
 

  
 

ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

ตามประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ตามบญัชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้ 

(ก)  ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
     ครั้งที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม 256๕ 
             ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

(ข)  ระเบียบการฝึกอบรม 
      ๑. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม “ต้องสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์” (ตามครั้งที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมฯ) เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร 
๒. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้ง

น าหนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว 
๓. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK หรือมีเอกสารรับรองการตรวจ 

ส่งผลทางกลุ่มไลน์ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึก และเก็บหลักฐานไว้แสดงในวันรายงานตัว 
๔. การแต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามต าแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง เฉพาะในพิธี           

เปิด - ปิดการฝึกอบรม และพิธีรอบเสาธง และแต่งชุดสุภาพในระหว่างการฝึกอบรม 
๕. การเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาที่ก าหนด ในรูปแบบการฝึกอบรมที่มูลนิธิต่อต้าน

การทุจริตจัดให้ 
๖. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิกเข้าร่วมการฝึกอบรม มูลนิธิต่อต้านการ

ทุจริตจะมีหนังสือถึงผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมส ารอง โดยตรงในภายหลังตามล าดับ 
๗. หากมีความจ าเป็นที่ต้องยกเลิกเข้าร่วมการฝึกอบรม ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย ๑๕ วันท าการ ก่อนวันฝึกอบรม 
๘. กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม จะเรียกรายชื่อส ารองเข้ารับการ

ฝึกอบรมตามล าดับ 
 

 

/ มูลนิธิ ... 



มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการฝึกอบรมตามก าหนดการ ส าหรับค่าพาหนะเดินทางให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด หากประสงค์จะเข้าพักล่วงหน้า ต้องประสานการเข้าพักกับทางสถานที่
ฝึกอบรมด้วยตนเอง โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

เพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียม
หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก-จมูก มาให้พร้อมด้วย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๔๔๑๕ ๕๖๔๖ 

 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 
  
  

 (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ) 
  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๔  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม 256๕ 
รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
1 นาง จิราภรณ์ ปลัดสังข์ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 
2 นาง กิติยารัตน์ พลสยม โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 
3 นาย อุดมศักดิ์ สันสมบัติ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 
4 นางสาว ศิริพร วีระชัยรัตนา โรงเรียนบ้านโนนทอง 
5 นาย ธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
6 นาย ณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป ศรีสะเกษ เขต 1 
7 นาง สุธิน ี วัชรพาณิชย์ โรงเรียนบ้านพุทรา 
8 นาย พงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 
9 นาย อภิรักษ์ ธีรศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองรังกา 

10 นางสาว เกษชรินทร์   ภูมิศรีจันทร์ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 
11 นาย ภักวิจิตร เหง้าละคร โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 
12 นางสาว กนกอร กระมล โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 
13 นาย อภิรักษ์ จงวงศ ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
14 นางสาว สุดารัตน์ ดีทองหลาง โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 
15 นาง กิตติมา เย็นกาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
16 นาง เยาวภา กล้าขยัน โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 
17 นาย ภามภคิน ครามสายออ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 
18 นาย อาทิตย์ อุษาวรกิจ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
19 นาย วัฒนปริญญ์ ช่างเกวียน โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.นม.1 
20 นางสาว ปาจรีย์ สุวัตถิกุล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 
21 นาย ณัฐธเนศ อ้นจีน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 
22 ว่าที่ร้อยตรี ชนกนันท์ ขันธ์เเก้ว โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
23 นางสาว ภัทรริญญา พรมผอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
24 นางสาว ณัฐธยา ยะท่าตุ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 
25 ว่าที่ร้อยตรี หญิง รมย์วรินทร์ ตรีทัศน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
26 นางสาว ศิริราพร บุญยอ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
27 นางสาว นภัสภรณ์ มูลสิน โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
28 นาย กรกช  โสภา โรงเรียนสระพังวิทยาคม 
29 นาย นภัสดล ลิมปิเจริญ โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 
30 นางสาว บุญญานันท์ นิลศิร ิ โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 

/ ล าดับ ๓๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๔  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม 256๕ 
รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๓1 นาย ยุทธนา เฝ้ากระโทก โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 
๓2 นาย วิระพงษ์ จันทีนอก โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 
33 นางสาว วิภาพร สอบเหล็ก โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 
34 นางสาว ศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน  
35 นางสาว ณัฐพร ตาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 
36 นาง กฤชภร แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 
37 นาย ทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม โรงเรียนวัดจันทราราม 
38 นาย สนอง คล่องสมุทร โรงเรียนเกาะยาววิทยา 
39 นาย มานะ แรตกระโทก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์) 
๔0 นางสาว สุประวีณ์ จุดาบุตร โรงเรียนบ้านละลม 
๔1 นาง สุพรรษา เนาวคุณ โรงเรียนบ้านหันเตย 
๔2 นาย โยธิน นิลคช โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” 
๔3 นาย นิติ กระจ่างพิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า1 
๔4 นาย วีระวัฒน์ วัฒนา โรงเรียนพัฒนานิคม 
๔5 นาย อัสนี ปวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 
๔6 นาง วิวัฒนา สุขมา โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ ารุง 
๔7 นาย อิฐสรา บุญคล้าย โรงเรียนพัฒนานิคม 
๔8 นาง อาภร ปักการะเณ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ ารุง 
๔9 นาย เกรียงศักดิ์ ปักโคทานัง โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ ารุง 
๕0 นาง แสงเดือน ศรีธงชัย โรงเรียนบ้านน้ าก้อ 
๕1 นาง นวลอนงค์ สินพรม โรงเรียนบ้านน้ าก้อ 
๕2 นางสาว วิชชุดา พลเสนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๕3 นาย พรศักดิ์ ทวีรส โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
๕4 นาย วุฒิเดช ลือกิจ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 
๕5 นาย คุณาวุธ นาคา โรงเรียนบ้านประค า 
๕6 นางสาว ระวิ  ขอมอบกลาง โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา8 
๕๗ นาย ทศพล สุขเกษม โรงเรียนวัดราชบพิธ 
๕๘ นางสาว วันเพ็ญ ชานอก โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง สพป. นม 7 
๕9 นาย สุวัฒน ์ เอ่ียมอุดม โรงเรียนบ้านหลวง 
๖0 ว่าที่ร้อยตรี หญิง สายตา ค าสิงห์นอก โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป.นครนาชสีมา เขต 2 

/ ล าดับ ๖๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๔  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม 256๕ 
รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๖1 นาย สุรสิทธิ์ ยอดชลูด โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 
๖2 นาย นาวา มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 
๖3 นางสาว วรรณ์ลภา ณ วารี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 
๖4 นาย ปัญญกร เชียงรอด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖5 นาย ธีรวัฒน ์ เวชกามา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖6 นาง สมถวิล กิ่งโคกกรวด โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ ารุง 
๖7 นางสาว รินดา รังดิษฐ์ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ ารุง 
๖8 นาย สุชานนท์ ใจธรรม โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 
๖9 นางสาว เสาวลักษณ์   นาลาด โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ ารุง 
๗0 นาย บรรณศักดิ์ เสียงใส โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 
๗1 นาย ปฏิภาณ ค ารินทร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
๗2 นางสาว อุไรรัตน์ บุญเรือง โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 
๗3 นางสาว รศิตา รัตนโชติมาศ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 
๗4 นางสาว ดวงใจ   มิ่งขวัญสุข โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
๗5 นาย อนุชิต พรมค า โรงเรียนปัณณวิชญ์ 
๗6 นาย ศุภชัย รุ่งเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 
๗7 นาง แสงรวี เปล้ากระโทก โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
๗8 นาง ศรัณย์รัชต์ เศรษฐี โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 
๗9 นาย ปัณณวิชญ์ แก้วกลม โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 
๘0 นางสาว ธนา ฟุ้งเฟ่ือง โรงเรียนบ้านโคกสยา 
๘1 นางสาว สารียัน อูเซ็ง โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 
๘2 นาย จักรกฤษณ์ เทียนงาม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 
๘3 นาย ขจรศักดิ์ ดวงปัดศรี โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 
๘4 นาย พีระพันธ์ สานตา กศน.อ าเภอป่าซาง 
๘5 นางสาว ประภาศิริ สมวงศ์ษา กศน.อ าเภอชุมแพ 
๘6 นางสาว ณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
๘๗ นางสาว จันทร์ศิริ ปัญญาวงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่าซาง 
๘๘ นางสาว นพณัฐ แท่นทอง กศน.อ าเภอโนนศิลา 
๘9 นาย จักรพันธ์ พวศ์วรารักษ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 
๙0 นาย ประเทือง รูขะจี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) 

/ ล าดับ ๙๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๔  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม 256๕ 
รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๙1 นาย เริงศักดิ์ เข็มทอง วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
๙2 นาย ณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ โรงเรียนพญารามวิทยา 
๙3 นาย ปรัชญา มานะวงศ์ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 
๙4 นางสาว นภาพัฒน์ แก้วอ่อน กศน.อ าเภอปากเกร็ด 
๙5 นาย ธนารักษ์ จันทร์ยอย โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 
๙6 นาย ดนัย ใจสัก วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
๙7 นาย อนุศาสน์ อนุศาสนนันท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
๙8 นาย ศราวุธ พิมสิม โรงเรียนเทศบาล3(ปรางค์กู่วิทยาคาร) 
๙9 นาง ประสงค์ ปามุทา โรงเรียนบ้านทวีผล 

๑๐0 นาย ราเมศ กกรัมย์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ รายชื่อส ารอง ... 



รายช่ือ “ส ารอง”  (จ านวน ๔๐ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๑ นาย มะยูนัน มามะ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ) 
2 นาย ศราวุฒิ วงค์ค าปัน โรงเรียนรัตนบุรี 
3 นาย วรกิจ อันโน กศน.อ าเภอเมือง 
4 นาย สิทธิพร พรรณสูตร โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 
5 นาย อานุภาพ งามบุญรอด โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
6 นางสาว จิราภา วิชาชาญ กศน.อ าเภอพนมทวน 
7 นางสาว วารุณี มีเชาว์ กศน.อ าเภอนาดี 
8 นาย วีรวิทย์ กล่ าเจริญ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
9 นางสาว ปัทมา นัยกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

๑0 นาย อนันต์ เติมขุนทด วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
๑๑ นางสาว ธนทร สาลีพันธ์ กศน.อ าเภอพุทธมณฑล 
๑๒ นางสาว เพ็ญนภา ดาวสุข กศน.อ าเภอนาดี 
๑๓ นางสาว ชมธีรดา ธีรศักดิ์วรกูล โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) 
๑๔ นางสาว มาลี   ทรัพย์ฉายแสง กศน.อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๕ นาย สมเกียรติ ใจหนัก กศน.อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
๑๖ นาย ณัฐวุฒิ อนุกูล โรงเรียนเสิงสาง 
๑๗ นาย คธาวุฒิ บุญอยู่ กศน.อ าเภอตะพานหิน สนง.กศน.จ.พิจิตร 
๑๘ นาย นวพน เกษาพร กศน.อ าเภอตะพานหิน 
๑๙ นางสาว พนอจิคร จั่นทอง โรงเรียนเทศบาลเมื่องบ้านฉาง๑ 
๒๐ นาง โสภิกา คงเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) 
๒๑ นางสาว รัตตินันท์ บุญกล้า โรงเรียนรัตนบุรี 
๒๒ นาย ชูศักดิ์ ดัชถุยาวัตร โรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวย อุปภัมถ์) 
๒๓ นาย บัณฑิตย์ อยู่คง วัดเขาหินเทิน 
๒๔ นางสาว เมริษา  บึงไกร โรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวย อุปถัมภ์) 
๒๕ นางสาว พุทธชาติ เพ็ญบ ารุง  กศน.อ าเภอวังชิ้น 
๒๖ นาย สัญญา แก้วใส วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
๒๗ นางสาว สุธิสา   มณีวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
๒๘ นาง กัญวรา วงศ์ธิดา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
๒๙ นางสาว วราภรณ์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 
๓๐ นางสาว ภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 

 
 
 
 
 

/ ล าดับที่ ๓๑ ... 



รายช่ือ “ส ารอง” (จ านวน ๔๐ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๓๑ นางสาว นันท์นภัส ชะฎาจิตร โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 
๓2 นางสาว กรวิภา สนิทพจน์ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
๓3 นางสาว รักชนก ค าวัจนัง โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานูกูล) 
๓4 นาย เฉลิมรัตน์ เรืองมณี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
๓5 นาย ณัฐกิตต์ อ้ึงสังวรณ์ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 
๓6 นางสาว โชติกา ชัยชนะ กศน.อ าเภอท่าบ่อ 
๓7 นาย ศราวุธ ไพจิตร โรงเรียนเทศบาล๔ ( เพาะช า ) 
๓8 นางสาว ลลนา ปากบ ารุง กศน.อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
๓9 ว่าที่ร้อยตรี หญิง อภิญญาภัทร ทวีเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
๔0 นางสาว อิสราวรรณ จันทไชย กศน.อ าเภอศรีส าโรง 

 


