษาชานาญ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

8

นายศิริยศ วงษ์แพย์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

9

นางสาววรัญญาภรณ์ หลีหนุด

นักจัดการงานทั่วไป

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

10

นายวิทยา มูลไว

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

11

นางสาวขวัญทิชา ศรีธร

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

12

นางสัจจา ฝ่ายคาตา

ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

13

นายอุเทน ราทะวงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

14

นางสาวญารัตน์ ติยายน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน

15

นางยามีละห์ เจะมูซิ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

16

นางสาวกามีละ มะมิง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

17

นางวราภรณ์ กิจอริยกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

18

นางสาวอัญชิสา นิธิประเสริฐกุล

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ลูกเสือ)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

19

นายเสรี มินเด็น

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

20

นายสยุมภู ชัยปัญหา

ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

21

นายผดุงเดช แก้วเกตุ

ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอเมืองบึงกาฬ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

22

นายชินกร สอนโพธิ์

ครู ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อาเภอเมืองบึงกาฬ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

23

นางปุญญดา ชาวงค์ศรี

ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

24

นายวิวัฒน์ ศรีมูล

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

25

นางเฟื่องฟ้า สว่าง

ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

26

นายธีรทรัพย์ แผ้วผลสง

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

27

นายคณิต เชื้อประทุม

ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

28

นางอุตรี เชื้อประทุม

รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรเดชอุดม

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

29

นางกฤษณา ธนอารักษ์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี

30

นางศิริพร นครพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี

31

นางอาไพ จันทร์หล้าฟ้า

ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

32

นางสาววิรัญชนา ติสิลานนท์

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

33

นางนัยนิภัค อินธิรัตน์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

34

นางสาวตรียนุช จันทร์เจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

35

นางสาวชูศรี ฐานมั่น

36

นายพรชัย จินะทา

ครู โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

สานักงานศึกษาธิภารภาค 15

37

นายเกรียงไกร ปู่ยื่

ครูชานาญการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

สานักงานศึกษาธิภารภาค 15

38

นายอัษฎาวุธ โคสารคุณ

ผู้อานวยการโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ

39

ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสาร

ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ

40

นายทัศณรงค์ จารุเมธีชน

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร

41

นายสุพจน์ เฉี่อยฉ่า

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร

42

จ.ส.อ.สมมิต ตันสิงห์

ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บุรณวิทยา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

43

นายลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง

ครู โรงเรียนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

44

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์

พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

45

นายนิรุต วะหาโล

ธุรการโรงเรียนบ้านหลุมโพธิ์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

46

นายสถาพร ทวีกุล

นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

47

นางสาวขนบนาถ ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

48

นางชฎาพร หอมจันทร์

ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดเกาะกลอย

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

49

นางพรนิพา สง่ามั่งคั่ง

ครู ชานาญการ โรงเรียนนิคมวิทยา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

50

นางสาวรัศมี ชลีนารัมย์

ครู โรงเรียนบ้านเขามะกา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

51

นายวีรวัฒน์ เนาวิรัตน์

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาระกา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

52

นายจารัส พิมพ์จันทร์

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

53

นางสาวสร้อยทิพย์ ศูนย์กลาง

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีไผทสมันต์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

54

นายอาทิตย์ชาย ประทิพย์เนตร

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

55

นางอรศิมา ศรีสาราญ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

56

นายอานาจ ศรีรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านนาใหม่

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

57

นายเฉลียว พินิจมนตรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

58

นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

59

นายองค์การ กอแก้วบูรพา

หัวหน้าหมวดสุขศึกษาพลศึกษา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

60

นายฉลวย สีบา

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

61

นางสาวณภัคธิดา ไสวงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

62

นางวรทิพ จันทรา

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

63

นางรพีพรรณ ปางทอง

ศึกษานิเทศก์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

64

นางสาวมนัสชล แพไธสง

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

65

นางอัมรารักษ์ คฤหัสถ์

ลูกจ้างชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

66

นางพิศมัย สุนประสพ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการภาค 12

67

นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการภาค 12

68

นางวีรนุช อยู่สุข

ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

69

นายเอนก ฉายหุ่น

ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

70

นายอัสนี ปวงสันเทียะ

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

71

นายศรัณย์ ไพเราะ

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

72

นายกรรฐภัฏ ศรีมา

ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

73

นางสาวยุพิน ยินดี

ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

74

นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ นักจัดการงานทั่วไป

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

75

นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล

ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

76

นางสาวอนันต์ทิตา นาคทอง

ครูวิทยะฐานะชานาญการ โรงเรียนวัดสลุด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

77

นางสาวรัชนี มูลศรี

ครู โรงเรียนวัดสลุด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

78

นายสราวุฒิ พานกุหลาบ

นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

79

นางสาวสุภาพร ห่วงมาก

ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

80

นายทษพร โลทิม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

81

นางสาวกามีละ มะมัง

นักวิชาการศึกษา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

82

นางยามัละห์ เจะมูซอ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

83

นายฮัมดัน ยานาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

84

นายสิทธิพงศ์ ดิสสร

ครู โรงเรียนสันติรักษ์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

85

นายชัชวาลย์ สาครเสถียร

ครู โรงเรียนท่าบ่อ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

86

นายอุดม บุญทา

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

87

ว่าที่ร.ต.หญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

88

นายศิริศักดิ์ อานี

ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโป่งนก

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

89

นางจินตนา สังข์รุ่ง

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

90

นายธโนดม สุวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

91

นายโยธิน ฉายแสง

ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

92

นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์

ครู ค.ศ.1 โรงเรียนสุเหล่าใหม่เจริญ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

93

นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บารุง)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

94

นายณัฐพันธ์ มาลี

ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บารุง)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

95

นางสาวพัชรมณฑ์ รินลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

96

นายธนาคาร สงเมือง

ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านซับชะอม

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

97

นายคมกฤช มุมไธสง

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

98

นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปอปิด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

99

นายมาตรา ยอดจันทร์

ครู โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

100

นายผจงเกียรติ จีนสลุต

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังดาดราษฎร์อุทิศ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

101

นายสุภาวัฒน์ แสงคามี

ครู โรงเรียนบ้านขุนน้าคับ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

102

นายปราโมทย์ บุญอิน

ครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ

สิ่งของที่ต้องเตรียมไป
- เครื่องแบบลูกเสือ ชุดฝึก (ชาย-ขาสั้น) ตามตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ตาม ล.ส.13)
- ชุดลาลองที่สุภาพ / ชุดออกกาลังกาย / เสื้อกันหนาว
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู / ผ้าถุง / สบู่ / แปรงสีฟัน / ยาประจาตัว (ถ้ามี) / เครื่องเขียน / สมุดจดบันทึก
ปากกา ฯลฯ
- นกหวีด คนละ 1 อัน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
- ระหว่างการฝึกอบรมฯ ผู้จัดได้จัดที่พักและอาหารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
- สาหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการรุ่น เช่น การจัดทาเสื้อรุ่น งานเลี้ยงสังสรรค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
- รายงานตัว วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
***กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาเป็นต้องเดินทางเข้าที่พักในวันที่ 4 กันยายน 2562 สามารถแจ้งไปยังศูนย์ฯ
โทร. 02 384 4573

