
 
 
      

 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
เร่ือง ประกาศรายช่ือหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

................................................................ 
 

 

ตามที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ – ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น  
  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามเอกสารท้าย
ประกาศนี้ 
    

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 

(นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์) 
     ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
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รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
ลูกเสือ กองที่ ๑ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่ศรีอินทราทิตย์    ผู้กำกับประจำหมู่ นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กวินท์  ลอยด์ ม.3/1  
2 เด็กชาย กิจฐิภูมิ หงษ์จันทร์ ม.3/1  
3 เด็กชาย กฤษณะ  โพธิ์ทอง ม.3/๒  
4 เด็กชาย กษิดิ์เดช  อภัยสวัสดิ์ ม.3/๒  
5 เด็กชาย กมล  ดวงมณี ม.3/๓  
6 เด็กชาย กฤศฏา  อุบลบาล ม.3/๓  

 
 
 
หมู่ที่ ๒ หมู่รามคำแหง     ผู้กำกับประจำหมู่ นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ฉัตรชัย  บุษบา ม.3/1  
2 เด็กชาย ชนาทิป  ฉวีอินทร์ ม.3/1  
3 เด็กชาย ชนกนันทร์  หงษ์โต ม.3/๒  
4 เด็กชาย ณนธกร  พิทักษ์กุล ม.3/๒  
5 เด็กชาย กฤษฎา  อานทิพย์ ม.3/๓  
6 เด็กชาย จีรทีปย์  เจริญพร ม.3/๓  

 
 
 
หมู่ที่ ๓ หมู่อู่ทอง     ผู้กำกับประจำหมู่ นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ชยพัทร์  นาเอก ม.3/1  
2 เด็กชาย ณัฐพงศ์  โพธิ์บัติ ม.3/1  
3 เด็กชาย ไตรวิชญ์  พิมพ์เงิน ม.3/๒  
4 เด็กชาย ธีมากร  โพธิลิลก ม.3/๒  
5 เด็กชาย ณัฐกานต์  ก้อนทิม ม.3/๓  
6 เด็กชาย ณัฐปวินท์  นพธนาบูรณ์ ม.3/๓  

 
 
 
 
 
 
 



 
หมู่ที่ ๔ หมู่บรมไตรโลกนาถ         ผู้กำกับประจำหมู่ นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธนพัตร์  จ้อยกระจ่าง ม.3/1  
2 เด็กชาย ปัญญกรณ์  พูลเพิ่มพรรณ์ ม.3/1  
3 เด็กชาย ธีรวัจน ์  ปิ่นงาม ม.3/๒  
4 เด็กชาย นัทธพงศ์  บัวน้ำอ้อม ม.3/๒  
5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย  สืบสิงห์ ม.3/๓  
6 เด็กชาย ทิชานนท์  เหล่าสันเทียะ ม.3/๓  

 
 
 
 
หมู่ที่ ๕ หมู่พระมหาจักรพรรดิ         ผู้กำกับประจำหมู่ นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์  ลัดลอย ม.3/1  
2 เด็กชาย พรหมพิริยะ  อุภัยพรหม ม.3/1  
๓ เด็กชาย ภัทรเวช เกตุนิล ม.3/1  
๔ เด็กชาย นิชฌาน  สังสกุลณีย์ ม.3/๒  
๕ เด็กชาย เนาวรัตน์  เขียวสุวรรณ์ ม.3/๒  
๖ เด็กชาย ธนบดี  นิเรืองรัมย์ ม.3/๓  

 
 

รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
ลูกเสือ กองที่ ๒ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่นเรศวร                ผู้กำกับประจำหมู่ นายบัณฑิต   จงแต่งกลาง 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์  ดาราเพ็ญ ม.3/1  
2 เด็กชาย รัชชานนท์  เที่ยงแท้ ม.3/1  
3 เด็กชาย ปิติภัทร  ทวดอาจ ม.3/๒  
4 เด็กชาย ปีมงคล  สีกล่ำ ม.3/๒  
๕ เด็กชาย ธนพล  เคนดี ม.3/๓  
๖ เด็กชาย ธนภัท  เพ็งพ่ึง ม.3/๓  

 
 
 
 
 
 



หมู่ที่ ๒ หมู่เอกาทศรถ                ผู้กำกับประจำหมู่ นายบัณฑิต   จงแต่งกลาง 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย วรพล  เอมโอด ม.3/1  
2 เด็กชาย วันชัย  เทวฤทธิ์ ม.3/1  
3 เด็กชาย วรภพ  บุญธรรม ม.3/๒  
4 เด็กชาย วันชัย  หนูเขียว ม.3/๒  
๕ เด็กชาย ธีรภัทร  สัตย์ซื่อ ม.3/๓  
๖ เด็กชาย นัฑกรณ์  บุนนาค ม.3/๓  

 
 
 
หมู่ที่ ๓ หมู่ปราสาททอง                ผู้กำกับประจำหมู่ นายบัณฑิต   จงแต่งกลาง 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย วิษณุ  ใจเทียมศักดิ์ ม.3/1  
2 เด็กชาย สิทธินนท์  ต๊กควรเฮง ม.3/1  
3 เด็กชาย วีระพงษ์  เทียมแสง ม.3/๒  
4 เด็กชาย ศุกลวัฒน์  แขกระจ่าง ม.3/๒  
๕ เด็กชาย ปวเรศ  อ่วมสิน ม.3/๓  
๖ เด็กชาย ปาล  สุทธิชาติ ม.3/๓  

 
หมู่ที่ ๔ หมู่พระนารายณ์                ผู้กำกับประจำหมู่ นายปัณณวิชญ์ กำลังเกื้อ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย สุเกษม  เหล็กกล้า ม.3/1  
2 เด็กชาย อนพัช  พิลาสันต์ ม.3/1  
3 เด็กชาย ศุภวิชญ์  ถาวรกิจ ม.3/๒  
4 เด็กชาย สิทธิกร  จ้ำเจริญผล ม.3/๒  
๕ เด็กชาย พรหมเพชร  คล้ายแก้ว ม.3/๓  
๖ เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ทองใบใหญ่ ม.3/๓  

 
 
หมู่ที่ ๕ หมู่โกษาปาน                ผู้กำกับประจำหมู่ นายปัณณวิชญ์ กำลังเกื้อ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย อรรถพล  พิมพ์สอน ม.3/1  
2 เด็กชาย สุกฤต  แก้วกระจ่าง ม.3/๒  
3 เด็กชาย สุรเดช  สังสมานันท์ ม.3/๒  
4 เด็กชาย ศรายุทธ  ชุ่มชิต ม.3/๓  
๕ เด็กชาย ศิวะ  กุลศลกู้เกียรติ ม.3/๓  
๖ เด็กชาย อนุชิต  อุ้มญาติ ม.3/๓  

 



หมู่ที่ ๖ หมู่โกษาเหล็ก                ผู้กำกับประจำหมู่ นายปัณณวิชญ์ กำลังเกื้อ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย อจัฉะริยะ  กา้นขวา ม.3/1  
2 เด็กชาย อภิชาติ  มะลิหอม ม.3/๒  
3 เด็กชาย อาทิป  เเสงเเก้ว ม.3/๒  
4 เด็กชาย สิทธาวุฒิ  สุวรรณทัพ ม.3/๓  
๕ เด็กชาย สิทธิโชค  กองแก้ว ม.3/๓  
๖ เด็กชาย อดิเทพ   เคนรักษา ม.3/๓  

 
 

รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
ลูกเสือ กองที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่พันท้ายนรสิงห์         ผู้กำกับประจำหมู่ นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กฤติวัสส์  สุวรรณศิริรัฐ ม.๒/1  
2 เด็กชาย กานต์ตะวัน  ไกรศิริ ม.๒/๑  
3 เด็กชาย ก้องภพ เขี่ยวเปี่ยม ม.๒/๒  
4 เด็กชาย จารุกิตติ์  เสริมเหลา ม.๒/๒  
๕ เด็กชาย ชัยวัฒน์  สุธรรมวิจิตร ม.๒/๓  
๖ เด็กชาย ธีรภัทร  อภัยสวัสดิ์ ม.๒/๓  

 
 
 
หมู่ที่ ๒ หมู่พระเจ้าตาก          ผู้กำกับประจำหมู่ นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กิตติพศ  เอ่ียมชื่น ม.๒/1  
2 เด็กชาย ชนะชัย  นางาม ม.๒/๑  
3 เด็กชาย ชานนทร์  ทัวมมุ ม.๒/๑  
4 เด็กชาย ชนินทร์วิชญ์  นิลรัตน์ ม.๒/๒  
๕ เด็กชาย ชัยชนะ  ภูมะเรศ ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย นนทชัย  นุชนนท์ ม.๒/๓  

 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที่ ๓ หมู่พระพุทธยอดฟ้า         ผู้กำกับประจำหมู่ นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ณฐนน  ยวงใย ม.๒/1  
2 เด็กชาย ณัฐกรณ์  กรุดแก้ว ม.๒/๑  
3 เด็กชาย ตะวัน  สีสืบมา ม.๒/๑  
4 เด็กชาย เทพภิทักษ์  นามสาม ม.๒/๒  
๕ เด็กชาย ธนวัฒน์  โพธิ์เกิด ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย นเรศว์  อาดำ ม.๒/๓  

 
 
หมู่ที่ ๔ หมู่เทพกษัตรีย์          ผู้กำกับประจำหมู่ นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ทรัพยากร  ปู่คงพระ ม.๒/1  
2 เด็กชาย ธนภัทร  จิตรประสิทธิ์ ม.๒/๑  
3 เด็กชาย ธนดล  ยิ่งประเสริฐ ม.๒/๑  
4 เด็กชาย ธนันณัติ  เพชรคุ้ม ม.๒/๒  
๕ เด็กชาย เนติพงศ์  แสนสุขุม ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย บุญประเสริฐ  นามเสือ ม.๒/๒  
๗ เด็กชาย ภคภัทร  ทับทิมจีน ม.๒/๓  

 
 

รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
ลูกเสือ กองที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่ศรีสุนทร           ผู้กำกับประจำหมู่ นายพนม บัวใหญ่รักษา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธนภัทร มูลทะสิทธิ ม.๒/1  
2 เด็กชาย ธนภัทร  กิจติ ม.๒/๑  
3 เด็กชาย ธนากร  นิลวงค ์ ม.๒/๑  
4 เด็กชาย เบญจพล  คงกะพันธ์ ม.๒/๑  
๕ เด็กชาย พชร  ประสมวงษ์ ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย ภาคิน  โฮนนอก ม.๒/๓  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมู่ที่ ๒ หมู่ศรีสุนทร           ผู้กำกับประจำหมู่ นายพนม บัวใหญ่รักษา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย พงศกร  กฤษณาสีนวล ม.๒/1  
2 เด็กชาย พัฎฐนันท์  พรสวัสดิ์ ม.๒/๑  
3 เด็กชาย ภัทร รอดประเสริฐ ม.๒/๑  
4 เด็กชาย ราชันย์ กอนันทา ม.๒/๑  
๕ เด็กชาย วรากร  เมืองมณี ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย สรวิชญ์  ยิ้มศิริ ม.๒/๓  

 
 
หมู่ที่ ๓ หมู่โกษาเหล็ก           ผู้กำกับประจำหมู่ นายวุฒิชัย   ปานสิงห์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย วชิรวิทย์  มนูญผล ม.๒/1  
2 เด็กชาย วันชัย  วงศ์แสงน้อย ม.๒/๑  
3 เด็กชาย วิทวัส  ปู่คงพระ ม.๒/๑  
4 เด็กชาย ศักรินทร์  สิทธิอินทร์ ม.๒/๑  
๕ เด็กชาย ศิลากรณ์  ยตะโคตร ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย สาธิต  รอดชื่น ม.๒/๓  

 
 
หมู่ที่ ๔ หมู่โกษาปาน           ผู้กำกับประจำหมู่ นายวุฒิชัย   ปานสิงห์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ศิรชัช  ชัยชนะ ม.๒/1  
2 เด็กชาย ศิริธาดา  มูลตรี ม.๒/๑  
3 เด็กชาย อานนท์  สีหะวงษ์ ม.๒/๑  
4 เด็กชาย ธีรพัฒน์  ขบวนงาม ม.๒/๑  
๕ เด็กชาย ศุภรากร  ถาวรกิจ ม.๒/๒  
๖ เด็กชาย สุวิชา  พิณเสนาะ ม.๒/๒  
๗ เด็กชาย นราธร เขียวพรม ม.๒/๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
ลูกเสือ กองที่ ๕ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่พระเจ้าตาก           ผู้กำกับประจำหมู่ นายวรกานต์ จุลกนก 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กมลภพ นวลจันทร์ ม.๑/1  
2 เด็กชาย กฤษณานุวัฒน์  แสงไทย ม.๑/๑  
3 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ  พานทอง ม.๑/๒  
4 เด็กชาย กรวิชญ์ ศรีใจวงศ์ ม.๑/๓  
๕ เด็กชาย จีระวัฒน์ พูนขำ ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย กันต์กวี แซ่ฮ้อ ม.๑/๔  

 
 
 
หมู่ที่ ๒ หมู่พระพุทธยอดฟ้า          ผู้กำกับประจำหมู่ นายวรกานต์ จุลกนก 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กันต์พงษ์ ปานเพชร ม.๑/1  
2 เด็กชาย กิตติทัต ดวงจันทร์โชติ ม.๑/๑  
3 เด็กชาย ปรินทร ริมตระกูล ม.๑/๒  
4 เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ ขุนเม่น ม.๑/๒  
๕ เด็กชาย ชยางกูร บรรดาสิทธิ์ ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย ธนพันธ์ เหล็กกล้า ม.๑/๔  

 
 
 
หมู่ที่ ๓ หมู่เทพกษัตรีย์          ผู้กำกับประจำหมู่ นายกิตติศักดิ์ กรดนวม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย จิรเมธ สิงสัญ ม.๑/1  
2 เด็กชาย เฉลิมชัย ปรีไทย ม.๑/๑  
3 เด็กชาย พงศ์สิทธิ์   ศิริวิเศษ ม.๑/๒  
4 เด็กชาย พีรวัส สวัสดิ์พิพัฒพงศ์ ม.๑/๒  
๕ เด็กชาย ณัฐกานต์ ดิษฐสว่าง ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย ธนวัสตร ์ พงษ์ศิริปรีดา ม.๑/๔  

 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที่ ๔ หมู่ศรีสุนทร          ผู้กำกับประจำหมู่ นายกิตติศักดิ์ กรดนวม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ชวรัตน ์ สุคันธพฤกษ์ ม.๑/1  
2 เด็กชาย ไชยวัฒน์  ศิริประภาพัฒนา ม.๑/๑  
3 เด็กชาย ภูมินันท์   ภู่พวง ม.๑/๒  
4 เด็กชาย วนานน       ช่วยหลำ ม.๑/๒  
๕ เด็กชาย ณัฐนันท์ แก้วดวงจิตร์ ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคสนธิ์ ม.๑/๓  
๗ เด็กชาย นนทิวรรธน์ พงษ์พานิช ม.๑/๔  

 
 

รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
ลูกเสือ กองที่ ๖ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) 

 
 
หมู่ที่ ๑ หมู่ศรีอินทราทิตย์              ผู้กำกับประจำหมู่ นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ณัฐธัญ เรืองชาญ ม.๑/1  
2 เด็กชาย ณัฐวัฒน์   ภาคานาม ม.๑/๑  
3 เด็กชาย วีรภัทร หมวดอยู่ ม.๑/๒  
4 เด็กชาย ศรณ์พงศ์ แสนทวีสุข ม.๑/๒  
๕ เด็กชาย ธนต  เรืองพงษ์สาร ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย ปฐพล น้อยทรัพย์ ม.๑/๔  

 
 
 
หมู่ที่ ๒ หมู่ศรามคำแหง                     ผู้กำกับประจำหมู่ นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย แทนคุณ สุนทรรัตนารักษ์ ม.๑/1  
2 เด็กชาย ธนกฤต    ศรีสวัสดิ์ ม.๑/๑  
3 เด็กชาย ศุทธวีร์ เรียนกิจ ม.๑/๒  
4 เด็กชาย สมประสงค์ หินเกร็ด ม.๑/๒  
๕ เด็กชาย วราวุธ      อ่ิมเอิบ ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย ธนภัทร  จันทร์เล็ก ม.๑/๓  
๗ เด็กชาย ปภังกร ศรีบัวเหม ม.๑/๔  

 
 
 
 



หมู่ที่ ๓ หมู่อู่ทอง                     ผู้กำกับประจำหมู่ นายชลสิทธิ์  ว่ิงเดช 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธนพล แก้วกาหลง ม.๑/1  
2 เด็กชาย ธนัญชัย รัตนะศรี ม.๑/๑  
3 เด็กชาย สุวรรณ รัตนวิชัย ม.๑/๒  
4 เด็กชาย อนุชิต สมบัติโอฬาร ม.๑/๒  
๕ เด็กชาย ธนัต  เรืองพงษ์สาร ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย ปัณณทัต ปัณพรเมธี ม.๑/๓  
๗ เด็กชาย ยุทธนา ชุ่มชิต ม.๑/๔  

 
 
 
 
หมู่ที่ ๔ หมู่สิริโยทัย                     ผู้กำกับประจำหมู่ นายชลสิทธิ์  ว่ิงเดช 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กชาย นราธิป หมากสุก ม.๑/1  
2 เด็กชาย วิจิตร สิงห์อุดม ม.๑/๑  
3 เด็กชาย อานนท์ บุญถาวร ม.๑/๒  
4 เด็กชาย ภควัต พูลสวัสดิ์ ม.๑/๓  
๕ เด็กชาย วรเวช  ดำใจดี ม.๑/๓  
๖ เด็กชาย วีระชาติ ปานเที่ยง ม.๑/๓  
๗ วงศกร  สอนเฒ่า วงศกร  ม.๑/๔  

 
 

รายชื่อเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ลูกเสือ กองที่ ๑ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่นกกระทุง                ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวกชกร รัตนรัตน์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง กรรณิกา  สิริรัตนสันติ ม.๓/๑  
2 เด็กหญิง ชลธิดา  บุญธรรม ม.๓/๑  
3 เด็กหญิง กนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ม.๓/๒  
4 เด็กหญิง เขมจิรา  เรืองแก้ว ม.๓/๒  
๕ เด็กหญิง กรองกาญจน์ณิการ์  แสนทายก ม.๓/๓  
๖ เด็กหญิง ขวัญปภัสร์   มะณีบุญ ม.๓/๓  

 
 
 
 



หมู่ที่ ๒ หมู่นกอินทรี                ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวกชกร รัตนรัตน์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  ช้อนกลาง ม.๓/๑  
2 เด็กหญิง นราทิพย์  ศิริม่วง ม.๓/๑  
3 เด็กหญิง จิราพร  บุญยะสิทธิ์ ม.๓/๒  
4 เด็กหญิง ดากานดา  ดวงแก้ว ม.๓/๒  
๕ เด็กหญิง จันทร์วิภา  จิราวัฒนาการ ม.๓/๓  
๖ เด็กหญิง บังอรรัตน์   มาลากุล ณ อยุธยา ม.๓/๓  

 
 
 
 

หมู่ที่ ๓ หมู่นกแก้ว               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง นันธิชา  สุวรรณ ม.๓/๑  
2 เด็กหญิง รีเบ็คก้า  ลอยด์ ม.๓/๑  
3 เด็กหญิง ธิมาพร  ทิ้งสกุล ม.๓/๒  
4 เด็กหญิง นวพร  ยาสมสี ม.๓/๒  
๕ เด็กหญิง มรกต  มุขธระโกษา ม.๓/๓  
๖ เด็กหญิง ศุภิสรา  ธัญญะวานิช ม.๓/๓  

 
 
 

หมู่ที่ ๔ หมู่นกหัวขวาน               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวสุภาวดี เศษสุวรรณ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง วทันยา   ปานเก่า ม.๓/๑  
2 เด็กหญิง อัญชลี  แก้วพุทธ ม.๓/๑  
3 เด็กหญิง เอสิกา  ซังขาว ม.๓/๑  
4 เด็กหญิง นวรัตน์  แสนอินทร์ ม.๓/๒  
๕ เด็กหญิง วรรณษา  ปิ่นเงิน ม.๓/๒  
๖ เด็กหญิง อัยรินทร์  พรมพันธ์ใจ ม.๓/๓  

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ลูกเสือ กองที่ ๒ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่นกพิราบ                ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวสุจิตรา คชผล 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ธิธารารินทร์  ชินวงศ์ ม.๒/๑  
2 เด็กหญิง กัญญา  เสาวรส ม.๒/๒  
3 เด็กหญิง กัลยารัตน์  เย็นอก ม.๒/๒  
4 เด็กหญิง เกียรติสุดา  ศรีเนตร ม.๒/๒  
๕ เด็กหญิง ชินามณีศ์  จาง ม.๒/๒  
๖ เด็กหญิง กนิษฐา  เทียมเเสง ม.๒/๓  
๗ เด็กหญิง กฤชอร  จีนเมือง ม.๒/๓  

 
 

หมู่ที่ ๒ หมู่นกกระยาง                ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวสุจิตรา คชผล 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ลภัสธร  ตุ่มมะโรง ม.๒/๑  
2 เด็กหญิง ชื่นกมล  พารส ม.๒/๒  
3 เด็กหญิง ณัฐณิชา  แก้วจ้อย ม.๒/๒  
4 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ยาธะนะ ม.๒/๒  
๕ เด็กหญิง กวินทิพย์  มั่นสวัสดิ์ ม.๒/๓  
๖ เด็กหญิง กันยารัตน์  ไกรลมสม ม.๒/๓  
๗ เด็กหญิง กาญจน์เกล้า  นาคพุทธ ม.๒/๓  

 
 

หมู่ที่ ๓ หมู่นกขม้ิน                  ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวสุจิตรา คชผล 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง วนิดา  ชูจอหอ ม.๒/๑  
2 เด็กหญิง ณิชาพร เฟ่ืองฟูลอย ม.๒/๒  
3 เด็กหญิง ธิดาวรรณ  พรเลิศ ม.๒/๒  
4 เด็กหญิง น้ำฝน  ศรีบุญเพ็ง ม.๒/๒  
๕ เด็กหญิง กุลศรัณย์  จอมคำสิงห์ ม.๒/๓  
๖ เด็กหญิง ณฐกมล  ลายเงิน ม.๒/๓  
๗ เด็กหญิง ณัชชา แตงอ่อน ม.๒/๓  

 
 
 
 
 



หมู่ที่ ๔ หมู่นกนางนวล               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวอัญชลี  บัวสาย 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง วิภาพร  เนียมสุข ม.๒/๑  
2 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา  น้อยไผ่ล้อม ม.๒/๒  
3 เด็กหญิง ปาณิศา  ก่อแก้ว ม.๒/๒  
4 เด็กหญิง ดวงกมล  บุญเรืองสิทธิศักดิ์ ม.๒/๓  
๕ เด็กหญิง ทยิดา  อรรถวิเชียร ม.๒/๓  
๖ เด็กหญิง ทอฝัน  แมนประโคน ม.๒/๓  
๗ เด็กหญิง ธวัลรัตน์  ตรีตรง ม.๒/๓  

 
 
 
 
 
หมู่ที่ ๕ หมู่นกเค้าแมว               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวอัญชลี  บัวสาย 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง อรกนก  ฉวีอินทร์ ม.๒/๑  
2 เด็กหญิง ปิยะพร  มากแก้ว ม.๒/๒  
3 เด็กหญิง ภาวินี  เพ็ชร์ศิริ ม.๒/๒  
4 เด็กหญิง วรรณภา มาศรี ม.๒/๒  
๕ เด็กหญิง ธัญจิรา  อินต๊ะสิน ม.๒/๓  
๖ เด็กหญิง ธัญวรรณ  วงศ์ศิริกุล ม.๒/๓  
๗ เด็กหญิง ปิยธิดา  สุขเจริญ ม.๒/๓  
๘ เด็กหญิง พิมพรรณ  พลประสิทธิ์ ม.๒/๓  

 
 
หมู่ที่ ๖ หมู่นกขุนทอง               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวอัญชลี  บัวสาย 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ศยามล  วนิชพงษ์ ม.๒/๑  
2 เด็กหญิง สุพัตรา วิรัชขจรเกียรติ ม.๒/๒  
3 เด็กหญิง เกสรสิริ หยุยพันธุ์ ม.๒/๒  
4 เด็กหญิง ภัทรวรรณ  แก้วทองรักษ์ ม.๒/๒  
๕ เด็กหญิง มลประภา  ล่องสุวรรณ ม.๒/๓  
๖ เด็กหญิง วรนันท์  ศิลาบุตร ม.๒/๓  
๗ เด็กหญิง อภิชญา  รอดนอก ม.๒/๓  
๘ เด็กหญิง ไอยเรศ  ถนอมจิตร ม.๒/๓  

 
 
 



รายชื่อเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ลูกเสือ กองที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) 

 
หมู่ที่ ๑ หมู่นกแซงแซว                ผู้กำกับประจำหมู่ นางฉวีวรรณ จาง 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง กวิณธิดา แสงผึ้ง ม.๑/๑  
2 เด็กหญิง กานต์พิชชา เลาคา ม.๑/๑  
3 เด็กหญิง ปิยะดา พลหาญ ม.๑/๒  
4 เด็กหญิง พิชามญชุ์ คชะ ม.๑/๒  
๕ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิ ม.๑/๓  
๖ เด็กหญิง กฤตากานต์ จันทร์เพ็ง ม.๑/๔  
๗ เด็กหญิง กัญญรัตน์ กิตติลาภ ม.๑/๔  

 
หมู่ที่ ๒ หมู่นกกระทุง                ผู้กำกับประจำหมู่ นางฉวีวรรณ จาง 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง เจนพลอยวงศ์   สภาเอ่ียมจิตร ม.๑/๑  
2 เด็กหญิง ชนากานต์ ทองป้อง ม.๑/๑  
3 เด็กหญิง พิมพ์ลภัสพ์ บุญเส็ง ม.๑/๒  
4 เด็กหญิง ภัทรวดี ทิพย์รักย์ ม.๑/๒  
๕ เด็กหญิง รุจิรดา เถื่อนวงษ์จ้ำ ม.๑/๒  
๖ เด็กหญิง ณัฐมล   สุรพานิช ม.๑/๓  
๗ เด็กหญิง ทิพธิดา จรุงจิต ม.๑/๔  

 
 
 
หมู่ที่ ๓ หมู่นกอินทรี               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวจามจุรี จันสิมมา 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ชยานันท์  จันทวงศ์ ม.๑/๑  
2 เด็กหญิง ชลดา ทิพย์เนตร ม.๑/๑  
3 เด็กหญิง วริศรา มณีแสง ม.๑/๒  
4 เด็กหญิง วสุมา เกลี้ยงแก้ว ม.๑/๒  
๕ เด็กหญิง บุณยานุช เกษสุภาพ ม.๑/๒  
๖ เด็กหญิง พิมพ์ลภัส   มุจรินทร์ ม.๑/๓  
๗ เด็กหญิง ทิพนภา ดาวแก้ว ม.๑/๔  

 
 
 
 
  



หมู่ที่ ๔ หมู่นกแก้ว               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวจามจุรี จันสิมมา 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ชุลีพร สุขยัณกิจ ม.๑/๑  
2 เด็กหญิง วัชราภรณ์  ใจเทียมศักดิ์ ม.๑/๒  
3 เด็กหญิง วันวิสา เสนามาตย์ ม.๑/๒  
4 เด็กหญิง มานิตา      ฮวบศรี  ม.๑/๓  
๕ เด็กหญิง พลอยปภัส สาแก้ว ม.๑/๔  
๖ เด็กหญิง มันนี่        แอนดรีนี่ ม.๑/๔  
๗ เด็กหญิง ยุพากร พรหมมา ม.๑/๔  

 
 

หมู่ที่ ๕ หมู่นกหัวขวาน               ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวธนิวรา กออำไพ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง ฐิติมา สีปัดถา ม.๑/๑  
2 เด็กหญิง นันทกานต์ กลิ่นบุบผา ม.๑/๑  
3 เด็กหญิง ศิวิกานต์  สังสกุลณีย์ ม.๑/๒  
4 เด็กหญิง สุรัตนา ดียิ่ง ม.๑/๒  
๕ เด็กหญิง ศิรินันท์ ด้วงศิร ิ ม.๑/๓  
๖ เด็กหญิง สุภัชญา บำรุงเวช ม.๑/๓  
๗ เด็กหญิง รัชนีกร สุกันทา ม.๑/๔  

 
 
 
 

หมู่ที่ ๖ หมู่นกกระยาง              ผู้กำกับประจำหมู่ นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง เบญจมาศ ศรีจาด ม.๑/๑  
2 เด็กหญิง ปรียาพร  รั้วสำราญ ม.๑/๑  
3 เด็กหญิง อภัสรา คู่สันเทียะ ม.๑/๒  
4 เด็กหญิง อริษา  ฤทธิมาศ ม.๑/๒  
๕ เด็กหญิง อาริษา     สังข์สูงเนิน ม.๑/๓  
๖ เด็กหญิง วรรณวิสา   กลีบประทุม ม.๑/๔  
๗ เด็กหญิง สิริวิมล ศรียี่ทอง ม.๑/๔  
๘ เด็กหญิง สุรัตน์ติการณ์ ร่มกาหลง ม.๑/๔  

 
 


