




 
 
 
 

 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ผลการพจิารณาคดัเลือกชมรมลูกเสือชาวบ้าน ผูบ้รหิาร วิทยากร ผู้อํานวยการหรือ 
รองผู้อํานวยการฝกึอบรม และผู้นําลกูเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเดน่ ในรอบปี 2549-2550 

---------------------------- 
 
                   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยร่วมกับมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกชมรมลูกเสือชาวบ้าน ผู้บริหาร วิทยากร ผู้อํานวยการ หรือรองผู้อํานวยการ
ฝึกอบรม และผู้นําลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี 2549-2550 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมและเป็นพลังมวลชนที่ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ทางราชการในด้าน
การพัฒนาสังคม การบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ในลักษณะความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาด้านจิตใจ ด้าน
คุณภาพชีวิตและสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยการมอบรางวัลชมรมลูกเสือชาวบ้าน ผู้บริหาร วิทยากร ผู้อํานวยการ
หรือรองผู้ อํ านวยการฝึกอบรม  และผู้ นํ าลู ก เสื อชาวบ้ านที่ มี ผลงานดี เ ด่นของภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร นั้น  

                    บัดนี้ คณะกรรมการมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความ
เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกชมรมลูกเสือชาวบ้าน ผู้บริหาร วิทยากร ผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการ
ฝึกอบรม และผู้นําลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดที่อยู่ในภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานครแล้ว ดังนี้    

1. ภาคเหนือ 
               1.1 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
                     รางวัลที่ 1 ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร 
                     รางวัลที่ 2 ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
                     รางวัลที่ 3 ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย 

               1.2 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                     รางวัลที่ 1 ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา              
                     รางวัลที่ 2 ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  

               1.3 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
                     รางวัลที่ 1 นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                     รางวัลที่ 2 นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
       รางวัลที่ 3 ว่าที่พันตรี สุรเดช  รอดจินดา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  

 1.4 ประเภทผู้บริหารลูกเสอืชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                     รางวัลที่ 1 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่   
     รางวัลที่ 2     นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
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               1.5 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
                     รางวัลที่ 1     นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ ประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกําแพงเพชร 
                     รางวัลที่ 2     นายวีระ ย้ิมรอด ประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย                    
                     รางวัลที่ 3      นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม ่ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 

               1.6 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล 
                     รางวัลที่ 1     นายสนิท อุดฟ้ัน ผู้นําลูกเสือชาวบ้านอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน    
                     รางวลัที ่2     นางสุมิตรา วงศ์คําฟูเจรญิ ผู้นําลูกเสอืชาวบ้านอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่    
                       รางวัลที่ 3     นางขันทอง ทรงสวัสด์ิ กํานันตําบลท่าข้าม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  

               1.7 ประเภทวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  
                     รางวัลที่ 1      นางสุมาลี ศักด์ิวัชระ วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก   
                     รางวัลที่ 2       นายมงคล เกษประทุม วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                     รางวัลที่ 3      นางสาวกัลยา มินทราเวช วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 

               1.8 ประเภทผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  
                     รางวัลที่ 1     นายทํานอง เสมาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                     รางวัลที่ 2    นางกัลยา มากมี ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสอืชาวบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
                     รางวัลที่ 3     นางสาวดวงนภา สราญรมย ์ผู้อํานวยการฝึกลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดพิษณุโลก 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
               2.1 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                     รางวัลที่ 1     ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ 
                     รางวัลที่ 2     ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองบัวลําภู 
                     รางวัลที่ 3     ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอํานาจเจริญ 

               2.2 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                     รางวัลที่ 1 ชมรมลูกเสือชาวบ้านเมืองอุบล 2 จังหวัดอุบลราชธานี 
                     รางวัลที่ 2 ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอกันทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ   
                     รางวัลที่ 3 ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอบึงกาฬ (เดิม)  

               2.3 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
                     รางวัลที่ 1 นายชวน ศิรินันท์พร ผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
       รางวัลที่ 2 นายอารยะ จิตรบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

รางวัลที่ 3 นายวันชัย คําพาวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1   

       2.4 ประเภทผู้บริหารลูกเสอืชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล 
                      รางวัลที่ 1       นายภัลลพ พิลา ผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย        

                2.5 ประเภทผูน้ําลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                      รางวัลที่ 1        นายรุ่งโรจน์ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานชมรมลูกเสอืชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์                  
                      รางวัลที่ 2        นางนริตา ไตรสรณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
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                     รางวัลที่ 3        ดาบตํารวจ ทองใบ จันดาลี ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

               2.6 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                     รางวัลที่ 1     นางไสว สุดแก้ว รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอเดชอุดม 
     จังหวัดอุบลราชธานี     
                     รางวัลที่ 2     นางศิริ ตรีรัตน์  ผู้นําลูกเสือชาวบ้านเทศบาลตําบลโซ่พิสัย อําเภอโซ่พิสัย          
                                         จังหวัดหนองคาย        

               2.7 ประเภทวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  
                     รางวัลที่ 1     นางรุจิรา อบรม ครูชํานาญการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร 
                     รางวัลที่ 2      นางสาวเกศชฎา พลสูงเนิน วิทยากรลูกเสอืชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
                     รางวัลที่ 3      ดาบตํารวจ อุดม อัปมะเย หวัหน้าวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองบัวลําภู              

               2.8 ประเภทผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น 
                     รางวัลที่ 1   นายคมสรรค ์โพธ์ิศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะเดา จังหวัดยโสธร 
                     รางวัลที่ 2   นายประยงค์ ประดับสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร ์
                     รางวลัที ่3      นายไพศาล อาจธะขันธ์ ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 

จังหวัดอํานาจเจรญิ                               

3. ภาคตะวนัออก 
               3.1 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                     รางวัลที่ 1   ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี 
                     รางวัลที่ 2       ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี 

               3.2 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                     รางวัลที่ 1       ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

               3.3 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด                           
      รางวัลที่ 1        นายพรชัย ขวัญสกุล ปลัดจังหวัดชลบุรี 

               3.4 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                     รางวัลที่ 1        นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ นายอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                  

               3.5 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
                     รางวัลที่ 1      นางสติล คุณปลื้ม รองประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี 
                     รางวัลที่ 2 นางละมูล แก้วตาล ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอคลองหาด         
                            จังหวัดสระแก้ว  
                     รางวัลที่ 3  นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดปราจีนบุรี                                 

      3.6 ประเภทผู้นําลูกเสอืชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                    รางวัลที ่1  นายสุพจน์ ใจเย็นเฉื่อย สมาชกิสภาเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ 
                                         อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    
                    รางวัลที ่2   นางประหยัด คอยเอื้อชาติ รองประธานลูกเสืออําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    
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      3.7 ประเภทวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  
                    รางวัลที ่1        นางสาวปิยานีย์ ตุงคะเสน วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี           
                    รางวัลที ่2        นางเกษร ศรีวิไลมสุลิม ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตราด                  
                    รางวัลที ่3        นายประทวน เปรมกมล วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรี 

             3.8 ประเภทผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น 
                    รางวัลที ่1         ร.ต.ต. จําลอง งามศิริ รองผู้อํานวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี            
                    รางวัลที ่2        นายบุญเลิศ ผาพันธ์ุ ผูต้รวจราชการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี                                    

4. ภาคตะวันตก 
              4.1 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                    รางวัลที ่1  ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี  
                    รางวัลที ่2   ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรี 

              4.2 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
     รางวัลที ่1     ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                    รางวัลที ่2  ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
     รางวัลที ่3        ชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี               

              4.3 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด    
      รางวัลที่ 1 นายบํารุง  เสียงเพราะดี ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี     

              4.4 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                    รางวัลที ่1  นายนิธิภัทร เสนาะดนตรี ผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านอําเภอสองพี่น้อง                   
                                         จังหวัดสพุรรณบุรี  
                    รางวัลที ่2         นายปราโมทย์ สําเภาเงิน ผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านอําเภอหนองหญ้าปลอ้ง  
        จังหวัดเพชรบุรี                                   

              4.5 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                    รางวัลที ่1        นางสถาพร ศรีกิจการ เลขานุการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี 
                    รางวัลที ่2        นายเปลื้อง อร่ามศรี ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี 
                                         และประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก 
                    รางวัลที ่3        นายปราโมศย์ ต้ังซุยยัง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                

              4.6 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                    รางวัลที่ 1   นางบุญนาม พรหมพันธ์ุ ผู้นําลูกเสือชาวบ้านอําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี      
                    รางวัลที ่2        นายประจวบ เขียวแก้ว ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอหนองหญ้าปล้อง    
                                         จังหวัดเพชรบุรี 
      รางวัลที่ 3     นางสุนิศา อิศรภักดี ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอปากเกร็ด  
                                         จังหวัดนนทบุรี        

             4.7 ประเภทวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  
                    รางวัลที ่1     นายสุพจน์ จันทร์โอกุล วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

             /รางวัลที่ 2... 
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                    รางวัลที ่2    จ.ส.ต. กิตติภัค สิทธิธนชาติ วิทยากรประสานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาท                  
      รางวัลที่ 3    นายธนานันท์ โฉมอุดม วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี 

      4.8 ประเภทผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น 
    รางวัลที่ 1      นายนิพนธ์ คณาวงษ์  ผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดราชบุรี 

                    รางวัลที ่2      นายประเสริฐ คชายุทธ  ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี 
                    รางวัลที ่3   นายธรรมนูญ แก้วหอมคํา ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
                                         จังหวัดสพุรรณบุรี    

5. ภาคใต ้
              5.1 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด   
                    รางวัลที ่1        ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี 
      รางวัลที่ 2        ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดระนอง 

              5.2 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
-ไม่มีผูส้่งผลงาน- 

              5.3 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                    รางวัลที ่1        นายประมุข ลมุล รองผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี 
                    รางวัลที ่2        นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้อํานวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต 

              5.4 ประเภทผู้บริหารลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                    รางวัลที ่1        นายนิคม ป่ินแก้ว ผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
            อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี           

              5.5 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  
                    รางวัลที ่1        นางมณฑา คงชุม ประธานชมรมลูกเสอืชาวบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                    รางวัลที ่2        นายวิชัย คําชํานาญ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี 
                    รางวัลที ่3        นางพิน คงทวี ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านตําบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 

              5.6 ประเภทผู้นาํลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นระดับอําเภอและตําบล  
                    รางวัลที ่1        นายสมบัติ ไชยรัตน์ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอคีรีรัฐนิคม 
                                         จังหวัดสรุาษฎร์ธานี    

         5.7 ประเภทวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  
                    รางวัลที ่1        นางประทิ่น เดชสง วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง      
                    รางวัลที ่2        นายบุญโชติ ธนชีวัฒน์ เลขานุการชมรมวิทยากรจังหวัดชุมพร 
                    รางวัลที ่3        นายประจักษ์ ชูศร ีประธานชมรมวิทยากรจังหวัดปัตตานี 

              5.8 ประเภทผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น 
                    รางวัลที ่1        นางวิไล ทองเกตุ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ อําเภอกาญจนดิษฐ์  
                                         จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
                    รางวัลที ่2         ดาบตํารวจ ธนพงษ ์กูลเกื้อ ผู้อํานวยการฝึกอบรมจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา         
                    รางวัลที ่3        นายคํานับ ชูกลิ่น ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

/6. กรงุเทพมหานคร… 
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6. กรุงเทพมหานคร  
              6.1 ประเภทชมรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น                       
                    รางวัลที ่1       ชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางขุนเทียน 
                    รางวัลที ่2       ชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางซื่อ                            

      6.2 ประเภทผู้บริหารลกูเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น 
                    รางวัลที ่1        นายวิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา                      

      6.3 ประเภทผู้นําลูกเสอืชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น 
                    รางวัลที ่1        นายเอนกชัย วิถียุทธ์ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตดินแดง 

            รางวัลที่ 2        นางสุวิมล รุ่งแสง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางกอกน้อย 
    รางวัลที่ 3        นายวสันต์ ปกรณ์เลิศอุดม ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตยานนาวา                        

             6.4 ประเภทวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น   
                    รางวัลที ่1        นายธนภทัร ทวิสังข ์เขตบางขุนเทียน 
                    รางวัลที ่2        นายกรีธา แก้วคํา เขตบางกอกน้อย 
                    รางวัลที ่3        นายยงยทุธ สวาทสุต เขตคลองสาน 

              6.5 ประเภทผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น  

-ไม่มีผูส้่งผลงาน- 

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่            มกราคม  พ.ศ. 2556  
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