
 

  
 

ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

ตามประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับ
การฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน                
๒ ครั้ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้ 

(ก)  ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน 256๕ 
             ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

    ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน 256๕  
             ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

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

ฝึกอบรมฯ) เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร 
๒. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งน า

หนังสือส่งตัวเข้ารบัการฝึกอบรมจากต้นสังกัดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว 
๓. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK หรือมีเอกสารรับรองการตรวจ 

ส่งผลทางกลุ่มไลน์ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึก และเก็บหลักฐานไว้แสดงในวันรายงานตัว 
๔. การแต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เฉพาะในพิธีเปิด - ปิด

การฝึกอบรม และพิธีรอบเสาธง และแต่งชุดสุภาพในระหว่างการฝึกอบรม 
๕. การเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาที่ก าหนด ในรูปแบบการฝึกอบรมที่มูลนิธิต่อต้าน

การทุจริตจัดให้ 
๖. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งยกเลิกเข้าร่วมการฝึกอบรม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

จะมีหนังสือถึงผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมส ารอง โดยตรงในภายหลังตามล าดับ 
๗. หากมีความจ าเป็นที่ต้องยกเลิกเข้าร่วมการฝึกอบรม ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย ๑๕ วันท าการ ก่อนวันฝึกอบรม 
๘. กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม จะเรียกรายชื่อส ารองเข้ารับการฝึกอบรม

ตามล าดับ 

 

/ มูลนิธิต่อต้าน ... 



มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการฝึกอบรมตามก าหนดการ ส าหรับค่าพาหนะเดินทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หากประสงค์จะเข้าพักล่วงหน้า ต้องประสานการเข้าพักกับทางสถานที่ฝึกอบรมด้วยตนเอง โดยเบิกจ่าย
จากต้นสังกัด 

เพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียม
หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก-จมูก มาให้พร้อมด้วย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๔๔๑๕ ๕๖๔๖ นายธีรพงศ์ เทียนเพชร 

 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
  
  

 (ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ) 
  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๑  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๘๔ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 

1 นางสาว ละมัย พรหมศร โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 
2 นางสาว พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 
3 นาย อภิวัตร กูบกระโทก โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 
4 นาย ปุณยวีร์ ริ้วเลิศศิริกุล โรงเรียนวัดช่องพราน 
5 นาย อิสระ ทองค า โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 
6 นาย รัชพล ตรีคงคา โรงเรียนวัดดาวคะนอง 
7 นาย ทิวากร เลาหสิงห์ โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) 
8 นางสาว วชิราภรณ ์ สมตน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
9 นางสาว สุธาสิน ี สว่างศรี โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 

10 นาย ฐกฤต ยศมาภัทรชัย โรงเรียนวังโป่งศึกษา 
11 นาย อรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบ้านผาทอง 
12 นาง สุมาลี ทองงาม โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) 
13 นางสาว รุ่งกมล ล้ าตระกูล โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
14 นางสาว วิมล ปวนปันวงค ์ สพป.ล าปาง เขต 1 
15 นาย อนุสรณ์ แสงดาว วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 
16 นางสาว กุสุมา กรองทิพย์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
17 นาย ภูมินิวัฒน์ ปานอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 
18 นาง ไพลิน เดชานุวัติ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 
19 นางสาว พิมพ์ชนก แสนสามก๋อง โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 
20 นาย ฉลอม คล้ายหอม โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
21 นาง จิตรานันท์ ศรีวิลัย กศน.อ าเภอศรีราชา 
22 นาย ธเนศพล จันทวงค์ กศน.อ าเภอศรีราชา 
23 นางสาว พิมพ์ปภัทร พงษ์เดชาตระกูล กศน.อ าเภอศรีราชา 
24 นางสาว ปนารีย์ ทิ้งแสน โรงเรียนบ้านหนองขาม 
25 นางสาว ลาวรรณ์ โสภิส โรงเรียนวิทยานนท์ 
26 นาง น้ าฝน คิดในทางดี โรงเรียนวัดหุบมะกล่ า 
27 นาง มนพร นุ่มนก โรงเรียนวัดคูวัด 
28 นางสาว ปิยพร อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านโรงเข้ 
29 นางสาว จีราพร ศรีสอาด กศน.อ าเภอศรีราชา 
30 นาง มนทกานติ ล้วนประเสริฐ โรงเรียนวัดนาขวาง 

/ ล าดับ ๓๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๑  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๘๔ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
31 นาย นิรชา สีดากิจ โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎรบ์ ารุง 
32 นางสาว สุรีย์พร รุ่งก าจัด โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎรบ์ ารุง 
33 นางสาว สุรีรัตน์ เรือนเงิน โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎรบ์ ารุง 
34 นาง อริร เพียรดี โรงเรียนวัดพังก่ิง 
35 นาย พูนศิริ  บ ารุงธรรม โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
36 นางสาว จุฑาทิพย์ เจริญยิ่ง โรงเรียนวัดเกาะกา 
37 นางสาว ทรรศนีย์ รัตน์นอก โรงเรียนวัดเกาะกา 
38 นางสาว พนมภรณ์ ศรีโคตร โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 
39 นาย นาริส มะลิซ้อน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 
40 นางสาว มิลิ งามสมพล โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 
41 นางสาว อ านวย  คมข า โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา 
42 นาย ศุภกร สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา 
43 นาย ทศพล โจซิว โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา 
44 นาง ชัญญานุช ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 
45 นางสาว วรรณนิภา หาญวีรกุล โรงเรียนวัดเกาะกา 
46 นางสาว ประภัสสร นิลชิต โรงเรียนวัดเกาะกา 
47 นางสาว วรรณา ศรีจันทรา โรงเรียนวัดเกาะกา 
48 นาง มณฑา วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดหาดเสลา 
49 นางสาว เปรมยุดา รัถยประภาพร โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 
50 นางสาว พชรกมล ค าไวย์ โรงเรียนบ้านน้ าหักศึกษา 
51 นาย โอสธี สดุดีประเสริฐสุด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก 
52 นางสาว รัตน์ชนี   เด็นหลี โรงเรียนบ้านหาดงาม 
53 นาย วินัย ศรีภักดิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
54 นาย ธานี เพชรนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 
55 นาย ชัยเล็ก ใจวงค ์ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 
56 นาย โชคชัย ค ากุ้ง โรงเรียนบ้านห้วยลาน 
57 นาย ธนกร จิตจินดารัตน์ กศน.อ าเภอเกาะสีชัง 
58 นาง กัญวรา วงศ์ธิดา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
59 นาย ธนาวินท์   ไกรกาศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
60 นาย ธวัชชัย เอ็มประโคน โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 

/  ล าดับ ๖๑ ... 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๑  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๘๔ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
61 นาย เกรียงไกร ผาดไธสง โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 
๖๒ นางสาว เกศินี  เชื้อนุ่น โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
๖๓ นาง กิติยารัตน์ พลสยม โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 
๖๔ นาย เอกชัย ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 
๖๕ นางสาว พชรพร ปรีดานนท์ โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม 
๖๖ นาย ยุทธนา นาอุดม โรงเรียนหนองไผ่ 
๖๗ นางสาว จารีรัตน์ กลิ่นรอด กศน.อ าเภอเกาะสีชัง 
๖๘ นาย ศุภัช โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์) 
๖๙ นางสาว สุกันยา มะละโยธา โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 
๗๐ นางสาว นุชจรีพร นงค์เศษ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 
๗๑ นาย บุญหลาย หวานเพราะ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 
๗๒ นางสาว รพีพรรณ ตุระพิพาก โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 
๗๓ นางสาว พรเพ็ญ ดงดอน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 
๗๔ นางสาว พูนศรี มนตรีพาณิชย์ โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์3) 
๗๕ นาย อัศวิน ชุมภา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
๗๖ นาย นพกุล ปุคลิต โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 
๗๗ นางสาว นาถตยา มีภูงา โรงเรียนบ้านแก่ง 
๗๘ นางสาว ฉัตรสุดา   แจ่มประโคน โรงเรียนบ้านแก่ง 
๗๙ นาย เทพสมบัติ แสนวงษ ์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
๘๐ นาย สุเทพ ทองสีไพล โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 
๘๑ นาย กิตติติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
๘๒ นาย สมชาย นิติด ารงศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
๘๓ นาย ธนาพิพัฒน์ ไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
๘๔ นางสาว ศิรภัสสร พ่ึงธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

/ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ครั้งที่ ๒ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๒  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 

1 นาย ปารุสก ์ งามสะพรั่ง โรงเรียนบ้านสระกุด 
2 นาง ชุลีกร ทองด้วง สพป.ตรัง เขต ๑ 
3 นางสาว ปาณัสสา ชูแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
4 นาย ฉัตรชัย กันดิษฐ์ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2 
5 นางสาว รุ่งนภา เมืองสุข โรงเรียนปทุมวิไล 
6 นางสาว ปริศนา ป้องปิ่น โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 
7 ว่าที่ร้อยเอก ธเนศ เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนปทุมวิไล 
8 นาย อัศวิน บ ารุงสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
9 นาย ณรงค์ศักดิ์ บัวกลับ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 

10 นางสาว ณัฐฐิรา  มากมี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 
11 นาย เกียรติพงษ์ เกิดศรี โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 
12 นาย สากล ช่วยเนื่อง โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 
13 นาย วัฒนา ใยมาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
14 นาย ธนายุ ขุนนุ้ย โรงเรียนเทพา 
15 นาย เดชา แก้วมล โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
16 นางสาว เกศอุมา นาควารี โรงเรียนวัดไชโย (เพ่ิม เกษมสุวรรณ4) 
17 นาย เกรียงศักดิ์ บุญเชิด โรงเรียนวัดมหานาม 
18 นางสาว จงกลณีย์ ยะย่าเป้า โรงเรียนเทศบาลต าบลสันมหาพน 
19 นาง พิมลพัตร์ วงศ์อุทัย โรงเรียนเทศบาลต าบลสันมหาพน 
20 นาย ธีระยุทธ  เมืองรามัญ โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 
21 นางสาว วารุณี ปักษี โรงเรียนสุเหร่าเขียว 
22 นางสาว อัญชลี ชูช่วย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
23 นาง ประทวน  ดีอาษา โรงเรียนเทศบาล ๑วัดศรีเมือง 
24 นางสาว ปริยากร ธนประสงค์ โรงเรียนวัดท่าข่อย 
25 นาย วิบูลย์ เพ่ือนชอบ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 
26 นาย สุวัชชัย ไกรนุช โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 
27 นางสาว ภัทราภรณ์ ราตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
28 นางสาว รุ้งนิภา งาตา โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
29 นาย ทศพล ศศิธร โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 
๓๐ นางสาว ธิดารัตน์ หนูบ ารุง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 

/ ล าดับ ๓๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๒  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
31 นาย ปุญชรัศมิ์ นิธิพรพูลศรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
32 นาย ภูรินท์ บูรณพล โรงเรียนบัวแก้วเกษรธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
33 นางสาว ณิชาพร ชาวทะเล โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) 
34 นางสาว เทียนฤทัย ทองใบอ่อน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) 
35 นางสาว ณัฐกุล  เปินสมุทร โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) 
36 นางสาว นฤมล โพธิ โรงเรียนบัวแก้วเกษรบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 
37 นางสาว ศิริพร เกษวิทย์ โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 
38 นางสาว พรสวรรค์ ศรีไพร โรงเรียนบัวแก้วเกษรสหราษฎร์บ ารุง 
39 นาง สมถวิล  ศิลปคนธรรพ์ โรงเรียนบัวแก้วเกษรวัดยกกระบัตร 
40 นางสาว อรอุมา โตประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 
41 นางสาว ศุภิสรารัตน์   บัวสวัสดิ ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
42 นาง สุปราณี สุวรรณฉวี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
43 นางสาว ณภัทร กุลจิตติธร โรงเรียนบางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
44 นาย ศิลปิน พรหมมณี โรงรียนบ้านในล็อค 
45 นาย พิมล โชติพานิช โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
46 นาง จิราภรณ์ ปลัดสังข์ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 
47 นาย ยุสรี เฮาะมะ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 
48 นาย พิสัณห์ อินลี โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 
49 นาย เจนวิท ค ามี โรงเรียนอนุบาลลานสัก 
50 นาย วรัญญู ปภาตา โรงเรียนอนุบาลลานสัก 
51 นาย กิจธิชัย สารรัตน์ สพป.ภูเก็ต 
52 นาย อ านาจ  ใจบิดา โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
53 นาย ธราดล ทันตาหะ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
54 นาย เจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
55 นางสาว ชนาธิป เทียนวรรณ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 
56 นาย จรัล จินจาคาม โรงเรียนศึกษานารี 
57 ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ นูระบ๊าฟ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 
58 นาย อาทรศักดิ์ มังคละศิริ โรงเรียนบ้านพุม่วง 
59 นาย วีระเทพ พัดพรม โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 
60 นาง นริศรา ฉลองรัตน์ โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 

/ ล าดับ ๖๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๒  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
61 นาย ตอเหลบ ปอหรา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 
๖๒ นาง นันทพร สีนิล โรงเรียนวัดมาบแค 
๖๓ นาง วีรวรรณ เข็มทอง โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง367) 
๖๔ ว่าที่ร้อยตรี หญิง  พิมพ์ชนก ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
๖๕ นางสาว เด่นนภา แปวประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานคร 
๖๖ นางสาว ทิพรดา สว่างไพร โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
๖๗ นางสาว พัชรินทร์ จาตุรัส โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
๖๘ นางสาว พัชรา จ ารัสบรรณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 
๖๙ นาย อัครพล สว่างไพร โรงเรียนวัดตาลล้อม 
๗๐ นาย อภิวัฒน์ วัดเขียว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
๗๑ นางสาว พรพรรณ โพธิ์ร่มเย็น โรงเรียนไทรน้อย 
๗๒ นาย กิติพงษ์ แซ่เจียว โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก 
๗๓ นาย พินิจ วงษ์เป็นสุข โรงเรียนวัดศิริมงคล  สมุทรสาคร 
๗๔ นาย สุธวัช เพ็งพินิจ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 
๗๕ นาย พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
๗๖ นางสาว จิราภรณ์ เลื่อยกระโทก โรงเรียนชุมชนสัดระโสม 
๗๗ นาย กมล อินทรประสงค์ โรงเรียนวัดด่านส าโรง 
๗๘ นาย คมสันติ มีแสงนิล โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 
๗๙ นาย ธนวันต ์ ภักดีวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
๘๐ นาย กษิดิ์เดช ทองแจ่ม ชุมชนวัดระโสม 
๘๑ นาย วัลลภ ขวัญมา โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 
๘๒ นาย โยภิญ จันทร์หอม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 
๘๓ นาย จักริน ชานุ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 
๘๔ นางสาว สุวรรณ์ ตุใยรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
๘๕ นาย ณัฐชกร อินทร์สังข์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
๘๖ นาย เอกรินทร์ อ านวยจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 
๘๗ นางสาว อภิชญา วิเวก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 
๘๘ ว่าที่ร้อยตรี ธราวุธ ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 
๘๙ นาย ธีระศักดิ์ โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 

 

/ ล าดับ ๙๐ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ครั้งที่ ๒  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน 256๕ 
          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๐ คน) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๙๐ นาย ทัตพงษ์ กางกรณ์ โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา 
๙๑ นางสาว วนิชยา เพชรชาบาล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
๙๒ นาง สุวรรณา บุญเมือง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
๙๓ นางสาว ส าเริง ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 
๙๔ นาง ทับทิม พุ้ยชัย โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 
๙๕ นาง พจนาถ ทองมา โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 
๙๖ นาง ปาริชาติ ทองมา โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 
๙๗ นางสาว จามรี เจริญรุกขชาติ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 
๙๘ นาย อุดม หิรัญพันธุ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
๙๙ นาง กนกวรรณ ภูษาแก้ว โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 

๑๐๐ นาย สร้างสรรค์ สวนการุณ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา 

 


