
 

  
 

ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

ตามประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๖๕ ตามบญัชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้ 

(ก)  ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
      ครั้งที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม 256๕ 
             ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

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

                      ๒ . การแต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามต าแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง เฉพาะในพิธี           
เปิด - ปิดการฝึกอบรม และพิธีรอบเสาธง และแต่งชุดสุภาพในระหว่างการฝึกอบรม 
                          ๓. การเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมที่มูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริตก าหนด 

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 ครั้งที ่๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

  ครั้งที่ ๓  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
                          ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
                          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๑ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
1 นางสาว สุณิสา เกียวกุล โรงเรียนวัดพังม่วง 
2 นาย เชาวลิต บุญอ่ิม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
3 นาย สิรวิชญ ์ แสนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
4 นาย วีระเดช มณีนพครับ โรงเรียนเมืองเลย 
5 นาย พนมพร พีระพิทยมงคล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 
6 นาย ศักดิ์ศรี สินนอก โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 
7 นางสาว ปาริฉัตร พรสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 
8 นาย กฤษปการ เพียรดี โรงเรียนวัดควนชม 
9 นาง จอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 

10 นางสาว ณภัทร กิ้วภาวัน โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  สพป.สกลนครเขต 2 
11 นาย นท ี กอบการนา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
12 ว่าที่ร้อยตรี อัศวิน อินตา โรงเรียนกลางคลองสิบ 
13 นาย วีรเทพ เนียมหัตถี โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
14 นาย พิทักษ์ กาวีวน สพป.แพร่เขต1 
15 นาง เกษร ภาษาทอง โรงเรียนบ้านไปลวกสูง 
16 นาย สรวิชญ ์ สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 
17 นาง วารุณี หมายสุข โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 
18 นางสาว ศรีจิตรา เมืองโคตร ร.ร.บ้านขามปอ้ม 
19 นาย สรพงษ์ ค าตะ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 
20 นาย วินัย จันทร์ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองกุว 
๒1 นาย นภดล จันนุ่ม โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 
2๒ นาง สุภา จิตตรีพล โรงเรียนวัดบ้านแพน”ศรีรัตนานุกูล” 
๒3 นาย อมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 
๒๔ นางสาว กิตตภิา ดาวัลย์ สพม.กท1 
๒๕ นาย พงษ์เทพ อุ่นอก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
๒6 นาย พิชัย ไกรการ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 
๒7 นางสาว ดารารัตน์ ปุณณะการี โรงเรียนเพียงหลวง ๓ 
๒8 นาง กมลพรรณ ญาณโกมุท โรงเรียนวัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์) 
๒9 นาย รัฐวัฒ   นุธรรม กศน.อ าเภอพญาเม็งราย 
๓0 นางสาว ชนิสรา พรมชัย กศน.อ าเภอพาน 

/ ล าดับ ๓๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

  ครั้งที่ ๓  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
                          ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
                          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๑ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๓1 นาง อัมพวัน ประพงษ์ กศน.อ าเภอขุนตาล 
๓2 นาย สหภูมิ กุมภคาม กศน.อ าเภอสวนผึ้ง 
๓3 นาย บัญญัติ รักษา กศน.อ าเภอสวนผึ้ง 
๓4 นางสาว พัชราพร พนมเขต กศน.อ าเภอน้ าปาด 
๓5 นางสาว ปวีณา นามรักษ์ กศน.อ าเภอหนองโดน 
๓6 นาง กุลิสรา ถิระวรนันท์ กศน.อ าเภอบางละมุง 
๓7 นาย เจษฎา  โพธิ์ประสิทธิ์ กศน.อ าเภอโพธาราม 
๓8 นาย ปัญญา อ้ึงจิ๋ว กศน.อ าเภอโพธาราม 
๓9 นาย ศิริชัย ชัยชิต กศน.อ าเภอสีชมพู 
๔0 นางสาว ทิวาพร ไม้เขียว กศน.อ าเภอบางละมุง 
๔1 นาง ศุภาวินีย์ เจรญิผล กศน.อ าเภอสังน้ าเขียว 
๔2 นางสาว อ าภา บุตรเงิน กศน.อ าเภอวังน้ าเขียว 
๔3 นาย ธีระพงษ์ หล้าค า กศน.อ าเภอสีชมพู 
๔4 นาย ประยุทธ  สมวงษา กศน.เขตบางกอกน้อย 
๔5 นาย ฉัตรชัย ฉัตรวิไล กศน.อ าเภอปทุมราชวงศา 
๔6 ว่าที่ ร.ต.หญิง สมหญิง ไทรสาย กศน.อ าเภอปทุมราชวงศา 
๔7 นาย เฉลิมพล สีเขียว กศน.จังหวัดอ านาจเจริญ 
๔8 นางสาว วิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ กศน.อ าเภอเกาะคา 
๔9 นาง ศรีวรรณ์ บุญญะเลขา กศน.อ าเภอเกาะคา 
๕0 นาย ธรรมนูญ แก้วเพ็ชร กศน.อ.บ้านเหลื่อม 
๕1 นาย นรินทร บุษษะ กศน.อ าเภอบางเลน 
๕2 นาย ปริญญา ศรีสุก กศน.อ าเภอจะนะ 
๕3 นางสาว นิภาพร เชื้อพราหมณ์ กศน.อ าเภอบ้านหมี่ 
๕4 นาย สมบัติ มูลี กศน.อ าเภอกระบุรี 
๕5 นางสาว ระติภรณ์ หมกคล้าย กศน.อ าเภอด าเนินสะดวก 
๕6 นางสาว นัฐนันท์ ทาหนองโดก กศน.อ าเภอด าเนินสะดวก 
๕7 นางสาว ศศิธร รักษาสุข กศน.อ าเภอพานทอง 
๕8 นางสาว ระพีพร วงค์มน กศน.อ าเภอพานทอง 
๕9 นางสาว พัชรี ยิ่งยศ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
๖0 นางสาว เขมจิรา มีใย โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 

/ ล าดับ ๖๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

  ครั้งที่ ๓  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
                          ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
                          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๑ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๖1 นาง สุธนา ปรางเพ็ชร์ โรงเรียนวัดแจ้ง 
๖๒ นาย วุฒิชัย ใหม่วงค์ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ เชียงราย 
๖3 นาย สมบัติ พรมพันห่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๖๔ นางสาว กรกช อยู่รัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
๖๕ นาง มธุรส วสุวัต โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 
๖6 นางสาว กรรณิการ์ แดนสีแก้ว วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 
๖7 นาย ไสว แววเพ็ชร โรงเรียนวิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา 
๖8 นาย สุทัศน์ โสวภาส โรงเรียนวิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา 
๖9 นางสาว จิรภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 
๗0 นาย ประสิทธิ์  ค าบับภา วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 
๗1 ว่าที่เรือตรี ศุภพสิษฐ์ชัย  อาบสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 
๗2 ว่าที่ร้อยโท จิโรจน ์ จิระวาณิชกุล วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
๗3 นาย ผดุงวิทย์  ดิษฐเจริญ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 
๗4 นาย อภิรักษ์  บุญดัด วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 
๗5 นาย  ยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
๗6 นางสาว ธัญญา ละมุลครบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 
๗7 นาย ธนพนธ์  ธิสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
๗8 นาย สัญญา แก้วใส วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
๗9 นาย สมพร นั่งสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
๘0 นางสาว สุวรรณ์ ตุใยรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
๘1 นาง ศิริลักษณ์ บุตรครุฑ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) 
๘2 นาย เริงศักดิ์ เข็มทอง วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
๘3 นาย สถาพร อุ่นเรือนงาม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
๘4 นาย สุริยา  เผด็จศึก วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๘5 นาง ภาดี  ขุนนนท์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๘6 นางสาว อังศุวี หาญประโคน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๘7 นาย ไพโรจน์ ชาลาวัน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๘8 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร สุริยวรากุล วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๘9 นาย  ธนกฤต แดงบางด า วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
๙0 นาย นันทวุฒิ ภู้มณี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

/ ล าดับ ๙๑ ... 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

  ครั้งที่ ๓  การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
                          ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
                          รายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (จ านวน ๑๐๑ คน) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด 
๙1 นาย ชัชไชย ไร่สงวน วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 
๙2 นาย สมพร โพธิ์ก าเนิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
๙3 นาง พิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 
๙4 นาย สุรชัย จันทร์นุ่น วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
๙5 นาย ปิยะ  บรรพลา วิทยาลัยเทคนิคเลย 
๙6 นาย นรังสรรค์  ศรีน้อย วิทยาลัยเทคนิคเลย 
๙7 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย บุญสุข วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
๙8 นางสาว ชุติมา    โชคกนกวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
๙9 ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช เอ่ียมสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน 

๑๐0 นาง เสาวพา เวศกาวี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
๑๐๑ นาย ยุทธพงษ์ จ าปาแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 

 


