
ข้อมูลรายละเอียดรับเชิญเป็นวิทยากร ประจำปี 2562 

ที ่ รายละเอียด วันเดือนปี สถานที ่ ชื่อวิทยากร 

1 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง 
ขั้นความรู้ขั้นสูง 

24-30 เม.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ ร.ร. เทศบาลเมือง
ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นางวันทนา แก้วกลิ่น 

2 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง 
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  

6-8 ก.ค. 2562 ค่ายลูกเสือ ร.ร. วิชิตสงครามอ.
เมือง จ.ภูเก็ต 

นางวันทนา แก้วกลิ่น 

นางสาววาสนา สองเมือง 

นางสาวอิสรา  เพ็ญศรี 
นางจินตนา  สมศักดิ์ 
นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว
นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 
3 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัย     

ยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) 
18-21 ก.ค. 2562 ค่ายลูกเสือ ร.ร. วิชิตสงครามอ.

เมือง จ.ภูเก็ต 
นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว 

นางสาววาสนา สองเมือง 

นางสาวอิสรา  เพ็ญศรี 
นายฮาดี้ย์   นิ่งเบบ 

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้า
ค่ายพุทธบุตร - ธรรมจาริณี 

20-22 ก.ค. 2562 วัดอนุภาษกฤษฎาราม อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 

นางสาวอิสรา  เพ็ญศรี 
 

5 งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ       
ครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต 

5-6 ส.ค. 2562 ร.ร.กะทู้วิทยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 

นางสาวนันทวัน  เอียดทวน 

นายติณภัทร  แซ่ตัน 

นางวันทนา แก้วกลิ่น 

นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว 

นางสาวอิสรา  เพ็ญศรี 
นางสาวนิตยา สมประสงค ์

นางสาวจนัทิมา ศรีศิริ 
นางสาวกฤตยา สงา่กอง 

นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า 

นางสาวสุมาลนิ  ใสศร ี

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 

นางสาววาสนา สองเมือง 



ที ่ รายละเอียด วันเดือนปี สถานที ่ ชื่อวิทยากร 

นางจินตนา  สมศักดิ์ 
นางสาวดวงนภา ธัญรส 

 
6 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง      

ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
30 ส.ค.- 1 ก.ย. 

2562 
ค่ายลูกเสือ ร.ร. เทศบาลวัด
กิตติสังฆาราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 

นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว 

นางวนัทนา แก้วกลิ่น 

นางจนิตนา สมศักดิ ์
นางสาววาสนา  สองเมือง 

นางสาวจนัทิมา  ศรีศิริ 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
กิจกรรมวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย 

24 ส.ค. 2562 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาวดวงนภา ธัญรส 

8 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ      ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

13-15 ก.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านอ่าวปอ อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต 

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 

นางสาววาสนา  สองเมือง 

นางจนิตนา สมศักดิ ์
นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 

9 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ     ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

12-14 ต.ค.2562 ค่ายลูกเสือ ร.ร.เทศบาลเชิงทะเล 
(ตันติวิท)  อ.ถลาง      จ.ภูเก็ต 

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 

นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว 

นางสาววาสนา  สองเมือง 

นางจนิตนา สมศักดิ ์
นางสาวดวงนภา  ธัญรส 

นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 
10 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ข้ัน

ความรู้เบื้องต้น 
22-24 พ.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ ร.ร. เทศบาลเชิง

ทะเล(ตันติวิท)  อ.ถลาง       จ.
ภูเก็ต 

นางวันทนา  แก้วกลิ่น 

นางสาววาสนา สองเมือง 

นางสาวดวงนภา ธัญรส 

นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 
11 โครงการงานชุมนุมลูกเสือ – เนตร

นารี กลุ่มเครือข่ายกะทู้ ครั้งที่ 9  
18-20 ธ.ค. 2562 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.กะทู้ จ.

ภูเก็ต 
นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 

นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว 

นางวนัทนา  แก้วกลิ่น 



ที ่ รายละเอียด วันเดือนปี สถานที ่ ชื่อวิทยากร 

นางสาวอิสรา เพ็ญศรี 

นางสาววาสนา  สองเมือง 

นางจนิตนา สมศักดิ ์
นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลรายละเอียดรับเชิญเป็นวิทยากร ประจำปี 2563 

ที ่ รายละเอียด วันเดือนปี สถานที ่ ชื่อวิทยากร 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือทักษะชีวิต 
สร้างจิตอาสา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

15-16 ก.พ. 2563 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 เทศบาลนครภูเก็ต 

นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 

 

 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือทักษะชีวิต 

สร้างจิตอาสา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
22-23 ก.พ. 2563 ค่ายลูกเสือร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ นางวันทนา  แก้วกลิ่นนางสาว

วาสนา  สองเมือง 
นางสาวดวงนภา  ธัญรส 
นางจินตนา  สมศักดิ ์
นางสาวนันทวัน  เอียดทวน 
นางสาวขวัญใจ  สมใจมั่น 
นางสาวสุลาวัลย์ เพชรรานันท์ 

นายรุ่งพิชัย  นาคำรอด 
นางสาวอมรรตัน์  เกตุแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


