ที่ ศธ 04099(ลส.ข)/ 131

สำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
31 กรกฎำคม 2561

เรื่อง ประกำศผลกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกำรลูกเสือดีเด่น และกำรคัดเลือก
ลูกเสือ เนตรนำรี(ยุวกำชำด) ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2561
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04099(ลส.ข)/126
ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2561
สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศผลกำรคัดเลือก

จำนวน 1 ฉบับ

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1 จัดทำโครงกำรคัดเลือก
บุคลำกรทำงกำรลู กเสือที่ทำคุณ ประโยชนต่อกิจกำรลู กเสื อดีเด่น และคัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี(ยุวกำชำด)
ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2561 นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมกำรพิ จำรณำคัด เลื อก ได้ดำเนิ นกำรคัดเลื อกบุ คลำกรทำงกำรลู กเสื อที่ ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกิจกำรลูกเสือ ดีเด่น และกำรคัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี (ยุวกำชำด) ที่บำเพ็ญประโยชน์ ดีเด่น
ประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดดังประกำศผลกำรคัดเลือกที่ส่งมำพร้อมนี้ จึงประชำสัมพันธ์
มำเพื่ อ ทรำบ และขอให้ ผู้ ได้ รั บ กำรคัด เลื อ กไปรับ เกีย รติ บั ต รได้ ที่ ก ลุ่ ม ส่ งเสริม กำรจั ด กำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 เพื่อนำไปทำพิธีมอบในโอกำสอันควรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยสกลภัทร เขียวฉ่ำ)
ผู้อำนวยกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โทร 056-990381 ต่อ 114
โทรสำร 056-990383

ประกำศสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1
เรื่อง ประกำศผลกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกำรลูกเสือดีเด่น
และลูกเสือ เนตรนำรี(ยุวกำชำด) ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ
ประจำปี 2561
*******
ตำมที่ สำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1 จัดทำโครงกำรคัดเลือกบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกำรลูกเสือดีเด่น และคัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี (ยุวกำชำด)ที่บำเพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่น เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกำรลูกเสือดีเด่น
และคัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี(ยุวกำชำด) ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ดำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1 จึงประกำศผลกำรคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
รางวัลบุคลากรทางการลูกเสือที่ทาคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ “ดีเด่น” ได้แก่
1. นำยวิทยำ เอี้ยงหมี
ผู้อำนวยกำรบ้ำนบึงตะโกนฯ
2. นำยอำนำจ ศรีทิม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม
3. นำยไพบูลย์ อยู่สุข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง
4. นำยอธิปัตย์ อยู่สุข
ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง
5. นำงสุฌำณี นิชี
ครูโรงเรียนบ้ำนดงเสือเหลือง
6. นำยสมศักดิ์ บุญเกิด
ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่)
7. นำงศิริภรณ์ ขุมเพ็ชร์
ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่)
8. นำงสำวกัญญำภัค ส่งประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่)
9. นำงทัศนีย์ เถำวัลย์
ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1)
10. นำงสำววรำภรณ์ นำดี
ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1)
11. นำยชำติพันธ์ เชื้ออ้วน
ครูโรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ
12. นำยอำนำจ คุ้มชัย
ครูโรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ
13. นำงสำวปิยนุช รัตนปัญญำกร ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1)
14. นำงสำวปัทมำ สวนเศรษฐ ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1)
15. นำงเพ็ญประภำ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1)
/รำงวัลลูกเสือ...

-2รางวัลลูกเสือ เนตรนารี (ยุวกาชาด) บาเพ็ญประโยชน์ “ดีเด่น” ได้แก่
1. นำงสำวเนตรนภำ บุญอ้น
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
2. เด็กหญิงอุษณียำภรณ์ ฉิมพิภพ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
3. เด็กหญิงปำลิดำ รวดเงิน
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้ำนเนินขวำง
4. เด็กหญิงสุภัทรำ ชนะนิล
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้ำนเนินขวำง
5. เด็กหญิงธิดำรัตน์ ประวัติวิไล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้ำนเนินขวำง
6. เด็กชำยนัสธพงค์ บุญผ่อง
นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ
7. เด็กชำยธีรพงศ์ จั่นสำอำง
นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ
8. เด็กชำยตะวัน พุ่มแก้ว
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1
9. เด็กชำยขวัญชัย เจริญทรัพย์ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1
10. เด็กชำยศิวณัฐ สิริกุลชวำล นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1
11. เด็กชำยนำวี ยี่สุ่นแก้ว
นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1
12. เด็กชำยวชิรวิทย์ ไดม่อน พรอคซ์ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1)
13. เด็กชำยศิกำนต์ ทองพ่วง นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1
14. เด็กหญิงสุมณฑำ แก้วมะ
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก
15. เด็กชำยคณำธิป เขตชัยภูมิ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก
16. เด็กหญิงศศิธร แก้วไทรหยวก นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก
ประกำศ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

(นำยสกลภัทร เขียวฉ่ำ)
ผู้อำนวยกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจิตร เขต 1

