
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป 
และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) 

ระหว่างวันที ่11-14 พฤศจิกายน 2563 
ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อวิทยาลัย 
 

ชื่อ - สกุล 
 

1 
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. นายณัฎฐัส  ภาคะ 

 
 

 
 

2 

 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 

2. นายธีรวัฒน ์ สลางสิงห์ 
3. นายปฐมพงษ์  ภูโอบ 
4. น.ส.ปุณฑริก  พลตื้อ 
5. น.ส.จิรัชญา  ศรีจันทร์ 
6. น.ส.ปิยะธิดา  ภูโอบ 

 รวม 5  
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7. นายณัฐพงศ์  โหรากุล 

8. น.ส.เพ็ญนภา  ยุบไธสง 
9. นายณัฐพล  ชิณแสน 
10. น.ส.สุธิดา  พงษ์ทองเจริญ 
11. น.ส.ปิติยาพร  สีโพธิ์ 
12. นายณัฐชากร  ศรีสมบัตร 
13. น.ส.รญา  พิงไธสง 
14. น.ส.ณัฐชานันท์  ศรีสมบัติ 

 รวม 10  
4 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 15. นายสิทธิชัย  แข็งฤทธิ์ 

16. นายภัทรพล  ดีสร้อย 
17. นายไมตรี  เวียงอินทร์ 
18. นายกฤษฎา  พลบูรณ์ 

 รวม 4  
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาสารคาม 
19. นายสุธิน  คำชาวงษ์ 
20. นายอภิชาติ  อุไรล้ำ 

 รวม 2  
6 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 21. น.ส.สุวพร  บุดดาวงศ ์

22. นายมนตรี  ป้องพันธ์ 
23.นายพีระพัฒน์  เหมื้อนงูเหลือม 
24.น.ส.พัชราภรณ์  พิมพ์ทอง 
25. นายสุทธิศักดิ์  สุวรรณผา 
26. น.ส.ศิวพร  ปานรักษา 



27. นายพีรพงษ์  รักธรรม 
29. นายกิติพันธ์  บำรุงภักดิ์ 
29. นายฤทธิไกร  จรูญภาคย์ 
30. น.ส.อินทร์ธุอร  ภูมิกาล 
31. นายพงษ์เชษฐ์  ดุนขุนทด 

 รวม 11  
 
 
 
 

7 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการหนองสองห้อง 

32. นายจิรายุทธ   ปานเนาว์ 
33. นายอานุภาพ  ศรีภูมิ 
34. นายเกียรติศักดิ์   สินทร 
35. น.ส.จันท์จิรา  ชัยมุงคุณ 
36. น.ส.ศรสวรรค์  ไกรไธสง 
37. นายผดุงเกียรติ  สารนอก 
38. นายจิรวัฒน์  พาบุ42 
39. นายอรรถเมธ  ตะโกนา 
40. นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทา 
41. นายสราวธุ  นากุดนอก 

 รวม 10  
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วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 42. นายสุภักษร  ดิษฐ์เจริญ 
43. น.ส.เกษวรา  พลเยี่ยม 
44. น.ส.สุภาวินี  กอผจญ 
45. น.ส.วรางคณา  บุญส่ง 
46. นายธนะชัย  วรรณดี 
47. น.ส.กานต์ชนา  อันศรีวงศ์ 
48. น.ส.พรกมล  ผ่องศาลา 
49. นายอาคม  ปราสาท 
50. นายอนุชิต  คนองมาก 

 รวม 9  
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วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 51. นายพงษ์เกษม  ทองปน 
52. น.ส.อรอนงค์  อำมะ 
53. น.ส.ปริม  อุปถัมภ์ 
54. น.ส. เบญจมาส  พันธเสน 
55. นายณัฐพล  ทองทับ 
56. นายพิพัฒนพงษ์  สุพรรณคำ 

 รวม 6  
10 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 57. น.ส.พัชรา  สุภาวงษ์ 

58. นายสุกาย  เกื้อทาน 
59. นายกร   วนะรมย์ 
60. น.ส.รัชฎาเนตร  สุรำไพ 
61. นายธีรศักดิ์  จังภูเขียว 
62. นายประสิทธิ์  ทุมนัน 



63. น.ส.สิริลักษณ์  รักสกุล 
64. นายสถิระ  กาญจันดา 
65. นายฐาปกรณ์  กองษร 
66. น.ส.ปาริฉัตร  หารคำอุ้ย 

 รวม 10  
11 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 67. นายรุ่งโรจน์  พงษ์วิเศษ 

68. นายปริวัตร  ธงทอง 
69. นายเนติพงษ์  กล้าหาญ 
70. น.ส.วันนิสา  เชื้อประทุม 

 รวม 4  
12 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 71. นายณรงค์ฤทธิ์  สามารถ 

72. นายสุนทร  บุญศรี 
73. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์  จิตสมัคร 
74. นายโรจนศักดิ์  นวลหอม 

 รวม 4  
13 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 75. นายอุทัย  จรรยากรณ์ 

76.นายศิริศักดิ์  จันพูล 
77. นายสุขสันต์  สิทธิมวล 
78. น.ส.ณญาดา  อุราเลิศ 
79. นายประสิทธิ์  จันพูล 
80. นายชัยวัฒน ์ ยศเคน 
81. น.ส.พัชนี  สีมารักษ์ 
82. นายจิรพันธ์  สำเภา 
83. นายทองเพชร  ไฟสีลา 

 รวม 9  
14 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 84. นายจิระวัฒน์  วรรณพฤกษ์ 

85. น.ส.ปวรรวรีย์  ไชยรัตน์ 
86. นายทรงยศ  วรรณทาป 
87. น.ส.พัชราภรณ์  คู่แก้ว 
88. น.ส.กิตตินันท์  ดวงพุฒ 
89.น.ส.ถิรพร  กุลบุตร 
90. น.ส.จารุพร  อ่อนพันธ์ 
91. นายวุฒิศักดิ์  โพธิ์ธรรม 
92. นายพีรพร  สำราญสุข 
93. นายปรีชา  สร้างทองคำ 
94. น.ส.กุสุมา  แสงแผ่น  

 รวม 11  
15 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 95. นายธเนตร์  ขันแก้ว 

96.น.ส.กมลวรรณ  แสนบุญมี 



97. ว่าที่ร้อยตรี กฤณษ  ทางสกุล 
98. นายปิยะ  ศรีอุดร 

 รวม 4  
16 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 99. น.ส.อุบล  ไชยพงษ์ 

100.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล พงษ์ศาสตร์ 
101. น.ส.อรญาณ์  นามหมีด 
102. น.ส.หทัยรัตน์  นามวงษา 
103. น.ส.ฐานิตา  ศรีมาลัย 
104. ว่าที่ ร.ต.วิเศษ  มาอินทร์ 
105. น.ศ.วัชรีญา  ไชยราช 
106. น.ส.วีณา  ขันเงิน 

 รวม 8  
17 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 107. นางละอองดาว  สารีบุตร 

108.นายศุภกฤต  บุญเรือง 
109.นายณัฐพล  ทองจันทร์ 
110.นางศิริพร  อำนวย 
111. น.ส.ปรียานุช  ชื่นสด 
112. นายวีรสิทธ  นาทัน 
113. นายศักดิ์นรินทร์  คำพินิจ 

 รวม 7   
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 114. น.ส.ขณีดา  จวงพันธ์ 

115. นางพรจันทร์  เทพรำพึง 
116. นางนิทรา  สร้อยนาก 
117. น.ส.กาญจนาภา  มานิตย์ 
118. นางสุภาวดี  สิงหลสาย 
119. นายเจษฎา  นารี 
120. นายไพรัตน์  โททอง 
121. น.ส.กัญจนพร  คงวัน 
122. นายสิทธิพงษ์  ขันยาว 
123. นายจักรกฤษ  จันทมล 
124. นายสัมฤทธิ์  สมเพชร 
125. น.ส.ศิรินทร์  อ่อนอาจ 
126. น.ส.วลัวดี  สร้อยสุวรรณ 
127. น.ส.ณิชารีย์  คำเพราะ 
128. น.ส.ดวงใจ  ขอจงดี 
129. น.ส.นิษา  หาญนึก 
130. น.ส.กรรณิการ์  จิตเย็น 
131. น.ส.กฤตวรรณ  รู้จิตร 
132. นายวรินธร  พร้อมเพรียง 
133. น.ส.เจนจิรา  จินดา 



134. น.ส.วันนสิา  สมปอง 
135. น.ส.ทิพย์วารี  เนื้อทอง 
136. น.ส.ภาวิดา  วรรณพงษ์ 
137. น.ส.ผกามาศ  ไม้อ่อนดี 
138. นายธนวัตร  มุมทอง 
139. น.ส.เจนจิรา  พงษ์สุระ 
140. น.ส.เพ็ญวรรณ  ทองแดง 
141. นายปณิธาน  ทองสุก 

 รวม 28  
19 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 142. นายวุฒชิัย  พรมวงค์ 

173. นายฉัตรมงคล  พุทธเคน 
144. นายสุริยะ  อินดุมัย 
145. นายอนุรักษ์  นาคมนต์ 
146. น.ส.ศิรประภา  ออมอด 
147. น.ส.อัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล 
148. นายศราวุฒิ  พุ่มจันทร์ 
149. น.ส.จีรวรรณ  พวงจำปา 

 รวม 8  
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 150. นางสุวนิจ  สุริยพันตรี 

 รวม 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


