
ท่ี สถานศึกษา ประเภท ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ัน หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  วิสามัญ 1. นายธนากร ตุลานนท์ ม.4

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2. นายกิตติ ตาละปุง ม.4
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 3. นายกิตตินัฐศักด์ิ สุนทรารักษ์ ม.4
     นายจุมพล เนียมแสวง 4. นายอธิชา บ้านสมรักษ์ ม.4

5. นายชนินทร์ สุขนาบูรณ์ ม.4
6. นายปัณณวัฒน์ ม่ันแก้ว ม.4
7. นายภคพล ตระกูลชัยศรี ม.4
8. นายอภิสิทธ์ิ อ่อนเรียบร้อย ม.4

2 โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา สามัญรุ่นใหญ่ 1. เด็กชายศุภกิจ แสงทอง ม.2
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. เด็กชายป๊อบ พัชรพิรุฬห์ ม.2
     นายณัฐนันท์ ชัยธนาประสิทธ์ิ 3. เด็กชายพงศธร เกษร ม.2

4. เด็กหญิงสุพัตรา ผาพุมมา ม.2
5. เด็กหญิงมนทกานติ เย็นกาย ม.2
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ รักศรี ม.2
7. เด็กชายสุทธวัฒน์ พืชเพ็ง ม.2
8. เด็กชายถิรธนา ฤดีสุขธนกุล ม.2

3 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สามัญรุ่นใหญ่ 1. เด็กชายพิพัฒน์ ปานมีทรัพย์ ม.1
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. เด็กชายกฤษณะพงษ์ แสงเมือง ม.1
     นายวินัย ค านวลศิลป์ 3. เด็กหญิงสุชาดา บุญน า ม.1

4. เด็กหญิงรสินทรา แจ่มจันทร์ ม.1
5. เด็กชายนพรัตน์ แป้นผา ม.1
6. เด็กชายอานนท์ โนนธรรม ม.1
7. เด็กหญิงศิลิณะภา สาพาลา ม.1
8. เด็กหญิงจินต์จุฑา ค าสวัสด์ิ ม.1

บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจ าปี  2565
วันท่ี 28 - 30 มิถุนายน 2565 (ไป-กลับ)

ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามัญรุ่นใหญ่ 1. เด็กชายก้องภพ วัฒนพิทักษ์พงษ์ ม.2
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. เด็กชายวรัญญู ล้อศิริวงศ์ ม.2
     นายสมพงษ์ สายน้ าผ้ึง 3. เด็กชายวรเมธ ปราชญ์ช านาญ ม.3

4. เด็กหญิงธมลวรรณ รอดคลองตัน ม.2
5. เด็กหญิงสุรัตนา รุ่งสว่าง ม.2
6. เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ วิลาจันทร์ ม.2
7. เด็กหญิงภัควลัญชญ์ คงเมือง ม.2
8. เด็กหญิงปิยเนตร บุญสม ม.2

5 โรงเรียนบ ารุงวิทยา สามัญรุ่นใหญ่ 1. เด็กชายเอกพัน แซ่อ้ึง ม.1
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ ศรีเจริญ ม.1
     นายเกษฏา พูนขวัญ 3. เด็กชายธีรวัฒน์ สินบัวทอง ม.2

4. เด็กชายสิรวิชญ์ สมบูรณ์พร ม.2
5. เด็กหญิงเขมรัตน์ พลอยดี ม.2
6. เด็กหญิงอธิชา บุญเคลือบ ม.2
7. เด็กชายพงษธร อินคล้าย ม.3
8. เด็กชายนฤเบศร จันใด ม.3

6 โรงเรียนเจ้ียนหัว วิสามัญ 1. นายวุฒิชัย ศรีสวัสด์ิ ม.5
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. นายธรรมนูญ แซ่โง้ว ม.5
     นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ 3. นางสาววรัญญา บางคงหลวง ม.5

4. นายจิราธิป ศรีโพธ์ิอ่อน ม.5
5. นางสาวกฤตธียา ชมขวัญ ม.5
6. นางสาวเกศกนก ทองเอก ม.5
7. นางสาวธวัลรัตน์ บูชา ม.5
8. นายมงคลพร เพชรประดับ ม.5
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7 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สามัญรุ่นใหญ่ 1. เด็กชายถิรายุ พุ่มเกษม ม.2
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. เด็กชายภควัต บัวสอน ม.2
     นางสาวชนาภัทร์ สุทธิพันธ์ 3. เด็กชายธรรมรัฐ เจษฎปรีชา ม.2

4. เด็กชายอ าพล วิญญาคุณ ม.2
5. เด็กหญิงคุณัญญา ชุ่มเทียมพงษ์ ม.2
6. เด็กหญิงกฤติญดา มูลทองอ่อน ม.2
7. เด็กหญิงศุภวรรณ สงวนทรัพย์ ม.2
8. เด็กหญิงศรสวรรค์ วรวงษ์ ม.2

8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สามัญรุ่นใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวีย์ สุขเจริญ ม.3
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. เด็กชายพีรวัส วงษ์ถิรสิทธ์ิ ม.3
     นายตะวัน ล่ิวสกุลฤดี 3. นายวัศพล วงษ์ม่ัน ม.3

4. เด็กชายสิรวิชญ์ ภิรมย์เสือ ม.3
5. เด็กชายศุภโชค ภู่เพนียด ม.3
6. เด็กชายอธิศ อัมพรกิตติ ม.3
7. นายพยุพงษ์ ท้วมสม ม.3
8. เด็กชายพิเชษฐไชย กุลชา ม.3

9 โรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี วิสามัญ 1. นางสาวสูธาสินี ศรียืนยง ปวช.2
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. นางสาวศิริลักษณ์ ไร้ญาติ ปวช.2
      นายภาคิไนย ศิลาเวียง 3. นายคณนาถ ประสาทสิทธ์ิ ปวช.1
         4. นายภาณุวิทย์ ขจรศรี ปวช.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 5. นางสาวบุศรา ม่ันคง  ปวช.2
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 6. นายภาคิน พุทธกันยา ปวช.2
      นางสาวอนุตตรีย์ ใจดี 7. นายกิตติภูมิ จันทร์เทียน  ปวช.2

8. นายพีระพัฒน์ รุททองจันทร์  ปวช.2



ท่ี สถานศึกษา ประเภท ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ัน หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจ าปี  2565
วันท่ี 28 - 30 มิถุนายน 2565 (ไป-กลับ)

ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิสามัญ 1. นายอัษฎาวุฒิ เกิดเรียน ปวช.2 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : 2. นายอัครพนธ์ ฉิมพลี ปวช.2 
     นายมนูญ มีสวัสด์ิ 3. นายแวง (ไม่มีนามสกุล) ปวช.2 

4. นายศุภกิจ เจริญสุข ปวช.2 
5. นางสาวอรรัมภา แก้วสง่า ปวช.2 
6. นางสาวศิรินภา ใจกล้า ปวช.2 
7. นางสาวน้องเพชร เนียมจีน ปวช.2 
8. นางสาวกมลชนก ฉัตรแก้ว ปวช. 2 


