
สืบเน่ืองจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ

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

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายวีระชัย  บุญอยู่ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
2. นายอาวุทธ์  มีขันเพชร โรงเรียนมักกะสันพิทยา
3. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ผู้สอน 1. นางสาวพิชญ์ภรณ์  เก้ืออรุณ โรงเรียนวัดราชบพิธ
2. นางสาวอภิชญา  รวยศิลป์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
3. นายเสกสันติ  รจนากร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
4. นายพงษ์พิทักษ์  ทานาค โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
5. นางสาวเทวี  ทาเหล็ก โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ผู้สนับสนุน 1. นายกิตติศักด์ิ  สมพล โรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายรังสรรค์  นกสกุล โรงเรียนเทพลีลา
2. นางสุมนา  ธิกุลวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3. นางบุสบง  พรหมจันทร์ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ผู้สอน 1. นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2. ว่าท่ีร้อยตรีวินัย  เล้ียงช่ืนใจ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
3. นายพชร  สายรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

/ 4. นายชนายุส...

ประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
เร่ือง  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4  

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ  ก าหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2564

จึงออกประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เร่ือง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4  ดังน้ี 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ช่ือ - นามสกุล

-ร่าง-



4. นายชนายุส  มหา โรงเรียนสิริรัตนาธร
5. สิบเอกปราศรัย  วันตา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ผู้สนับสนุน 1. นายสมพร  สังวาระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2. นายกฤษฏา  สังวร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายรัฐวุฒิ  ชินวงษ์เกตุ โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี

2. นางสาวสุมาพร  ดิลกโชคบ ารุง โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
3. นางสาวสุธีรา  ใจอาด โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

ผู้สนับสนุน ว่าท่ีร้อยตรีสุริยัน  จันทรา โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายสุพัฒน์  บุตรดีภักด์ิ โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
2. นายสกุลชัย  ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี

ผู้สอน 1. นางสาวณัฐรานี  สุดตะนา โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ
2. นายประกาส  กุลเกล้ียง โรงเรียนห้วยผ้ึงวิทยา
3. นายผดุเดช  เถาว์ชาลี โรงเรียนกมลาไสย
4. นายกฤษฐากร  ราชบัณดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
5. ว่าท่ีรัอยโทโดม  อุดรแผ้ว โรงเรียนกุฉินารายณ์

ผู้สนับสนุน 1. นายภิญโญ  หอมไกล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ
2. นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นางสาวจิรพร  ดาวเรือง โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

2. นายสมโภชน์  แก้วเทียน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ
3. นายวีรภัทร  ภักดีพงษ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ

ผู้สนับสนุน 1 นางวรวรรณี  วัฒนศิริ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

/ ส านักงานเขต...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

ช่ือ - นามสกุล



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางรัชนี  หล้าจาด โรงเรียนมัญจาศึกษา  
2. นางหัทกานต์  นารีวิจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3. นายเดชา  ภูมาลัย โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

ผู้สอน 1. นายยอดพยัคฆนาวิน  อาสนาทิพย์ โรงเรียนฝางวิทยายน
2. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3. นายบุญชวน  ดาทุมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร
4. นายจุฑาธร  สุขศาลา โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
5. นายปัญจเดช  ชมภูวิเศษ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
2. นางดณษภร  ผิวขาว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
3. นายสุเมธ  สุวอ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายพิทักษ์  ขันค า โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล)

2. นายวิเชียร  จงดี โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
3. นางสาวภคพร  ครสิงห์ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

ผู้สนับสนุน นายรักพงศ์  จุลเจริญ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันเพ็ญ  เล่ียมยองใย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

2. นายปริญ  บุญยะประสพ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
3. นางสาวบุศรา  บุญยงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4. นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
5. นางสาวเสมอแข  นะเรนสด โรงเรียนสมุทรปราการ
6. นายแสนรัก  ก้อนทองค า โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ผู้สนับสนุน 1. นายวรพจน์  สิงหราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
2. นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล โรงเรียนหนองแหนวิทยา

/ 3. นางล าพึง...
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ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด



3. นางล าพึง  วงษ์ศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายอาณัติ  ชุมเจริญ โรงเรียนนิคมวิทยา
2. นางสาววิราภรณ์  ส่งแส่ง โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
3. นางสาวก่ิงแก้ว  ห้วยจันทร์ โรงเรียนบางละมุง

ผู้สอน 1. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์ โรงเรียนทุ่งเหียงวิทยาคม
2. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด โรงเรียนพานทอง
3. นายสาธิต  สกุลวงษ์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
4. นายอุเทน  บ ารุงนา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายไพทูล  อยู่เกตุ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
2. นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นางเกษร  ป้องสีดา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

2. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
3. นายอรัญ  ศรีจูมพล โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
4. นายประพันธ์  วิชาเกวียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
5. นางขวัญจิตร  ดีหามแห โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายนุชาติ  รักษาชนม์ โรงเรียนคอนสวรรค์
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายไกร  ธรรมากาศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม
2. นายอรรณพ  ยะตา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
3. นายวิเชียร  มูลวัตร โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ผู้สอน 1. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม
2. นางรัตนาภรณ์  ใจมา โรงเรียนเทิงวิทยาคม
3. นายอาหน่ึง  ชูไวย โรงเรียนปล้องวิทยาคม
4. นางกาญจนา  จิตถา โรงเรียนปล้องวิทยาคม

/ 5. นายคมเพชร...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ช่ือ - นามสกุล



5. นายคมเพชร  ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์
ผู้สนับสนุน 1. นายปริญญา  รักพ่อ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

2. นายลัลน์พัฒน์  บัญชานิตยกาล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
2. นางสาวภัทรภร  จิตประจง โรงเรียนไชยปราการ
3. นายอัครพล  ค าขัติ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ผู้สอน 1. นายวิชิต  สอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
3. นายรัฐพล  ศรีชัยวงศ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
4. นายวรากรณ์  อรวิบูลย์ศิริ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
5. นางสาวบุษราพร  กึกก้อง โรงเรียนแม่แจ่ม

ผู้สนับสนุน 1. นางสมพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
2. นายปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายกิตติ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ผู้สอน นางสาวอนัญญา  แก้วเกตุ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
2. นายศักดา  ไพสมบูรณ์ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นางยุพิน  จันทร์ชุม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

2. นางภัสสร  อุ่นไธสง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
3. นางสยุมพร  พูลเกิด โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
4. นายไกรศักด์ิ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
5. นางพรรณี  ฤาชากูล โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

ผู้สนับสนุน 1. นายเอกลักษณ์  บุญท้าว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม
2. นายกนก  ยนต์ชัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

/ 3. นายสินธ์...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี

ช่ือ - นามสกุล



3. นายสินธ์  สิงห์ศรี โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
4. นายไกรศรี  ภิรมย์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
5. นางพรณภัทร์  เอกนิพนธ์คงเสน โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายธนวัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนปากช่อง
2. นางสาวสุธาสินี  สว่างศรี โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณนุนี
3. นายอุทิศ  พงษ์ภาลี โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

ผู้สอน 1. นายศรีคิง  แสงพรม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
2. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนบึงพะไล

ผู้สนับสนุน 1. นายทวีศักด์ิ  สมนอก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
2. นายวิเชียร  ทองคล่ี โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางพัชรินทร์  เจสา โรงเรียนโยธินบ ารุง
2. นายปรีชา  ปัญญานฤพล โรงเรียนเสาธงวิทยา

ผู้สอน 1. นางนุสรณ์  จิตพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. นายธนาวุฒิ  เนียมรินทร์ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2. นายสุวิมล  ศุภสิริภวิศกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
3. นายอนันท์  แดงเรือง โรงเรียนชะอวด

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
2. นายพจนลักษณ์  ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ผู้สอน 1. นายวชิระ  ทัศนโกวิท โรงเรียนไพศาลีพิทยา
2. นางสาวอารีย์  ค ามา โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

ผู้สนับสนุน 1. นายไพรัตน์  กล่ินทับ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
2. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
3. นางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง โรเงรียนทหารอากาศอนุสรณ์
4. นางจินตนา  พรมชัยชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

/ 5. นายชาญชัย...
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ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช



5. นายชาญชัย  ชนิดสะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
6. นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายเธียรชัย  แสงชาตรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ผู้สอน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  เกษนอก โรงเรียนบางบัวทอง

2. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3. นายฐิติพัฒน์  บวรศักด์ิโยธิน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
2. นางพันธ์ธนนันต์  หุตะกมล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
3. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน 1. ว่าท่ีร้อยตรีบุญทิพย์  แก้วเน้ืออ่อน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
2. นายสุรศักด์ิ  เกล้ียงสะอาด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. ว่าท่ีร้อยเอกจิรภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
2. นายวรวิทย์  ทิศานุรักษ์ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

ผู้สอน 1. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
2. นายจักรพงษ์  กานิล โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
3. นางสาววาสนา  ดีปินใจ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
4. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
5. นายปักธงชัย  สวาสด์ิวงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ผู้สนับสนุน 1. ว่าท่ีร้อยโทกฤษณะชัย  ดีปินตา โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
2. นายธนชาต  ชาวส้าน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

/ ส านักงานเขต...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ช่ือ - นามสกุล



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. ว่าท่ีร้อยตรีอนุวัฒน์  แพงไทย โรงเรียนเซกา

2. นายณัฐพงศ์  จันทร์เภา โรงเรียนเซกา
3. นายสมยงค์  มุขไชยา โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
4. นายวุฒิกร  เติมประชุม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

ผู้สนับสนุน นายประวิน  แก้วดวงแสง โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายวีรเทพ  เนียมหัตถี โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
2. นายประเสริฐ  ศรีแสนปาง โรงเรียนมัธยมพรส าราญ

ผู้สอน 1. นายทฤษฎี  บุญน าพา โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2. นายทองใบ  สีหะวงษ์ โรงเรียนนางรอง
3. นางสาวลาวัลย์  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนนางรอง
4. นายภานุวัฒน์  เหมนวล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
5. นายวีระพงษ์  ปะวะระ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ผู้สนับสนุน 1. นายปัญญา  กุลแก้ว โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2. นายมานัส  เวียงวิเศษ โรงเรียนนางรอง

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายสงกรานต์  เรืองประทีป โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

2. นางสาววชิราพร  เทพประกรรณ์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
3. นายณัฐพล   จันทรสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
4. ว่าท่ีร้อยตรีศุภวณัฐ์  นาคนาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต
5. นายชนสรณ์  มะยาระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
6. นางสาวสุลัดดา  นิราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
7. ว่าท่ีร้อยตรีโยธิน  ไตรพบ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
8. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ า โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
9. นายโสรัช  พรหมอักษร โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี

/ 10. นางสาวธารทิพย์...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ช่ือ - นามสกุล



10. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายณัฐพล  บุญเรือง โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

2. นางสาวนริศรา  มงคลยศ โรงเรียนหัวหิน
ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก

ผู้สอน 1. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
2. นางสาววิไลวรรณ  ครูสอน โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง
3. นางรุ่งจิตร  ส าราญกิจ ไทเลอร์ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
4. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

ผู้สนับสนุน 1. นายสุเทพ  ธีรัชสกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก

2. นายชิราวุฒิ  สองสี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก

3. นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายสมชาย  ขวัญมนิจ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ผู้สอน 1. นายนิวัติ  กลับกลาย โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

2. นายสามารถ  สังข์วัดชุม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
3. นายแสงสุรินทร์  ดาราช โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
4. นายวัชรินทร์  ทองอินทร์ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

ผู้สนับสนุน

/ ส านักงานเขต...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ช่ือ - นามสกุล



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายถาวร  ทิพย์โสด โรงเรียนวังน้อย(พมนยงค์วิทยา)
2. สิบเอกจันทร  ก่ าภัคสร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
3. นายสมนึก  จุ้ยดอนกลอย โรงเรียนบางประหัน

ผู้สอน 1. นายวิญญ์  แสงสด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2. นายอนุชา  เฟ่ืองศรี โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธ์ิ"

ผู้สนับสนุน นางสาวรพีพรรณ  กีตา โรงเรียนสาคลีวิทยา

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายวิจิตร  วงศ์ชัย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ผู้สอน 1. นายกฤตภาส  ใสค าฟู โรงเรียนกว๊านวิทยาคม

2. นางจุรีภรณ์  อุตะมะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
3. นางสาวกุลธิดา  สุขส าราญ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
4. นางนงลักษณ์  ทาเขียว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
5. นางสาวณัฏฐธิดา  เกตุพิชัย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ผู้สนับสนุน นายประพันธ์  ศรีสว่าง โรงเรียนบ านาญ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นางสาวจุฑารัตน์  โมทอง โรงเรียนสตรีระนอง

2. นางศิริพร  ชัมภูธนะ โรงเรียนกระบุรีวิทยา
3. นางสาวพรนภา  แซ่อุ่ย โรงเรียนสตรีระนอง
4. นายไชยวัฒน์  สกุลแก้ว โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา
5. นายมนัสวี  นิจการ โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวสุวิภา  ต้ังก่อสกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา 
ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวชนากานต์  หม่ืนพันธ์ชู โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา
3. ว่าท่ีร้อยตรีชัชพงศ์  ด้วงงาม โรงเรียนกระบุรีวิทยา
4. นางเพลินตา  รักษ์ก าเนิด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา 

ภูเก็ต ระนอง
/ ส านักงานเขต...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ช่ือ - นามสกุล



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นายพีรพงศ์  หมอนทอง โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ผู้สอน 1. นายมานิตย์  สุวรรณคีรี โรงเรียนตะพานหิน

2. นายผดุง  สายทอง โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
3. นายภคพล  เอมเอ่ียม โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ผู้สนับสนุน นางนิกูล  ทองหน้าศาล โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร นางสาวธันย์ญาธิป  ฟองจางวาง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผู้สอน นายเกษม  วิพลชัย  โรงเรียนแสนตอวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายศราวุธ  ค าแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์

2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายเมธา  ขันเงิน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

2. นายวศิน  พุดซ้อน โรงเรียนหนองจอกวิทยา
3. นายกิตติศักด์ิ  รักเรืองรัตน์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
4. นางสาวชญานิศ  วงศ์แก้ว โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
5. นางสาวภัทรภร  ว่องไว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนับสนุน 1. นางกชพร  ม่ังประเสริฐ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
2. นายอรุณ  สรรพคุณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3. นางสาวนิภา  อุดมนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายฐิติพงษ์  ตรีศร โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
2. นางล าดวน  นักดนตรี โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

/ 3. นายสายันต์...

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ช่ือ - นามสกุล
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3. นายสายันต์  คงสุข โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ผู้สอน 1. นายมงคล  อ่อนศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม

2. นายธาตรี  จันทร์เรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
3. นายยงยุทธ  ปันนา โรงเรียนเพชรละครวิทยา
4. นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย โรงเรียนวังโป่งศึกษา
5. นายพงษ์ดนัย  มุ้ยพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
6. นายธีระ  หล้าทน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ผู้สนับสนุน 1. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
2. นางสาวประกาย  บรรลัง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายอัชวิน  ทีฆาวงค์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

2. นางชุลีพร  กันเดช โรงเรียนวังช้ินวิทยา
3. นายศรรัก  ผลาเมธากูล โรงเรียนวังช้ินวิทยา
4. นายเกรียงไกร  ค าเหลือง โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ผู้สนับสนุน 1. ว่าท่ีร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายประพันธ์  ขันโมลี โรงเรียนผดุนารี
2. นายไพทูล  พรมมากุล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ผู้สอน 1. นายกิติพงษ์  บุระค า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
2. นางสาวรสสุคนธ์  แสงแก้ว โรงเรียนผดุนารี
3. นางสาวลภัสรดา  ภาราสิริสกุล โรงเรียนผดุนารี

ผู้สนับสนุน 1. นายสุรียา  ทองบุญมา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
2. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน นางบุตรธิกรณ์  จุลพล โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 

ผู้สนับสนุน นายวสันต์  จุลพล โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง
/ ส านักงานเขต...

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายะลา

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ช่ือ - นามสกุล
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ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายธนา  โด่งพิมาย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
2. นายบุญภพ  จันทมัตตุการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
3. นายเสนอ  แก้วนาคูณ โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์

ผู้สอน 1. นางวรรณภา  สังวิบุตร โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
2. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวชลธิชา  จันท่าม่วง โรงเรียนโพนทองวิทยายน
2. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายไพรัชช์  ถิรภัทรพันธ์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

2. นายสิทธิพรรณ  มากมิตร โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ผู้สนับสนุน

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายกิตติ  ปานมี โรงเรียนวชิรป่าซาง
2. นายนิกร  ใจไหว โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
3. นายศรีวัย  โญกาศ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
4. นายประกรณ์  ผันผาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผู้สอน 1. นางกาญจนา  เหลืองทา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
2. นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
3 นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผู้สนับสนุน 1. นางนภาพร  แสงนิล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
2. นายไพชยา  พิมพ์สารี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
3. นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

/ ส านักงานเขต...

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล
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ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางวลักขณา  สาระกิจจานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวล าภู

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
ผู้สอน 1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์  ชัยแสง โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์

2. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
3. ว่าท่ีร้อยตรีอาวุธ  ดวงดาวพารัมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
4 นายปฐมพงษ์  สมอฝาก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

ผู้สนับสนุน 1. นางสาวจีรพรรณ  จันทรังษี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู
2. ว่าท่ีร้อยโทอ านาจ  บ ารุงแนว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายดนัยยุทธ  พรรษาวนัส โรงเรียนหนองคูวิทยา
2. นางศรศรี  ศรีค า โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
3. นายเอกลักษณ์  พลศักด์ิ โรงเรียนน้ าค าวิทยา

ผู้สอน 1. นายสุนทร  พยัคฆ์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
2. นางอรทัย  พ่ึงภพ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
3. นางสาวนัฐกานต์  ขอเจริญ โรงเรียนน้ าค าวิทยา
4. นางสาวณัฏฐ์ศมน  น้อยค าพวง โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
5. นายพินิจ  สุขพันธ์ โรงเรียนหนองคูวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. พันจ่าตรีพิสิฐ  รักพรม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
2. นายกุลชาติ  ชลเทพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายจ ารัส  พิมพา โรงเรียนโพนงามศึกษา
2. นายทองค า  วรสาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
3. นางสาวสมใจ  อุดมศรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

ผู้สอน 1. นายโรจนศักด์ิ  อินทนน โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
2. นางรัตดาภร์  แสงสว่าง โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
3. นายโทน  สีดาเดช โรงเรียนโพนงามศึกษา

/ 4. นางศิริพร...
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ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู



4. นางศิริพร  งาสิทธ์ิ โรงเรียนโพนงามศึกษา
5. นางสาวศศิกร  เสวาภพ โรงเรียนโพนงามศึกษา

ผู้สนับสนุน 1. นายวิชาญ  เกษเพชร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
2. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
ผู้สอน 1. นายฟัฎลูดีน  หมันเหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

2. นางสาวอาทร  รักสายฤทธ์ิ โรงเรียนปากจ่าวิทยา
3. นายทวิช  ดิสโร โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
4. นายวิรศักด์ิ  ปุสวิโร โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
5. นางสาวกัญญาภัค  นพวงศ์ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

ผู้สนับสนุน 1. นายชัยณรงค์  สวนจันทร์ โรงเรียนเทพา
2. นางณัฎฐพร  อินทรมณี โรงเรียนระโนด

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายอุดม  สมพร้อม โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)
2. นายอภิเชษฐ์  วันทา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

ผู้สอน 1. นายอรรถพล  เมตตา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. นางสาวผจงพร  ด้วงสัตย์ธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
3. นางวุฒิพร  บุญเจริญ โรงเรียนท้ายหาด
4. นายวรสิทธ์ิ  บุญวัฒนาพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
5. นายธเนศ  พงษ์สีดา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ผู้สนับสนุน 1. นายรัฐกรณ์  อาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2. นางสาวสมฤดี  จันทร์กล่ า โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
3. นายอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายสิงห์เพชร  สุทธิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
2. นายกฤษณธรรม  ถาพันธ์ุ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

ผู้สอน 1. นายประพนธ์  อ่อนพรม โรงเรียนเมืองเชลียง
/ 2. นางสาวรัชดาภรณ์...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ช่ือ - นามสกุล



2. นางสาวรัชดาภรณ์  กันสุข โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
3. นายสมศักด์ิ  โพธ์ิแย้ม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
4. นายอธิพันธ์  ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

ผู้สนับสนุน 1. ว่าท่ีร้อยตรีทรงวุฒิ  จ าปาไชยศรี โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
2. นายอุดม  อินทา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายวิโรจน์  ไชยภักดี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
2. นายบรรเทา  คุ้มฉายา โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
3. นายคมสัน  ธรรมนู โรงเรียนดอนคาวิทยา

ผู้สอน 1. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
2. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
4. นายธนกร  ใยบุญสวัสด์ิ โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา
5. นายภัทรพงษ์  สงวนจีน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

ผู้สนับสนุน 1. นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
2. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายพยนต์  ไทยเกิด โรงเรียนบ้านนาสาร
2. นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด โรงเรียนสวนศรีวิทยา
3. นายศุภชัย  ตักชะเลง โรงเรียนนาสักวิทยา

ผู้สอน 1. นายนิคม  ทิศแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2. นายสุทิน  สุทธิสิน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
3. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
4. นางสาวลัดดาวรรณ  อุปลา โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
5. นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

ผู้สนับสนุน 1. นายชัยณรงค์  ช่างเรือ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี ชุมพร

2. นางสาวอรชพร  มีพัฒน์ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

/ ส านักงานเขต...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ช่ือ - นามสกุล



ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายวิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ โรงเรียนนาบัววิทยา
2. นายสุรพงษ์  รัตนโคตร โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
3. นายเสมา  ขวัญทอง โรงเรียนเมือลีงวิทยา

ผู้สอน 1. นายนฤพันธ์  ภักดี โรงเรียนโคกยางวิทยา
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลาทิพยาคม
3. นายวีรเดช  มะแพทย์ โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์
4. นายสุคนธ์  ส าราญใจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
5. นายวัฒนา  แข่งขัน โรงเรียนดอนแรดวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายบุญชาย  โชยรัมย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
2. นายชวลิต  เจนเจริญ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นายวีรยุทธ  ชานัย โรงเรียนท่าบ่อ
2. นายคมสัน  ชัยจักร์ โรงเรียนพานพร้าว
3. นายสุระสิทธ์ิ  คะลีล้วน โรงเรียนถ่อนวิทยา

ผู้สอน 1. นายสันติ  แซงบุญเรือง โรงเรียนท่าบ่อ
2. นายชัชวาลย์  สาครเสถียร โรงเรียนท่าบ่อ
3. นางจิตรามาศ  ค าดีบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
4. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
5. นายยุทธพงษ์  คุณานันท์ โรงเรียนถ่อนวิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายสมชัย  การมาโส โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
2. นายนัทธศาสตร์  ลาดเหนือ โรงเรียนพานพร้าว

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. นางกรรณิการ์  ม่วงมิตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
2. นายศักดา  จ าปาหอม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
3. นางสาวประภัสสร  ทามาลี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

ผู้สอน 1. นายวีระชัย  ศรีสมเกียรติ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
2. นางวราภรณ์  สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

/ 3. นายวีระ...
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

ช่ือ - นามสกุล

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

ช่ือ - นามสกุล



3. นายวีระ  ธรรมกาโร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรานี
4. นายชุติเดช  บุญประกอบ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

ผู้สนับสนุน 1. นางธนาภรณ์  อรรคฮาต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรานี
2. นายพงษ์สิทธ์ิ  ภูพาน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ประเภท สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกอบสมุทร  ศรีดา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
2. นายสุภวัต  ลาภสาร โรงเรียนจิกดู่วิทยา

ผู้สอน 1. นางสาวชยุตรา  สามิลา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
2. นายสมพงษ์  ศรีเลิศ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
3. นายนิตินัย  เรืองฤทธ์ิ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
4. นายธีรศักด์ิ  สารสมัคร โรงเรียนจิกดู่วิทยา

ผู้สนับสนุน 1. นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ 

2. นายวีระศักด์ิ  พลมณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ 

3. นายบุญถึง  ต้นงาม โรงเรียนหนองขอนวิทยา
4. นายเสกสรรค์  ยุภาศ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

       ท้ังน้ี มีผลต้ังแต่วันท่ี    ๑    กรกฎาคม  ๒๕๖4 เป็นต้นไป

                     ประกาศ ณ วันท่ี             กันยายน   ๒๕๖4

                                     (นายสุทิน  แก้วพนา)
                           เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

ช่ือ - นามสกุล


