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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจําป  ๒๕๔๘  ใหแก   
ผูบังคับบัญชาลูกเสือและผูมีอุปการคุณตอกิจการลูกเสือ  คือ  ชั้นที่  ๑  จํานวน  ๘๗  ราย  ชั้นที่  ๒  จํานวน   
๑๘๓  ราย  และชั้นที่  ๓  จํานวน  ๑๘๘  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๔๕๘  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีรายชื่อผูไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 
ประจําป  ๒๕๔๘ 

ชั้นที่  ๑ 
 ๑ นายกมล  ศิริบรรณ 
 ๒ นางกษมา  ยุกตะทัต 
 ๓ นายกาซูมาสะ  มาเอฮารา     
  (Mr.  Kazumasa Maehara) 
 ๔ นายกูศักด์ิ  สารกิตติพันธ 
 ๕ นายเกษมศักด์ิ  ประคองชีพ 
 ๖ นายครรชิต  หิรัณยหาด 
 ๗ นายคัทสุระ  คูโน  (Mr.  Katsura  Kuno) 
 ๘ จาสิบตํารวจ  คุณาวุฒิ  โชติพนิชเศรษฐ 
 ๙ นายจงชนะ  บํารุงจิตต 
 ๑๐ เรือตรี  จิรานวัฒน  บุญลาภ 
 ๑๑ นางสาวจิราภรณ  วงศถิรวัฒน 
 ๑๒ นางฉลอง  ไตรสารศรี 
 ๑๓ นายเฉลียว  วงศปดแกว 
 ๑๔ นายชัยสวัสด์ิ  กิตติพรไพบูลย 
 ๑๕ นายชาญชัย  ประดิษฐศิลป 
 ๑๖ นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี 
 ๑๗ รอยตํารวจเอกหญิง  ฐิตินันท  สติมานนท 
 ๑๘ นายณัฐกิจ  บัวขม 
 ๑๙ นางสาวณัฐชุดา  อัมพรพืช 
 ๒๐ พลเอก  ทนงศักด์ิ  ตุวินันทน 
 ๒๑ รอยตรี  ทองหลอ  กัญญาพันธ 
 ๒๒ นางทัศนีย  บุญญารัตน 

 ๒๓ นายเทียนชัย  สุขดี 
 ๒๔ นายธวพงศ  ออนนุช 
 ๒๕ นายธวัชชัย  พิมปรุ 
 ๒๖ นายธีรเทพ  ศรียะพันธ 
 ๒๗ นายนิธิดล  วงศศิริกุล 
 ๒๘ นายบรรจง  ชมภูวงศ 
 ๒๙ พลเอก  บุญสราง  เนียมประดิษฐ 
 ๓๐ นายประดิษฐ  เจริญชาติ 
 ๓๑ นายประดิษฐ  พรหมเสนา 
 ๓๒ นางปราณี  ไทรสังวาล 
 ๓๓ นายปราโมทย  ระงับพาล 
 ๓๔ นางปริศนา  เรืองศรี 
 ๓๕ นายปญญา  เพียรบุญ 
 ๓๖ นายพงษศักด์ิ  นิลประภา 
 ๓๗ นายพรชัย  ประภัสรานันท 
 ๓๘ นางพรศิริ  พวงสายใย 
 ๓๙ นางเพียงใจ  วิศรุตรัตน 
 ๔๐ นายไพโรจน  สุดใจ 
 ๔๑ นายไพศาล  สายนุย 
 ๔๒ นายฟาสลูร  ราหมาน  (Mr.  Fazlur  Rahman) 
 ๔๓ นางมณทิพย  ศรีรัตนา  ทาบูกานอน 
 ๔๔ นายมิโนรุ  นิชิมูระ 
  (Mr.  Minoru  Nishimura) 
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 ๔๕ นายมีชัย  วุฒิธาดา 
 ๔๖ นายไมตรี  บุญยัง 
 ๔๗ นายยูจิ  วากายามา  (Mr.  Yuji  Wakayama) 
 ๔๘ นายโยชิโอ  ดันโจ  (Mr.Yoshio  Danjo) 
 ๔๙ นายฤกษชัย  ทองคํา 
 ๕๐ นายลี  ยอง  คู  (Mr.  Lee  Young  -  Ku) 
 ๕๑ พลเอก  เลิศรัตน  รัตนวณิช 
 ๕๒ นางสาววรนุช  ตรีวิจิตรเกษม 
 ๕๓ วาที่รอยโท  วัชรพล  ลักษณะลมาย 
 ๕๔ นายวัฒนา  ปฐมรักษ 
 ๕๕ นายวิเชียร  คําชุม 
 ๕๖ นายวิพล  นาคพันธ 
 ๕๗ นายวิวัฒน  อนิวรรตกูล 
 ๕๘ วาที่รอยตรี  วิศิษฐ  พชรวโรทัย 
 ๕๙ นายศิริ  เลิศธรรมเทวี 
 ๖๐ นายศิริพงศ  ผดุงศาสน 
 ๖๑ นายศุภกร  วงศปราชญ 
 ๖๒ นายสนั่น  หลานามวงศ 
 ๖๓ นายสมเกียรติ  ชูชวย 
 ๖๔ นายสมชาย  ฉัตรสกุลเพ็ญ 
 ๖๕ นายสมชาย  พฤฒิกัลป 
 ๖๖ นางสาวสมบูรณ  ภูมิภาค 

 ๖๗ นายสมหมาย  รัตนาภรณกุล 
 ๖๘ นายสมานศักด์ิ  สุวรรณธาตรี 
 ๖๙ นายสหทัศน  อินทรตุล 
 ๗๐ พันโท  สังเวียน  ครอบครอง 
 ๗๑ นายสัญญา  หาบุญพาท 
 ๗๒ นายสุขวิทย  ไชยานุกูล 
 ๗๓ นางสุดถนอม  วรรณพัฒน 
 ๗๔ นายสุนทร  บุญวิเศษ 
 ๗๕ นายสุเมธ  การศรีทอง 
 ๗๖ นายสุรเกียรติ  ล้ิมเจริญ 
 ๗๗ นายสุรชัย  ทับทิมจรูญ 
 ๗๘ นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ 
 ๗๙ นายสุวิทย  รักษาสุข 
 ๘๐ นายเสฏฐนันท  อังกูรภาสวิชญ 
 ๘๑ นายโสภณ  กาญจนนท 
 ๘๒ นายอมร  ชุมศรี 
 ๘๓ นางสาวอรัญญา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 
 ๘๔ นายอานันท  ปรีชาวุฒิ 
 ๘๕ นายอํานาจ  ชลวัฒนะ 
 ๘๖ นายเอก  ชมภูนิช 
 ๘๗ วาที่รอยตรี  โอภาส  เศวตมณี 

ชั้นที่  ๒ 
 ๑ นายกมล  สุทธาวาส 
 ๒ นางกรรณิกา  ศรีสัตยรสนา 
 ๓ นายกัมปนาท  ทับทิมเล็ก 

 ๔ นางกานดา  จินดาโชตสิริ 
 ๕ นายกิตติพงษ  อินทะรังษี 
 ๖ นายกิตติมศักด์ิ  วัชระพงษเทพ 
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 ๗ นางกุลบุตร  แยมแสงสังข 
 ๘ ดาบตํารวจ  เกรียงไกร  เกตุรัตน 
 ๙ นางโกสุม  ผาพันธุ 
 ๑๐ นายจรัส  ขนิษฐนอย 
 ๑๑ นางจันทิมา  โมราถบ 
 ๑๒ นายจําเริญ  ศิริพงศติกานนท 
 ๑๓ นายจิรายุ  จันทรเพ็ง 
 ๑๔ นางจุฑาภัค  มีฉลาด 
 ๑๕ นายฉัตรชัย  ประภัศร 
 ๑๖ นายเฉลิมชัย  ตระการรัตน 
 ๑๗ นางสาวเฉิดเฉลา  แกวประเคน 
 ๑๘ นางโฉมศรี  อารยะศิริ 
 ๑๙ นางชนกานต  กอบุตร 
 ๒๐ นางสาวชนิศา  หร่ังบุรี 
 ๒๑ รอยเอก  ชยุต  ศาตะโยธิน 
 ๒๒ นางชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร 
 ๒๓ นายชวลิต  อุลิศ 
 ๒๔ นายชัยดํารงค  เสือหัน 
 ๒๕ วาที่รอยตรี  ชัยนิตย  พรรณาวร 
 ๒๖ นายชัยยา  ประดิษฐศิลป 
 ๒๗ นายชาตรี  ดวงดี 
 ๒๘ นางสาวชุติสา  ลีธนวัฒน 
 ๒๙ วาที่รอยตรี  ชูเกียรติ  โตพัญญะ 
 ๓๐ วาที่รอยโท  เชาวลิต  ยุทธนาวา 
 ๓๑ นายไชยยา  ศรีบุญเรือง 
 ๓๒ นายณรงคกรณ  จันทรศิริ 

 ๓๓ นายดลหลอ  เปกะมล 
 ๓๔ นายถิรวัฒน  ขําเงิน 
 ๓๕ นายทรงธรรม  วัฒนอมรเกียรติ 
 ๓๖ นางทรงพร  มาละลา 
 ๓๗ นายทรงศักด์ิ  เพ็งศรี 
 ๓๘ นายทรงศักด์ิ  อัคพราหมณ 
 ๓๙ นายทวีชัย  สิงหโทราช 
 ๔๐ นายทองหลอ  คลายแท 
 ๔๑ นายทํานอง  ดวงแกว 
 ๔๒ นายธนวัฒน  วิกสูงเนิน 
 ๔๓ นายธรรมนูญ  แกวหอมคํา 
 ๔๔ นายธํารง  นวมศิริ 
 ๔๕ นายธีรชัย  ชวนะศิลป 
 ๔๖ นายธีรชัย  เอื้อเฟออารี 
 ๔๗ นายธีระพล  ตุมพวง 
 ๔๘ นายธีระยุทธ  สุนทรชื่น 
 ๔๙ นางสาวนารี  เตชะสุภากูร 
 ๕๐ วาที่รอยตรี  นิตินัย  นิยมวัน 
 ๕๑ นายนุสินธุ  รุงเดช 
 ๕๒ นายบรรจง  พฤกษะศรี 
 ๕๓ นายบัณฑิต  แกวเกิด 
 ๕๔ นายบัวเรียน  นนทะลี 
 ๕๕ นายบัวเรียน  นาชัย 
 ๕๖ นายบุญเลิศ  ธานีรัตน 
 ๕๗ นายบุญสนอง  สมวงศ 
 ๕๘ นายบุรุศร  งามจิตร 
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 ๕๙ นายปกปอง  นวมอยู 
 ๖๐ นายปรภัสร  มาสะอาด 
 ๖๑ นายประกอบ  มุกุระ 
 ๖๒ นายประดิษฐ  ชัยประสิทธิ์โรจน 
 ๖๓ นายประดิษฐ  ชัยปรีชา 
 ๖๔ นายประทวน  เปรมกมล 
 ๖๕ นายประนอม  ปญญาดี 
 ๖๖ นางสาวประนอม  เอี่ยมประยูร 
 ๖๗ นายประสิทธิ์  ปยะกาญจน 
 ๖๘ นายประเสริฐ  จันฤาไชย 
 ๖๙ จาสิบเอก  ปราโมทย  พรหมศิริวุฒิ 
 ๗๐ นายปรีชา  ยินดีสุข 
 ๗๑ นายปญญา  คลังกลาง 
 ๗๒ นายปญญา  ประเสระกัง 
 ๗๓ นางปยรัตน  สุชาติวัฒนะ 
 ๗๔ นางสาวผกาทิพย  แกวผนึกรังษี 
 ๗๕ นายเผชิญชัย  พรอมมูล 
 ๗๖ นายพงษเทพ  สืบพิลา 
 ๗๗ นายพยัพ  สาธุพันธุ 
 ๗๘ นายพรชัย  บุญเลิศธนโชค 
 ๗๙ นางพรพรรณ  สวนะชัยวง 
 ๘๐ นายพลพจน  เชาววิวัฒน 
 ๘๑ นายพิชัย  สิงหชัย 
 ๘๒ นายพิทยา  คงสุคนธ 
 ๘๓ นางพิมพสุชา  จารุมณี 
 ๘๔ นายพิษณุ  งามขํา 

 ๘๕ นายพีระพัฒน  พิชญเวชช 
 ๘๖ นายเพ็ชรรัตน  อางยาน 
 ๘๗ รอยโท  เพียร  บุดดาโจม 
 ๘๘ นายไพศาล  อาจธะขันธ 
 ๘๙ นางสาวมัลลิกา  โสภณลักขณา 
 ๙๐ นายมาโนช  กลองเจริญ 
 ๙๑ นางมาลี  เรือนงาม 
 ๙๒ พันตํารวจโท  ยงยศ  พิกุลทอง 
 ๙๓ นายยงยุทธ  ทรัพยเจริญ 
 ๙๔ นายยอด  ชนไพโรจน 
 ๙๕ นายย่ิงยง  บุญยศ 
 ๙๖ นายยุทธนา  ทองรอด 
 ๙๗ พันเอก  รังสรรค  พราหมณมณี 
 ๙๘ นายรังสิทธิ์  บุญรอด 
 ๙๙ นายรัฐกิตต  ทองอม 
 ๑๐๐ นายเริงชัย  หลอพูลกิจสกุล 
 ๑๐๑ นางละออ  ต้ังคารวคุณ 
 ๑๐๒ นางลัดดา  วิศวผลบุญ 
 ๑๐๓ นายลิขิต  เพชรผล 
 ๑๐๔ พันเอก  เลอพงษ  บุญชนะภักดี 
 ๑๐๕ นางเลิศลักขณา  อัมพรพืช 
 ๑๐๖ นายวรทัศน  ธนเสรษฐวรากิจ 
 ๑๐๗ นายวรพงศ  อุณหะรัตน 
 ๑๐๘ นางวรรณจนา  ดานศิริ 
 ๑๐๙ นายวรรณสิทธิ์  คําเพราะ 
 ๑๑๐ นายวรวิทย  ตันฑนะเทวินทร 
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 ๑๑๑ นายวรวิทย  ทิศานุรักษ 
 ๑๑๒ นายวรินทร  ศาสตรวาหา 
 ๑๑๓ วาที่รอยตรี  วฤษฎิ์  อินทรมา 
 ๑๑๔ นายวสันต  จุมพล 
 ๑๑๕ นายวัชรินทร  ไชรินทร 
 ๑๑๖ นายวันชัย  มาลาพันธ 
 ๑๑๗ นางวันเพ็ญ  อภิเจริญพันธุ 
 ๑๑๘ นายวิเศษ  ภูมิวิชัย 
 ๑๑๙ นายวิษณุ  มีมุงธรรม 
 ๑๒๐ นายวีรพล  ฉลาดแยม 
 ๑๒๑ นางเวียงจันทร  ทองศรีนุน 
 ๑๒๒ นางศรีวิภา  ศรีขวัญแกว 
 ๑๒๓ นายศักด์ิสิน  สมอุมจารย 
 ๑๒๔ นางศุลีพร  ชาญพนา 
 ๑๒๕ นายสถาพร  ทรงพร 
 ๑๒๖ นายสนิท  ก่ัวพานิช 
 ๑๒๗ นายสมเกียรติ  ปานศิริ 
 ๑๒๘ วาที่พันตรี  สมควร  อุนเรือน 
 ๑๒๙ นางสมคิด  อยูเมือง 
 ๑๓๐ นายสมชัย  ชัยพัฒนาการ 
 ๑๓๑ นายสมชาย  ชํานาญเสือ 
 ๑๓๒ นายสมบัติ  เต็งศิริ 
 ๑๓๓ นายสมบูรณ  บุญศิริ 
 ๑๓๔ นาวาเอก  สมบูรณ  รวงผึ้งหลวง 
 ๑๓๕ วาที่รอยตรี  สมบูรณ  ออยขาว 
 ๑๓๖ นางสาวสมพร  เสรีวัลลภ 

 ๑๓๗ จาสิบเอก  สมยศ  ชาตะสิงห 
 ๑๓๘ นางสมร  ตองโพนทอง 
 ๑๓๙ นายสมเร็จ  อุดแดง 
 ๑๔๐ นายสมศักด์ิ  อินทรกุล 
 ๑๔๑ นายสมหมาย  ยินดีสิทธิ์ 
 ๑๔๒ นายสรภพ  แตสุวรรณ 
 ๑๔๓ นายสริต  วิจิตรโชติ 
 ๑๔๔ นายสัจจา  ศรีเจริญ 
 ๑๔๕ นายสันติชนพร  ณัฐศรีวัฒน 
 ๑๔๖ นายสา  สีทอง 
 ๑๔๗ นางสาวสายครีม  กลมพุก 
 ๑๔๘ นางสาวสายชน  วงสานน 
 ๑๔๙ นายสายัณห  มวงเพชร 
 ๑๕๐ นายสําเนา  จริตธรรม 
 ๑๕๑ นายสํารวย  เกริกพงศพันธ 
 ๑๕๒ นายสิทธิรัตน  ถํ้าสุวรรณ 
 ๑๕๓ นายสืบสวัสด์ิ  เจริญพร 
 ๑๕๔ วาที่รอยโท  สุกิจ  มหาวงค 
 ๑๕๕ นายสุทัศน  จอกสถิตย 
 ๑๕๖ นายสุทัศน  ใจคําปน 
 ๑๕๗ วาที่พันตรี  สุธรรม  เรืองพยุงศักด์ิ 
 ๑๕๘ นายสุนทร  ปานบุษราคัม 
 ๑๕๙ นางสาวสุปราณี  ไวศยะชาตรี 
 ๑๖๐ นางสุพัตรา  วงษจันทร 
 ๑๖๑ นางสุมาลี  ธรรมสุจริต 
 ๑๖๒ นางสุมาลี  บํารุงจิตต 
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 ๑๖๓ นายสุรศักด์ิ  จันพลา 
 ๑๖๔ นายสุรัช  เภาเพิ่ม 
 ๑๖๕ นางสุวมาลย  นุมนวล 
 ๑๖๖ นางสาวสุวรรณา  ฉิมพิบูลย 
 ๑๖๗ นายเสกสรร  สุนันทก่ิงเพชร 
 ๑๖๘ นายเสนีย  กิตติศักด์ิธาดากุล 
 ๑๖๙ นางเสมอใจ  แกวรัตนอัมพร 
 ๑๗๐ นายเสาร  วงศกระจาง 
 ๑๗๑ วาที่รอยตรี  อดุลย  อะทะยศ 
 ๑๗๒ นายอนันต  ชุติกาญจน 
 ๑๗๓ พันเอก  อนุชาติ  บุนนาค 

 ๑๗๔ นายอนุพงษ  อูออน 
 ๑๗๕ นายอนุรัตน  เครือชะเอม 
 ๑๗๖ นายอภิเดช  เอี่ยมสอาด 
 ๑๗๗ นางอรุณี  ประเสริฐสม 
 ๑๗๘ นายอัฐสัณห  นครศรี 
 ๑๗๙ นางอารีย  ศาลาศรัย 
 ๑๘๐ นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ 
 ๑๘๑ นายอุดม  อึ๊งเสนาะ 
 ๑๘๒ นางอุไรวรรณ  นฤปกรณ 
 ๑๘๓ นางอุไรวรรณ  วิทยาพิทักษกุล 

ชั้นที่  ๓ 
 ๑ นางกณิศา  ดวงภูเมฆ 
 ๒ นางกนกทิพย  นาคประสบสุข 
 ๓ นางกรรัตน  คามาก 
 ๔ นายกรีศักด์ิ  ประทุมชาติ 
 ๕ นายกฤษณะ  เฉลยวาเรศ 
 ๖ นางกัญญาภัค  พูลศรี 
 ๗ นายกัมปนาท  คําพูล 
 ๘ นางสาวกัลยา  สุอมรรัตนกุล 
 ๙ นายกําจร  กําโชคชัย 
 ๑๐ นายกิตติ  เลขาพันธ 
 ๑๑ นายกิตติพันธ  ชูพงศ 
 ๑๒ นายกุณฑล  เดชดี 
 ๑๓ นางเกตุมณี  ล้ิมเจริญพร 
 ๑๔ นายเกษม  สงาแสง 

 ๑๕ นายขวัญชัย  แกวประเสริฐ 
 ๑๖ นางคนึงนิจ  ออนกูล 
 ๑๗ นายครองทรัพย  บุญทศ 
 ๑๘ วาที่รอยตรี  คุณกร  รัตนสิปปกร 
 ๑๙ นายจรัส  ฟูสกุล 
 ๒๐ นางจรีพร  เทพผดุงพร 
 ๒๑ นางจันทนา  กําโชคชัย 
 ๒๒ นางจินตนา  สินพูนภักด์ิ 
 ๒๓ นางสาวจุฑาพร  อนันตเดชศักด์ิ 
 ๒๔ นางสาวฉวีวรรณ  สมบูรณ 
 ๒๕ นายฉัตรชัย  สกุลอนันท 
 ๒๖ นางเฉลิมศรี  พชรวโรทัย 
 ๒๗ นายชนะ  วุฒิอําพล 
 ๒๘ นางชไมพร  บํารุงเงิน 
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 ๒๙ นายชยากร  รัชนีภาค 
 ๓๐ นายชัชวาลย  ยอดมั่น 
 ๓๑ นายชัยยศ  ปอมยุคล 
 ๓๒ นางชัสมา  ตันติวงศ 
 ๓๓ นายชาญกิจ  พฤกษากิจ 
 ๓๔ นายชาญณรงค  แสงนวล 
 ๓๕ นายชาญวิทย  พวงมาเทศ 
 ๓๖ วาที่รอยเอก  ชาลี  ศรีแพงพงษ 
 ๓๗ นายชินวัฒน  ชินะนาวิน 
 ๓๘ นายชูศักด์ิ  พยับทอง 
 ๓๙ นายเชิดชัย  ชัยมงคลกิจ 
 ๔๐ นางฑารินี  เนคมานุรักษ 
 ๔๑ วาที่รอยตรี  ณรงค  ประจวบวัน 
 ๔๒ นายณรงคศักด์ิ  อบหอม 
 ๔๓ นายดําเนิน  พึ่งเงิน 
 ๔๔ นายถนอม  ศักดาศรี 
 ๔๕ นางสาวถาวร  วันนา 
 ๔๖ นายเถลิงศักด์ิ  มานุชานนท 
 ๔๗ รอยโท  ทวีศักด์ิ  วงศศิริกุล 
 ๔๘ นายทศวรรษ  ไตรยปกษ 
 ๔๙ นายธงชัย  วรไพจิตร 
 ๕๐ นายธงชัย  จันทา 
 ๕๑ นางธนภัฑร  สุดใจ 
 ๕๒ นายธนวัฒน  วงษจงรัก 
 ๕๓ ดาบตํารวจ  ธนัท  สุขสําราญ 
 ๕๔ นายธนา  จินดามณีโรจน 

 ๕๕ นายธานี  พินทะเนา 
 ๕๖ นางธิดารัตน  นุชโสภา  
 ๕๗ นายนพศักด์ิ  ตรีพรชัยศักด์ิ 
 ๕๘ นายนภดล  แสงฉาย 
 ๕๙ นางนฤมล  กาญจนดุล 
 ๖๐ นางนัยนา  มวงมณี 
 ๖๑ นายนิพจน  ปอมทองแดง 
 ๖๒ นางนิภา  นิลโสภา 
 ๖๓ นายบรรจง  มณีคํา 
 ๖๔ นายบรรเจิด  ดวงบุรงค 
 ๖๕ นายบุญเกื้อ  ผองใส 
 ๖๖ นายบุญยืน  ชํานาญเสือ 
 ๖๗ นางสาวบุญสง  ประเสริฐสม 
 ๖๘ นางบุษบง  ภูมิภาค 
 ๖๙ นางเบญจมาศ  พูลพนัง 
 ๗๐ นางปชอร  สกุลอนันท 
 ๗๑ นายประเชิญ  อรรถีโภค 
 ๗๒ นายประดับ  เจริญสุข 
 ๗๓ นายประดิษฐ  หิรัญประดิษฐ 
 ๗๔ นางประภาพร  สุทธิพงศสกุล 
 ๗๕ นายประสิทธิ์  สิทธิโชค 
 ๗๖ นายปติศักด์ิ  เสวาภพ 
 ๗๗ นางสาวปุณิภา  คงแคลว 
 ๗๘ นางผองศรี  สุภาพ 
 ๗๙ นางพงษลดา  วงศจําปา 
 ๘๐ นายพเนศ  ต.แสงจันทร 
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 ๘๑ นางสาวพรรณนิภา  เครือภู 
 ๘๒ นายพรศักด์ิ  เพ็งมา 
 ๘๓ วาที่รอยตรีหญิง  พัฒนะ  ประสมทรัพย 
 ๘๔ นายพิชัย  โชติสุรัตน 
 ๘๕ นายพิศิษฐ  นาละคร 
 ๘๖ นายพิสรรค  เอกดํารงกิจ 
 ๘๗ จาสิบเอก  พีระพงษ  สัตนาโค 
 ๘๘ นายไพชยนต  นาคะปรีชา 
 ๘๙ นายไพบูลย  เมงชวย 
 ๙๐ นายไพศาล  ทรัพยวงศเดน 
 ๙๑ นางภัทรกร  ทองกระจาง 
 ๙๒ นางสาวภัทราพร  เขียนบุญเจริญ 
 ๙๓ นายภิญโญ  ภูมิอรัญ 
 ๙๔ นายภูมิเกียรติ  นิลภูมิ 
 ๙๕ นางภูลิพัตร  กะสมหมาย 
 ๙๖ นายภูวนัย  เหมือนวุน 
 ๙๗ นายมณี  มวมขุนทด 
 ๙๘ นายมนตรี  ชาติโยธิน 
 ๙๙ วาที่รอยตรี  มนตรี  ผดุงรัตน 
 ๑๐๐ นายมนตรี  เมฆวิไล 
 ๑๐๑ นางมนธิรา  สาราญกิจ 
 ๑๐๒ นายมานะ  เอื้อธารพิสิฐ 
 ๑๐๓ นายเมธาวี  สุขสายทอง 
 ๑๐๔ นางยอดนารี  ปุญญมัย 
 ๑๐๕ นางยินดี  หลินหะตระกูล 
 ๑๐๖ นางสาวยุวลักษณ  อภิธนาคุณ 

 ๑๐๗ นางรจนา  เมธวัน 
 ๑๐๘ นายรังสรรค  กียปจจ 
 ๑๐๙ นางรัตนาภรณ  คืนดี 
 ๑๑๐ นางสาวลลิดา  พันธุศักด์ิ 
 ๑๑๑ นางลออ  ทองเถาว 
 ๑๑๒ นางลําไย  สิงหลอ 
 ๑๑๓ นางวรนุช  จีรังพิทักษกุล 
 ๑๑๔ นายวรพงษ  แจมจา 
 ๑๑๕ นางวรพรรณ  วีรชัยมงคล 
 ๑๑๖ รอยเอก  วรวิทย  ศรีศักด์ิ 
 ๑๑๗ ดาบตํารวจ  วัฒนพันธ  จันทรเอก 
 ๑๑๘ นายวันชัย  ศรีทัต 
 ๑๑๙ นางสาววาสนา  ปานสุวรรณ 
 ๑๒๐ นายวิชัย  บัวเรือง 
 ๑๒๑ นายวิเชียร  เวชกิจวาณิชย 
 ๑๒๒ นายวินัย  ผลแรก 
 ๑๒๓ นายวิรัตน  ระหวางบาน 
 ๑๒๔ นายวิโรจน  พวงเงิน 
 ๑๒๕ นายวิเศษ  กัณหาลี 
 ๑๒๖ นายวีรเชษฐ  ขจรบุญ 
 ๑๒๗ วาที่รอยตรี  วีระ  มีเล 
 ๑๒๘ นายศานิต  กัปปยบุตร 
 ๑๒๙ นางศิราณี  คงปน 
 ๑๓๐ นายศิริโชค  วิจิตร 
 ๑๓๑ นางสาวศิริพร  เพิ่มพูน 
 ๑๓๒ นายศิริยศ  วงษแพทย 
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 ๑๓๓ นายศิวาวุฒิ  สอนเมน 
 ๑๓๔ นางสาวโศรยา  นวมเจริญ 
 ๑๓๕ นายสกล  จินดาโชติสิริ 
 ๑๓๖ นายสงา  ตามวงศ 
 ๑๓๗ นายสมเกียรติ  อินทชาติ 
 ๑๓๘ นางสาวสมจันทร  จินดามณีโรจน 
 ๑๓๙ นางสาวสมจิตร  ปรุงชัยภูมิ 
 ๑๔๐ นายสมโชค  คําแพง 
 ๑๔๑ นายสมโชค  วัฒนามัย 
 ๑๔๒ นายสมเดช  ภานุสถิตย 
 ๑๔๓ นายสมเดช  สุวรรณวงศ 
 ๑๔๔ นางสมทรง  นิลยาน 
 ๑๔๕ นายสมบัติ  วังเวชช 
 ๑๔๖ นายสมบูรณ  รักสัตย 
 ๑๔๗ วาที่รอยตรี  สมพงษ  คําเงิน 
 ๑๔๘ นางสมพร  ชุมชื่น 
 ๑๔๙ นายสมพล  ธนธาดากุล 
 ๑๕๐ นางสาวสรอย  สกุลเดิน 
 ๑๕๑ นายสวัสด์ิ  ยันต์ิวิเศษ 
 ๑๕๒ เรือโท  สวาง  มานาม 
 ๑๕๓ นายสัญญา  บุญสง 
 ๑๕๔ นายสัมพันธ  ขันธิกุล 
 ๑๕๕ นางสาคร  แรกคํานวน 
 ๑๕๖ นายสายยน  ออนสูงเนิน 
 ๑๕๗ นายสําเริง  ชุมชื่น 
 ๑๕๘ นายสิงห  อูสิงหสวัสด์ิ 

 ๑๕๙ นายสุขุมพงศ  พันธุไพโรจน 
 ๑๖๐ นางสาวสุชาดา  พลายพลอยรัตน 
 ๑๖๑ นางสุชาดา  สิงหลอ 
 ๑๖๒ นายสุชาติ  อินสมะพันธ 
 ๑๖๓ นายสุทธรักษ  ไชยมิ่ง 
 ๑๖๔ นายสุทิน  มาทํามา 
 ๑๖๕ นางสุนีพร  นิ่มพิศุทธ 
 ๑๖๖ นางสุนีย  กฤดาการวิวัฒน 
 ๑๖๗ นางสุนีย  สัจจาไชยนนท 
 ๑๖๘ นายสุพรชัย  ชะอุมพันธ 
 ๑๖๙ นายสุภัทร  รักพรม 
 ๑๗๐ นายสุเมธ  สุวรรณประทีป 
 ๑๗๑ นายสุรชัย  ศรีสังข 
 ๑๗๒ นายสุรพล  ฉิมพิบูลย 
 ๑๗๓ นายสุริยา  เซ็นทองหลาง 
 ๑๗๔ นายสุวัฒน  งามทวี 
 ๑๗๕ นายเสนาะ  บัวผัน 
 ๑๗๖ นายโสภณ  ศรีจ่ันเพชร 
 ๑๗๗ นางโสภา  สโมสร 
 ๑๗๘ วาที่รอยตรี  หิรัญย  ศรีสมบัติ 
 ๑๗๙ นายอดุล  เทพกอม 
 ๑๘๐ นายอดุลย  วังไชยเลิศ 
 ๑๘๑ นายอดุลยรัตน  นิ่มเจริญ 
 ๑๘๒ นายอนันต  เทพอาจ 
 ๑๘๓ นายอนุพงศ  คงประพันธ 
 ๑๘๔ นายอํานวย  วิริยะธรรมเจริญ 
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 ๑๘๕ นางอินทิรา  ศาสตรเณร 
 ๑๘๖ นายอิสรัฐ  ประพิณ 

 ๑๘๗ นางสาวอุศนา  ภูสัจจพงษ 
 ๑๘๘ นายเอกสิทธิ์  กาญจนจันทร 

 
 


