
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๘-๙  ต่อ ๑๑๕ โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
 

 
 
 
ที ่ศธ ๐๔๐๕๖/๑๕๘๙                                            ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
                    ๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐ 

                 ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เรียน  นายกเทศมนตรี..................... 

อ้างถึง  ๑. หนังสือส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/๖๘๓  
               ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
           ๒. หนังสือส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/๑๑๗๓  
               ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ        จ านวน  ๒  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน ๔ หลักสูตร  และตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) แจ้งเลื่อนวันฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ความละเอียดแจ้งนั้น 

  บัดนี้  สิ้นสุดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา  และเนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้ารับ
การฝึกอบรมเกินจ านวนที่ก าหนดไว้  ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้เชิญคณะ
วิทยากรฯ มาประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เมื่อวันที่  
๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแนบมา
พร้อมนี้  ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและด าเนินการดังนี้ 
  ๑. แจ้งและอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไปราชการ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ๒. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ และได้ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ มาติดต่อรับเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวคืน ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.ตาก เขต ๒ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๓. ส าหรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(C.A.T.C.)  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ แล้ว ขณะนี้ยังมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
ครบ ๘๐ คน  ซึ่งจะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ ในโอกาสต่อไป 

๔. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือ (A.L.T.C.)  ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุญาตเปิดการฝึกอบรมฯ ไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๕. ในรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ แต่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ  
ขอแจ้งท่านทราบและรับผิดชอบเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ หากบุคลากรไม่เข้ารับการฝึกอบรม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                               



 

 
ประกาศส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)   

………………………………… 

  ตามที่ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ก าหนดจัดการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  
มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นั้น 

  บัดนี้  สิ้นสุดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)   และเนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินจ านวนที่ก าหนดไว้  ส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้เชิญคณะวิทยากรฯ มาประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้มี
สิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(S.B.T.C.)  เมื่อวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)   

ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   
ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ 

๑ นางกรรณิการ ์ แสนนรินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านค้างภบิาล 
 

๒ นางสาวแพรจนั  สังขะจันทร ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ   

๓ นายชัยชนะ  นาคน าทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียน ตชด.บา้นแม่กลองใหญ่   

๔ นางสาวสุนารี  ต๊ะกู ่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียน ตชด.บา้นแม่กลองใหญ่   

๕ นางสาวสุรีวัลย ์ ถวัลย์ปรีดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียน ตชด.บา้นแม่กลองใหญ่   

๖ นายบวร  บูลยป์ระมุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม   

๗ นางสาวอาฬสา  แสนทา ครูผูส้อนเด็กพิการเรยีนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม   

๘ นายพสิิษฐ ์ ทิพจรูญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู ยังไม่จ่ายเงิน 

๙ นางสาวสุนิษา  แก้วฟู เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ตาก เขต ๒   

๑๐ นายวรชยั  มาบวบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหลวง   

๑๑ นางสาวปัทมาภรณ ์ พรมมินทร ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนญาณวิศิษฏ ์   

๑๒ นางสาวพชัรีภรณ์  แสนอินทร ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนญาณวิศิษฏ ์   

๑๓ นายชัชเมธ ี อิสสระ ครูผู้ช่วย โรงเรียนญาณวิศิษฏ ์   

๑๔ นายจีรวิทย ์ พงศ์วรเวชกุล ครู โรงเรียนญาณวิศิษฏ ์   

๑๕ นายพงษ์พันธ ์ มหาราช ครู โรงเรียนญาณวิศิษฏ ์   

๑๖ นายสวุัช  เพ็งสมยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนญาณวิศิษฏ ์   

๑๗ นางสาวจนัทิมา  ปิ่นสกุล ครู โรงเรียนบ้านปูแป ้   

๑๘ นายวิริยะ  ทองแพ ครู โรงเรียนบ้านปูแป ้   

๑๙ นางสาวสุจิตตรา  ปุ่นปุย ครูผู้สอน  โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๐ นางชนวรรณ  จันทร์ขาว ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๑ นายเจปร ี ทอแสงพนาเวศ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๒ นายวนิัย  ใจยอด ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๓ นางสาวนุชนาฎ  ตาค า ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๔ นายกิตติพงษ ์ มินทะนา ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๕ นางสาวกัญญารัตน ์ ผัดค าวงษ ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๖ นางสาวภารดี  ก๋าระ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๗ นายศราวุธ  ใจแก้วทิ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๘ นางสาวธมลวรรณ  สีรังภา ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๒๙ นางวิภา  เครือค าแดง ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   
/๓๐. นายอัจฉริยะ  แสงราช... 



- ๒ – 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)   
ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ 

๓๐ นายอัจฉริยะ  แสงราช ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๑ นางสาวมลฤดี  นิลทัพ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๒ นางสาวพรรณิภา  บ าเพ็ญรุ่งโรจน ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๓ นางสาวรุจิรภา  ทองปอน ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๔ นายบุญศรี  ทิวาค า ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๕ นางณัฏฐิณ ี สุภาชัย ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๖ นางสาวชุตินาฎ  จารุพงษ ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   

๓๗ นายสิรภพ  ดอนไชย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล   

๓๘ นางสาวสุชาดา  ลอบุญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล   

๓๙ นางสาวสุวรรณา  ถนอมวงศ์ศร ี ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่   

๔๐ นางสาวดรุณ ี ภูริช ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่   

๔๑ นางสาวอุทุมพร  ธงชัยธนากุล ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่   

๔๒ นายสุรเดช  ตระการตระกูล ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่   

๔๓ นางสาวอังสุมาลี  เทิดไพรพนาวัลย ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองใหญ่   

๔๔ นายน ายศ  ข าเจริญ พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  
สาขาบ้านห้วยจะกือ 

  

๔๕ นางน้อแนะ  บ้านนาไพสิฐ ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  
สาขาบ้านห้วยจะกือ 

  

๔๖ นางสาววลัภา  ถนอมพงศ์ดี ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  
สาขาบ้านห้วยจะกือ 

  

๔๗ นายอรันศุก  ละค าลือ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด   

๔๘ นางสาวสีแพร  ธรรมนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด   

๔๙ นางสาวสุชาดา  บุปผาอมรศรี ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่กลองน้อย   

๕๐ นางสาวกันตา  ท้าวแสงเจริญ พนักงานจ้างเหมา ศพด.บ้านแม่กลองน้อย   

๕๑ นางสาวญาณ ี ชินภัทร์ไพศาล พนักงานจ้างเหมา ศพด.บ้านแม่กลองน้อย   

๕๒ นางสาวอัจฉรา  แก้วมณี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่ละเมา   

๕๓ นางสาววนาพรรณ  ทวีรัตนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแม่ละเมา   

๕๔ นางสาวมะณ ี ธงชัยธนากุล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านธงชัย   

๕๕ นายสุรพนัธ ์ สุรินธิวงศ ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑   
  /๕๖. นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม... 

 



- ๓ – 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)   
ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ 

๕๖ นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม  ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑   

๕๗ นางสาวฉวีวรรณ  จักรแก้ว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑   

๕๘ นายทศพล  แสงอ่อน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒   

๕๙ นางสาวจฬุาพรรณ  สิงห์ขวา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒   

๖๐ นายวรภณ  เจียมรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๒   

๖๑ นางสาวจิณห์ภา  ทามนั ครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๒   

๖๒ นางสาวชุลีกร  เมืองแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๒   

๖๓ นางสาวจนิดา  เผ่าสุวนิัย ครูจ้างเหมาบริการ โรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว   

๖๔ นางสาวชัชลัดดา  เข่ือนเพ็ชร ครู  โรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว   

๖๕ นางสาวบุญสุข  กล่อมริ ครู  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน   

๖๖ นางสาวกัลยา สายแสง ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)   

๖๗ นายปฐมพงษ ์ ธรรมลังกา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง   

๖๘ นายชาญวทิย ์ ด่านบุพชาต ิ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าเสือ   

๖๙ นางสาวลัดดา  เวแมชา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔   

๗๐ นางสาววาสนา  สายใจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔   

๗๑ นางสาววลัยพรรณ  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง   

๗๒ นางสาวทพิย์หทัย  ชัยวังสิงห ์ ครู โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง   

๗๓ นายอ านาจ  สูติพันธุ์สกุล ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา   

๗๔ นายพงษ์พจน ์ ลี้มงคลเลิศ ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา   

๗๕ นางมณีรัตน์ พูลศรี ครู  โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา   

๗๖ นายพิษณ ุ แสนค า ครู  โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๗๗ นางสาวศิริพร  ค ามา รอง ผอ.รร. โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๗๘ นายพลัลภ  มาลัย ครู โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๗๙ นางกฤติยา  ค าสุวรรณ ์ ครู  โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๘๐ นางอัญชล ี มะโนวรรณ ครู โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๘๑ นางสาวจริญญา  ปาล ี ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๘๒ นางสาวไกรทิพย ์ มูลสา ครู โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ   

๘๓ นายณัฐดนัย  หาญวัฒนสกุล ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)   
 /๘๔. นางสาวสุวรรณ ี ตันค า... 



- ๔– 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)   
ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ 

๘๔ นางสาวสุวรรณี  ตันค า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปางสา้น   

๘๕ นางสาวปิยะฉัตร  เบญจมาศ ธุรการ โรงเรียนบ้านปางสา้น   

๘๖ นางหิรัญญา  โพธิ์ทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์   

๘๗ นางสาวประไพร  โคตุราช ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์   

๘๘ นางสาวดวงมณ ี เข่ือนทหาร ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์   

๘๙ นางสาวภัณฑิรา ตาแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียน ตชด. ศ.ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร   

๙๐ นายศิรภัทร  งามยิ่งสกุล ครูผู้สอน โรงเรียน ตชด. ศ.ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร   

๙๑ ส.ต.อ.นที  ทวีชัยไพศาล ครู โรงเรียน ตชด. ศ.ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร   

๙๒ นางสาวชลิดา  รวบรวม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ   

๙๓ นางปภินวชิ  คงทัน ครู  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ   

๙๔ นางสาววราภรณ์  พุทธรักษา ครูพี่เลี้ยงเด็ก LD โรงเรียนบ้านแม่ปะ   

๙๕ นางเครือวัลย ์ กู่ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ยังไม่จ่ายเงิน 

๙๖ นางสาวนงทัย  วงขัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่สละ   

๙๗ นายสธุารา  อุ่นเรือน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่สละ   

๙๘ นางศนิวาร  ชมบุญ ครู  โรงเรียนบ้านน้ าหอม   

๙๙ นางสาวมัญชร ี ศรีเวียงฟ้า ครู โรงเรียนบ้านแม่กาษา   

๑๐๐ นางสาวกาญจนา  หม่ันดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๒ ยังไม่จ่ายเงิน 

๑๐๑ นางสาวสุนิสา  ประดิษฐ ์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๒ ยังไม่จ่ายเงิน 

๑๐๒ นางสาวมนิตรา  มีเฟีย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง   

 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตัง้ครรภ์ 

   
๑ นางกนกวรรณ  แก้วชัย ครู  โรงเรียนบ้านปางสา้น รับเงินคืน 

 
หมายเหตุ 
  ๑. การรายงานตัว 
     ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(S.B.T.C.)  แต่งกายเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ไปรายงานตัวในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๐ - 
๐๘.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านปางส้าน  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   
 
 

/๒. สิ่งที่จะต้องน าไปใช้... 
 



- ๕– 
 ๒. สิ่งท่ีจะต้องน าไปใช้ระหว่างการฝึกอบรม 

 ๒.๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑ – ๒  ชุด  
 ๒.๒ เครื่องแต่งกายชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม , กางเกงขายาว , เสื้อยืด) ให้พอดีกับวันที่อบรม  

พร้อมรองเท้าผ้าใบ 
 ๒.๓ เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น  สบู่ ยาสีฟัน  ขันน้ า  ไฟฉาย  ยารักษาโรค ยาขัดโลหะ ผ้าห่ม ฯลฯ 
 ๒.๔ เชือกผูกเง่ือนยาว  ๒.๕  เมตร  และเครื่องดนตรีที่ถนัด  หรือชุดการแสดงที่ชอบ  

  ๒.๕ เต๊นท์  ขนาดนอนได้  ๒ – ๓  คน 
 ๒.๖ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
  

 ๓. กรณีทีผู่้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิด
จากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้น ไม่สามารถด าเนินการจัด
ฝึกอบรมตามโครงการได้ 
     และกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรละ ๒,๐๐๐ บาท/คน  ขอให้น าไปช าระเงินในวันที่รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามที่หลักสูตรนั้นๆ 
ก าหนด  หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดไม่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามท่ีได้ยื่นใบสมัครไว้แล้วนั้น  
ต้องรับผิดชอบช าระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามที่หลักสูตรก าหนด  
 ๔. ส าหรับรายที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (S.B.T.C.)  โดยเป็นผู้ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ คนละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) แล้วนั้น   
                ขอให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้  ติดต่อขอรับเงินคืน ณ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ในวันเวลาราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 

………………………………… 

  ตามที่ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ก าหนดจัดการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   
๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นั้น 

  บัดนี้  สิ้นสุดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  และเนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินจ านวนที่ก าหนดไว้  ส านักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้เชิญคณะวิทยากรฯ มาประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์และ
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  เมื่อ
วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                         

                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 

ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙   
ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด ขาดเอกสาร หมายเหตุ 

๑ นางกรรณิการ ์ แสนนรินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านค้างภบิาล     
๒ นางสาวจิราวรรณ  พร้อมญาต ิ ครู  โรงเรียนบ้านค้างภบิาล     
๓ นางสาวชญานิศ  ปุ๊ดปวน ครู  โรงเรียนบ้านน้ าดิบ     
๔ นางสุติมาภรณ ์ วุฒิธรรมากรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ าดิบ     
๕ นางสาวจิรากร  ดีมี ครู โรงเรียนบ้านน้ าดิบ     
๖ นายอาทติย ์ ใจด ี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ าดิบ     

๗ นางสาวณชัชา  แสงแปลง 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
เรียนร่วม 

โรงเรียนบ้านน้ าดิบ     

๘ นายณัฏฐชาต ิ พนาวาส ครู  โรงเรียนบ้านน้ าดิบ     
๙ นางสาวนพรัตน ์ ก๋องดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 

๑๐ นางสาวพนัดดา  ขันเชียง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๑ นางสุดาทพิย ์ วังมูล ครู  โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๒ นายประสงค ์ อุทยานพนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๓ นางสาวอรนิษฐ ์ มณกลม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๔ นางสาวพชัน ี วิชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๕ นายพสิิษฐ ์ ทิพจรูญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๖ นางสาวประภาพรรณ  บุญสม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหลวง     
๑๗ นางสาวหนึง่ฤทัย  อยู่เหล่าพาณิชย ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหลวง     
๑๘ นางสาวกนายุทธ ์ ดั้นเมฆ ครู  โรงเรียนบ้านหนองหลวง     
๑๙ นายวรชยั  มาบวบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหลวง     
๒๐ นายชาญณรงค ์ วิริยะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหลวง     
๒๑ นางสาวนภเกตน ์ วัฒนโฉมยง ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนญาณวิศิษฏ ์     
๒๒ นายพงษ์พันธ ์ มหาราช ครู โรงเรยีนญาณวิศิษฏ ์     
๒๓ นางสาวสุชาดา  คีรีสะอาด ครูอัตราจ้าง โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๒๔ นายธวชัชัย  โสภารัตกุล ครูผู้ช่วย โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๒๕ นางสาวพชัรีภรณ์  แสนอินทร ์ ครูผู้ช่วย โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๒๖ นางสาวบุษบง  ภูกันสาด ครู โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๒๗ นางสาวฤด ี พงศ์สถิตพนา ครูอัตราจ้าง โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๒๘ นายชัชเมธ ี อิสสระ ครูผู้ช่วย โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๒๙ นางสาวปัทมาภรณ ์ พรมมินทร ์ ครูผู้ช่วย โรงเริยนญาณวิศิษฏ ์     
๓๐ นางสาวอาภสัภรณ์  กันศรีเวียง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปูแป ้     
๓๑ นางสาวจนัทิมา  ปินสกุล ครู โรงเรียนบ้านปูแป ้     
๓๒ นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง ครู  โรงเรียนบ้านปูแป ้     

๓๓ นายเจปร ี ทอแสงพนาเวศ ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง) 

    

  
/๓๔. นายวินยั  ใจยอด... 



- ๒ - 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 
ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด ขาดเอกสาร 

หมาย
เหตุ 

๓๔ นายวนิัย  ใจยอด ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง)   

๓๕ นางสาวนุชนาฎ  ตาค า ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง) 

    

๓๖ นายศราวุธ  ใจแก้วทิ ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง) 

    

๓๗ นางสาวธมลวรรณ  สีรังกา ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง) 

    

๓๘ นางวิภา  เครือค าแดง  ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา 
(ตี่มิ้ง) 

    

๓๙ นายอัจฉริยะ  แสงราช ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง) 

    

๔๐ นางสาวศิริพรรณ  ทะแยแก้ว ครูผู้สอน 
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
(ตี่มิ้ง) 

    

๔๑ นายน ายศ  ข าเจริญ พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 
สาขาห้วยจะกือ 

    

๔๒ นางน้อแนะ  บ้านนาไพสิฐ ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 
สาขาห้วยจะกือ 

    

๔๓ นางสาววลัภา  ถนอมพงศ์ดี ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 
สาขาห้วยจะกือ 

    

๔๔ นางเมทน ี โนโชต ิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด      

๔๕ นางสาวปิยะดา  กองณรงค์ ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 
สาขาห้วยจะกือ 

    

๔๖ นางสาวสุดา  บ้านนาไพสิฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด     
๔๗ นางกัลยา  รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด     
๔๘ นางสาวกานญ์ศราวรนิทร ์ ทรงศรีพนา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด     
๔๙ นางภณิตา  เลิศธนาวงศา ครู  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด     
๕๐ ว่าที ่ร.ต.หญิงสุพรรณี  ใจเขียว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด     
๕๑ นายต่อศักดิ ์ ต๋าตา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด     
๕๒ นางสาวอัจฉรา  แก้วมณี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่ละเมา     
๕๓ นางรัตนา  คุณาวงษ ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธงชัย     

๕๔ นางสาวภัคณัฏฐ ์ มหิทธิธนาศักดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธงชัย 
ใบเปลี่ยนชื่อตัว 
ชื่อสกุล 

  

๕๕ นางสาวมะณ ี ธงชัยธนากุล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านธงชัย     
 

/๕๖. นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม... 



- ๓ – 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 
ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด ขาดเอกสาร หมายเหตุ 

๕๖ นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม  ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑     
๕๗ นายสุรพนัธ ์ สุรินธิวงศ ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑     
๕๘ นายอดิเรก  ค าเป็กเครือ รอง ผอ.รร โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒     
๕๙ นางหิรัญญา  โพธิ์ทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์     
๖๐ นางสาวประไพร  โคตุราช ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์     
๖๑ นางสาวดวงมณ ี เข่ือนทหาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์     
๖๒ นางสาวแสงเดือน  ศรีวิชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปางสา้น     
๖๓ นางสาวพชัรา  ปอศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านปางสา้น     
๖๔ นางสาวสุพัตรา  วงษ์เมืองแก่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปางสา้น     
๖๕ นางสาวนงเยาว ์ จันสอน ครู  โรงเรียนบ้านปางสา้น     
๖๖ นางสาวพรศิริ  สายสุจริต ครู  โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ     

๖๗ นางเพทาย  หิรัญนุช ครู โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ
ใบเปลี่ยน
ชื่อสกุล 

  

๖๘ นางอัมรินทร ์ จันทระ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ก ุ     
๖๙ นายอ านาจ  สูติพันธุ์สกุล ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา     
๗๐ นายพงษ์พจน ์ ลี้มงคลเลิศ ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา     
๗๑ นางมณีรัตน ์ พูลศรี ครู  โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา     
๗๒ นางสาวจนัทรา  มาลามณีรัตน ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา     
๗๓ นางวราภรณ์  เกียรติด ารงค์เดช ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา     
๗๔ นางมณีรัตน ์ เขียวงาม ครู  โรงเรียนบ้านส้มป้อยศึกษา     

๗๕ นางสาวปรียานุช  วงษ์สวรรค ์ ครูจ้างตามภารกิจ 
โรงเรียน ตชด.ศึกษา
สงเคราะห์ ๒ (โกช่วย) 

    

๗๖ นางดวงเดือน  ค าวงษ ์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว     
๗๗ นางวารุณ ี เข่ือนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ละเมา     
๗๘ นายปรีชา  อาสานอก ครู โรงเรียนบ้านแม่ละเมา     

๗๙ นางสาวนิศากร  รุ่งวนาล ี
บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

โรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว     

๘๐ นางสาวรัชณี เครือวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๑ นายนิรุตน ์ ชูศรีนาค ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๒ นางสาวดารุณ ี มานะตา ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๓ นางสาวสุดารัตน ์ นาวินสันติราษฎร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๔ นายกรี  ดาละ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๕ นางสาวจุรีภรณ ์ น าศิริโยธนิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๖ นางสาวนัทธ์หทัย  เสมบาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 

 
/๘๗. นายเจริญ  ขวัญวารี... 



- ๔ – 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 
ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด ขาดเอกสาร หมายเหตุ 

๘๗ นายเจริญ  ขวัญวาร ี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๘ นางสาวธนภรณ ์ ทิพวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๘๙ นางสาววนัทนีย ์ จันขัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๙๐ นางสาวสาธน ี พรมวงศ์ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๙๑ นางสาวพรทิพย ์ โตเห้ียม ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๙๒ นางสาวประภัสสร  ยะอะนนัต ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๙๓ นายบุญชอบ  ลี้มงคลเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   ยังไม่จ่าย 
๙๔ นางสาวปิยดา  กาศบ ารุง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ าหอม     
๙๕ นางสาวศิราภรณ ์ จ่ามา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ าหอม     
๙๖ ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  บุตรวงค ์ ครู  โรงเรียนบ้านเซอทะ     

๙๗ นางสุภาพร  แสงทอง ครู 
โรงเรียนบ้านแม่สลดิหลวง
วิทยา 

ใบเปลี่ยน 
ค าน าหนา้นาม 

  

๙๘ นางสาววนิดา  กันทะเอ้ย ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านแม่สลดิหลวง
วิทยา 

    

๙๙ นางสาวพนาวรรณ  อ่อนนวล ครู  โรงเรียนบ้านแม่ปะ     
๑๐๐ นางสาวชลภูม ิ ตันรักษา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่ปะ     
๑๐๑ นางสาวชลิดา  รวบรวม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ     
๑๐๒ นายทวสีิน  อุดมทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ     
๑๐๓ นายณชัพล  หงษ์ผา ครู โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   ยังไม่จ่าย 
๑๐๔ นางอุไรพร  สาธุสถิต ครู  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   ยังไม่จ่าย 
๑๐๕ นายณพพงษ ์ อภิบาลคีรีมาศ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   ยังไม่จ่าย 
๑๐๖ นายพงษ์อนันต ์ ค านา่น ครู  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   ยังไม่จ่าย 
๑๐๗ นายวิรัตน ์ ยาสอน ครู โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   ยังไม่จ่าย 
๑๐๘ นางสาวสกาวเดือน  พิธะธง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๑   ยังไม่จ่าย 

๑๐๙ ดาบต ารวจวรพงศธร  ดวงรัตน ์ ครูใหญ่ 
โรงเรียน ตชด.ศ.ส าเภา- 
ไพวรรณ วรางกูร 

    

๑๑๐ ส.ต.ต.หญิง อาภรณ ์ เจษฎากุลกนก ครู ปท.๑ 
โรงเรียน ตชด.ศ.ส าเภา- 
ไพวรรณ วรางกูร 

    

๑๑๑ นายศิรภัทร  งามยิ่งสกุล ครูผู้สอน 
โรงเรียน ตชด.ศ.ส าเภา- 
ไพวรรณ วรางกูร 

    

๑๑๒ นายสุรศักดิ ์ งามสุวรรณวงษ ์ ครู  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ   ยังไม่จ่าย 
๑๑๓ นางสาวณัฏฐยา  หล้าอุป ครูธุรการ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ   ยังไม่จ่าย 
๑๑๔ นายจัตตพุล  นาโส พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแม่พล ู   ยังไม่จ่าย 
๑๑๕ นายประพันธ ์ ค ายา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ าหอม     

   
 /๑๑๖. นายประภาส  แสงทอง... 



- ๕ - 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) 
ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙   

ณ  ค่ายลูกเสือช่ัวคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด ขาดเอกสาร หมายเหตุ 

๑๑๖ นายประภาส  แสงทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑     
๑๑๗ นายแสวง  อร่ามจิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑     
๑๑๘ นางสาวฉวีวรรณ  จักรแก้ว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑     
๑๑๙ นางสาวสุภาวด ี วันสนุก ครู โรงเรียนบ้านพะละ     
๑๒๐ นายอานนท ์ ศรีบุตร ครู โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ     
๑๒๑ นายวฒันา  มาลัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ     
๑๒๒ นายมาณพศักดิ ์ เป็งค า ครู โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ     
๑๒๓ นางสาวอรสา  หลวงหลาย ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาว     
๑๒๔ นายณรงค์วิทย ์ สิทธิกัน ครูผู้สอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา     
๑๒๕ นางสาวฐาปณ ี เตซะบุตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่อมกิ   ยังไม่จ่าย 
๑๒๖ นางสาวนิตยา  อินทพัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่อมกิ   ยังไม่จ่าย 
๑๒๗ นางเนตรนภา  เดชเขตขัน ครู โรงเรียนบ้านแม่อมกิ   ยังไม่จ่าย 
๑๒๘ นางสาวใจประภา  มั่นเกตุวิทย ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่อมกิ   ยังไม่จ่าย 
๑๒๙ นางสาวนภัส  โอรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่อมกิ   ยังไม่จ่าย 
๑๓๐ นางพิมพร  แม่เมยสบโชค ครู โรงเรียนบ้านแม่อมกิ   ยังไม่จ่าย 
๑๓๑ นายฐาปกรณ ์ สนั่นนาร ี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ   ยังไม่จ่าย 
๑๓๒ นางสมศรี  กล่ าเชย ครู  โรงเรียนบ้านน้ าหอม     
๑๓๓ นายวรวิทย ์ ตาสาย ครู โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ     

๑๓๔ นายจเร  คีรีพิสุทธิ์ ครูผู้สอน 
โรงเรียน ตชด.ศ.ส าเภา-
ไพวรรณ วรางกูร 

    

๑๓๕ นายสมเกียรต ิ โทอ่อน ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านแม่สลดิหลวง
วิทยา 

  ยังไม่จ่าย 

  ขาดคุณสมบัต ิ         
๑ นางกนกวรรณ  แก้วชัย  ครู  โรงเรียนบ้านปางสา้น ตั้งครรภ ์ รับเงินคืน 
๒ นางสาวจิราวรรณ  หอมขุนทศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธงชัย ขาดวุฒ ิb.t.c รับเงินคืน 
๓ นางสาวเจนจิรา  มีมานะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านธงชัย ขาดวุฒ ิb.t.c รับเงินคืน 
๔ นายยอดชาย  วิเชียรชัยคีรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ขาดวุฒ ิb.t.c ยังไม่จ่าย 
            
 
หมายเหตุ 
  ๑. การรายงานตัว 
     ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(S.A.T.C.)  แต่งกายเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ไปรายงานตัวในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๐ - 
๐๘.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

/๒. สิ่งที่จะต้องน าไปใช้... 
 



- ๖– 
 ๒. สิ่งท่ีจะต้องน าไปใช้ระหว่างการฝึกอบรม 

 ๒.๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑ – ๒  ชุด  
 ๒.๒ เครื่องแต่งกายชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม , กางเกงขายาว , เสื้อยืด) ให้พอดีกับวันที่อบรม  

พร้อมรองเท้าผ้าใบ 
 ๒.๓ เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น  สบู่ ยาสีฟัน  ขันน้ า  ไฟฉาย  ยารักษาโรค ยาขัดโลหะ ผ้าห่ม ฯลฯ 
 ๒.๔ เชือกผูกเง่ือนยาว  ๒.๕  เมตร  และเครื่องดนตรีที่ถนัด  หรือชุดการแสดงที่ชอบ  

  ๒.๕ เต๊นท์  ขนาดนอนได้  ๒ – ๓  คน 
 ๒.๖ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
  

 ๓. กรณีทีผู่้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิด
จากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้น ไม่สามารถด าเนินการจัด
ฝึกอบรมตามโครงการได้ 
     และกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท/คน  ขอให้น าไปช าระเงินในวันที่รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามที่หลักสูตรนั้นๆ 
ก าหนด  หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดไม่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามท่ีได้ยื่นใบสมัครไว้แล้วนั้น  
ต้องรับผิดชอบช าระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามที่หลักสูตรก าหนด  
 ๔. ส าหรับรายที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 
(S.A.T.C.)  โดยเป็นผู้ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ คนละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) แล้วนั้น   
                ขอให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้  ติดต่อขอรับเงินคืน ณ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ในวันเวลาราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


