
 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริย่ิงรามกีรติ 

ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  และเหรียญลูกเสือสดุดี 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริย่ิงรามกีรติ  ลูกเสือ 
สดุดีชั้นพิเศษ  และเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่  ๑  ชั้นที่  ๒  และชั้นที่  ๓  ใหแก  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
และผูมีอุปการคุณตอกิจการลูกเสือ  ประจําป  ๒๕๔๖  รวมจํานวนทั้งส้ิน  ๘๔๔  ราย  ดังรายนาม 
ทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

บัญชีรายนามผูไดรับพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนสิริย่ิงรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 

ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๔๖ 
 ๑ นางจรวยพร  ธรณินทร 
 ๒ รอยตํารวจโท  เชาวริน  ลัทธศักด์ิศิริ 
 ๓ นายทวี  สุระบาล 
 ๔ นายธํารง  ทัศนาญชล ี
 ๕ นายประดับ  แกวผลึก 
 ๖ นายประเสริฐ  งามพันธุ 
 ๗ นางพรนิภา  ลิมปพยอม 

 ๘ นายพรัชฌ  ผุดผอง 
 ๙ ทานผูหญิงเพ็ญศรี  วัชโรทัย 
 ๑๐ นายวิษณุ  เครืองาม 
 ๑๑ พลเอก  ศิรินทร  ธูปกล่ํา 
 ๑๒ นายสมมาต  สังขพันธ 
 ๑๓ พลเรือตรี  สมัคร  หนูไพโรจน 
 ๑๔ นายสายัณห  สันทัด

บัญชีรายนามผูไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 
ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๔๖ 
ชั้นที่  ๑  จํานวน  ๑๖๕  ราย 

 ๑ นางกนกอร  สารีบุตร 
 ๒ นางกลางใจ  เงินตระกูล 
 ๓ นางกานดา  สุบรรณ 
 ๔ นายกําจัด  กอนไพบูลย 
 ๕ นายกําจัด  คงหนู 
 ๖ จาสิบตํารวจ  เกษตร  ขันคํา 
 ๗ พลอากาศเอก  เกษม  อยูสุข   
 ๘ นางเกษมศรี  ปรุงแตง 
 ๙ นายเกษมศักด์ิ  แสนโภชน 
 ๑๐ นายเกียรติศักด์ิ  เจริญผล 
 ๑๑ นางโกสุม  วิรัตติยา 
 ๑๒ พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
 ๑๓ นายคณิศวร  วรรณโชติ 

 ๑๔ นายคมชิด  ยโสธร 
 ๑๕ นายคํารณ  คูณแกว 
 ๑๖ นายคูนีอีชิ  โคมาจ ิ
 ๑๗ นายโคจิ  โอกูริ 
 ๑๘ นายโฆษิต  มณีอินทร 
 ๑๙ นางจรรยา  ชวนานนท 
 ๒๐ นางจรรยา  ดุริยะพันธ 
 ๒๑ ทานผูหญิงจรุงจิตต  ทีขะระ 
 ๒๒ นายจรูญ  เจษฎาชัยยุทธ 
 ๒๓ นายจาตุรนต  ฉายแสง 
 ๒๔ นายจารึก  ศรีเลิศ 
 ๒๕ นายจินดา  สุพรรณ 
 ๒๖ นางจินตนา  เผาจินดา 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 ๒๗ นายจิรพัฒน  พูมิบวรกุล 
 ๒๘ นางจุรี  ทัพวงษ 
 ๒๙ นายจุลสิงห  พิชญานนท 
 ๓๐ นายเจโจมา  ซี  บิเนย 
 ๓๑ นายโจเกน  จี.รัสมูสเซน 
 ๓๒ พลตํารวจโท  เฉลิมเดช  ชมพนูุช 
 ๓๓ นางชไมพร  เขมาวุฒานนท 
 ๓๔ นายชัยครุฑ  สุพรรณ 
 ๓๕ นายชัยอนันต  สมุทวณชิ 
 ๓๖ นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ 
 ๓๗ พลตํารวจเอก  ชาญชิต  เพียรเลิศ 
 ๓๘ นายชาตรี  รอยวิรัตน 
 ๓๙ นายชาย  ศรีสงวนสกุล 
 ๔๐ นายชาลี  กางอิ่ม 
 ๔๑ นางชุติมา  สัจจาพิทักษ 
 ๔๒ พลอากาศเอก  ณพฤษภ  มัณฑะจิตร 
 ๔๓ พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 
 ๔๔ นายณัฐพัชร  สังขสวัสด์ิ 
 ๔๕ นางสาวดวงพร  นิลภูมิ 
 ๔๖ นายดิเรก  ศรีเกื้อกลิ่น 
 ๔๗ นายถาวร  รุงโชติ 
 ๔๘ นายทรงเดช  จังติยานนท 
 ๔๙ นายทวีศักด์ิ  ฉํ่าดวง 
 ๕๐ นายทองใบ  กลิ่นอบุล 
 ๕๑ พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
 ๕๒ นายธนวัฒน  เลิศสมบัติวัฒนา 

 ๕๓ นายธรรมนูญ  ตาเพ็ชร 
 ๕๔ นายธวัชชัย  กรวิศวยศ 
 ๕๕ นายธวัชชัย  สวัสด์ิสาลี 
 ๕๖ พลเรือเอก  ธีระ  หาวเจริญ 
 ๕๗ นายธีระวัฒน  อัตตโยธิน 
 ๕๘ คุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน 
 ๕๙ ทานผูหญิงนราวดี  ชัยเฉนียน 
 ๖๐ นางนวลศรี  อนิทรรักษ 
 ๖๑ นายนอม  พงศกาญจนานุกูล 
 ๖๒ นายนิคม  ไชยเทพ 
 ๖๓ นายนิพนธ  แกวสุทธา 
 ๖๔ นายนิยม  ศรีวิเศษ 
 ๖๕ นายบรรยง  เพ็ญชรี 
 ๖๖ นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
 ๖๗ นายปกาศิต  ยังคง 
 ๖๘ นายประจวบ  พรหมพิทักษ 
 ๖๙ นายประชัน  จุลละนันทน 
 ๗๐ นายประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ ์
 ๗๑ นายประเมศฐ  สุดตา 
 ๗๒ นายประสงคศักด์ิ  อักษรมัต 
 ๗๓ นางปราณี  อินทรขาว 
 ๗๔ นายปรีชา  กล่ํารัศม ี
 ๗๕ นายปองพล  อดิเรกสาร 
 ๗๖ นายปยะบุตร  ชลวิจารณ 
 ๗๗ นายแผน  วรรณเมธ ี
 ๗๘ นายพงษ  นวลศิริ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 ๗๙ นายพงษอนันต  จันทรไพร 
 ๘๐ นายพยุงศักด์ิ  เสสะเวช 
 ๘๑ นายพรรณชัย  เจนนพกาญจน 
 ๘๒ นายพลสัณห  โพธิ์ศรีทอง 
 ๘๓ นางพัชรินทร  สุทธิเศรณ ี
 ๘๔ นายดาบตํารวจ  พันธศิลป  ผดุงศักด์ิ 
 ๘๕ นายพิทักษ  ตองโพนทอง 
 ๘๖ นางพุทธชาติ  บริบูรณทรัพย 
 ๘๗ นายเพา  ฉี  ฮัง 
 ๘๘ รอยเอก  ไพบูลย  สุขเจตนี 
 ๘๙ นายไพรัช  เกษเจริญคุณ 
 ๙๐ นางภารดี  พาทีทิน 
 ๙๑ นายภุชงค  ภาคธรรม 
 ๙๒ นายมงคล  เกียรติสมชาย   
 ๙๓ นายมงคล  ภักดีกุล 
 ๙๔ นายมนตรี  อุทธวัง 
 ๙๕ นายมนัส  กันประชา 
 ๙๖ ทานผูหญิงมนัสนิตย  วณิกกุล 
 ๙๗ นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ 
 ๙๘ นายยัง  ฉัว  ชิน 
 ๙๙ นายระเบียบ  รอดรัศมี 
 ๑๐๐ ทานผูหญิงรวิจิตร  สุวรรณบุปผา 
 ๑๐๑ นางราตรี  ตาเพ็ชร 
 ๑๐๒ นายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร 
 ๑๐๓ นางสาวลออ  วิลัย 
 ๑๐๔ นางลาวัลย  ฉิมชั้น 

 ๑๐๕ นางวรรณะ  สําเภาทอง 
 ๑๐๖ นายวัชรพงศ  ขุมเพ็ชร 
 ๑๐๗ นายวัธนพล  อศิรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๐๘ นายวินัย  ฉิมชั้น 
 ๑๐๙ นางวิไล  ทองเกตุ 
 ๑๑๐ นางวิไลรัตน  เสนารักษ 
 ๑๑๑ นายวีรเชษฐ  บุญหวังชวย 
 ๑๑๒ นายศศีเทพ  ปรํ่านาค 
 ๑๑๓ พันตํารวจโท  ศิริชัย  ศรีกัลลา 
 ๑๑๔ นางศิรินันท  สวนรัตน 
 ๑๑๕ นายสงา  พัฒนะชีวพูล 
 ๑๑๖ พลอากาศเอก  สถิตยพงษ  สุขวิมล 
 ๑๑๗ นายสมชัย  บุญทวีสวัสด์ิ 
 ๑๑๘ นายสมชาย  พิณนุวัตร 
 ๑๑๙ นายสมชาย  เอี่ยมอิ่มจิตต 
 ๑๒๐ นายสมบัติ  จันทรพิพัฒน 
 ๑๒๑ นายสมบูรณ  เพียรเพชร 
 ๑๒๒ นายสมบูรณ  สุขสําราญ 
 ๑๒๓ นายสมยศ  พรหมจันทร 
 ๑๒๔ นายสมศักด์ิ  พรหมฉิน 
 ๑๒๕ นายสวิส  แกวบางพูด 
 ๑๒๖ นายสันติ  ภิรมยภักดี 
 ๑๒๗ จาสิบตํารวจ  สาคร  ทนดี 
 ๑๒๘ นายสายัณห  ตายหลี 
 ๑๒๙ รอยตํารวจเอก  สาโรจน  พลมณ ี
 ๑๓๐ นางสาวสําเริง  อยูพุม 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 ๑๓๑ นายสิทธิ  ส.  ศรีโสภาค 
 ๑๓๒ นายสิทธิพร  เกียรติศิริโรจน 
 ๑๓๓ นายสิทธิพร  วิริยะนรอนันต 
 ๑๓๔ นางสาวสิริทิพย  เพ็ญจันทร 
 ๑๓๕ พลเรือเอก  สุชาติ  กลศาสตรเสน ี
 ๑๓๖ นายสุชาติ  สุชาติเวชภูมิ 
 ๑๓๗ นายสุทธิ  ผลสวัสด์ิ 
 ๑๓๘ นายสุเทพ  ขิตยวงษ 
 ๑๓๙ นางสุนันท  บุญศักด์ิ 
 ๑๔๐ พลเอก  สุพิทย  วรอุทัย 
 ๑๔๑ นายสุภาพ  วรศิริ 
 ๑๔๒ นายสุรชัย  นุมมีชัย 
 ๑๔๓ นายสุรพันธ  กุศลสง 
 ๑๔๔ นายสุริยนต  บุตรศรี 
 ๑๔๕ นายสุวัฒน  เสมพูล 
 ๑๔๖ นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส 
 ๑๔๗ นายสุวิทย  คุณกิตติ 
 ๑๔๘ นายเสวก  พวงปาน 
 ๑๔๙ นางเสาวลักษณ  พากเพียรทรัพย 

 ๑๕๐ นายอดิศัย  โพธารามิก 
 ๑๕๑ นายอนันต  พระเดโช 
 ๑๕๒ พลอากาศเอก  อนุพันธ   
  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๑๕๓ นายอมร  อภิธนาคุณ 
 ๑๕๔ นางอรุณี  สีวิภาพงษ 
 ๑๕๕ นางสาวอัจฉรา  ออนจันทร 
 ๑๕๖ นายอับดุลลาห  ราชีท 
 ๑๕๗ นางอาจารีย  ยวดลาด 
 ๑๕๘ คุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร 
 ๑๕๙ พลเอก  อารักษ  โรจนุตมะ 
 ๑๖๐ นายอาสา  สารสิน 
 ๑๖๑ นายอํานวย  ปทุมารักษ 
 ๑๖๒ นายอีริค  คู 
 ๑๖๓ นางสาวอุทิพร  สําเภา 
 ๑๖๔ นางอุษณีย  นุกูลกิจ 
 ๑๖๕ นายฮาจิ  ไซนัล  อะบิดิน  บนิ   
  เปงฮูลู  ไฮ  อัลปราฮิม

ชั้นที่  ๒  จํานวน  ๒๔๘  ราย 
 ๑ นายกฤษณ  สุวรรณประดิษฐ 
 ๒ นางกษมา  ยุกตะทัต 
 ๓ นายดาบตํารวจ  กําจัด  จาวรรณ 
 ๔ นายกิตติโชค  หอยย่ีภู 
 ๕ นายกูศักด์ิ  สารกิตติพันธ 
 ๖ นายเกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ 

 ๗ นายเกรียงศักด์ิ  พัฒนโกวิท 
 ๘ นายเกษม  แกวเจริญ 
 ๙ นายเกียรติศักด์ิ  หอมพิกุล 
 ๑๐ นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล 
 ๑๑ นายโกศล  บุญไชย 
 ๑๒ นายคนึง  เพ็ญศิริ 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 ๑๓ นายจงชนะ  บํารุงจิตต 
 ๑๔ นายจรูญ  เจริญรักษ 
 ๑๕ นายจักริน  เปลี่ยนวงษ 
 ๑๖ นายจํานงค  ปานสมบัติ 
 ๑๗ นายจําเนียร  คชประเสริฐ 
 ๑๘ นายจํารูญ  พรมสุวรรณ 
 ๑๙ นายจินตพงศ  จรดล 
 ๒๐ เรือตรี  จิรานุวัฒน  บุญลาภ 
 ๒๑ นางสาวจิราภรณ  วงศถิรวัฒน 
 ๒๒ นายจุตินันท  ภิรมยภักดี 
 ๒๓ นายจุมพต  พวงบุษบา 
 ๒๔ นางฉลอง  ไตรสารศรี 
 ๒๕ นางฉวีวรรณ  ควรแสวง 
 ๒๖ นางฉันทนา  คํานวณสกุลน ี
 ๒๗ นางชไมพร  ตุมพงษ 
 ๒๘ นายชลอ  ใบเจริญ 
 ๒๙ นายชะนะ  แสงลอย 
 ๓๐ นายชะอุม  เชื้อทอง 
 ๓๑ นายชัชวาล  หมัน่เพ็ชร 
 ๓๒ นายชัชวาลย  พื้นพรหม 
 ๓๓ สิบตํารวจเอก  ชัยณรงค  สุขอินทร 
 ๓๔ นายชัยยุทธ  ภักด์ิสันติพงษ 
 ๓๕ นายชัยวัธน  อังกิตานนท 
 ๓๖ นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ ์
 ๓๗ นายชัยสิทธิ์  สินสมบูรณทอง 
 ๓๘ นายชาคริต  ศรีวิภาค 

 ๓๙ นายชาญชัย  ประดิษฐศิลป 
 ๔๐ นายไชยรัตน  สูติบุตร 
 ๔๑ นายแซน  ชืน่ศิวา 
 ๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง  ฐิตินันท  สติมานนท 
 ๔๓ นายณรงค  แกนแทน 
 ๔๔ นายณรงค  จันทรประสิทธิ์ 
 ๔๕ นายณัฐพล  บุญนาค 
 ๔๖ นายดําริ  สดชื่น 
 ๔๗ นายดิเรก  กอนกลีบ 
 ๔๘ วาที่พันตรี  เดชา  คัณฑักษ 
 ๔๙ นายเดชา  โชคโสภณกูล 
 ๕๐ นายเดชา  พวงงาม 
 ๕๑ นายถาวร  เจียมเจริญ 
 ๕๒ นายทรงเกียรติ  เสียงเจริญ 
 ๕๓ วาที่รอยตรี  ทรงพล  เทพคํา 
 ๕๔ นายทวีศักด์ิ  คชสวัสด์ิ 
 ๕๕ นายทศพร  เสรีรักษ 
 ๕๖ นายทองคํา  ตอนศรี 
 ๕๗ นายทองดี  มอญจําแลง 
 ๕๘ นายทองเพียร  มนัสตรง 
 ๕๙ รอยตรี  ทองหลอ  กัญญาพันธ 
 ๖๐ นายทองหลอ  ซุยวงคษา 
 ๖๑ นายธงชัย  เงินทอง 
 ๖๒ นายธงชัย  เตยะธิติ 
 ๖๓ นายธวพงศ  ออนนุช 
 ๖๔ นายธวัช  ธิวงศคํา 
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 ๖๕ นายธัมมารัตน  นาคทอง 
 ๖๖ นายธาตรี  นามะสนธิ 
 ๖๗ นางสาวนวพร  ดวงนิล 
 ๖๘ นายนิคม  เกิดขันหมาก 
 ๖๙ พันตํารวจโท  นิคม  ดวงชุนนุย 
 ๗๐ นายนิธิดล  วงศศิริกุล 
 ๗๑ เรืออากาศตรี  นิวัฒนชัย  วิมลสุข 
 ๗๒ นาวาเอก  นิวัตน  พุกะทรัพย 
 ๗๓ นายบรรจง  ชมภูวงศ 
 ๗๔ พันตํารวจโท  บรรจบ  บุญเกษม 
 ๗๕ นายบุญทิ้ง  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๗๖ นายบุญเทียม  พันธุรอด 
 ๗๗ พันตํารวจโท  บุญปลูก  หิรัญรัตน 
 ๗๘ นายบุญยงค  จรัสจรูญฤทธิ์ 
 ๗๙ นายบุญสง  จงรักษลิขิต 
 ๘๐ นายปฏิเวธ  พึ่งอุบล 
 ๘๑ นางปณิตา  เจริญบุญ 
 ๘๒ นายประกอบ  หมื่นพวง 
 ๘๓ นายประจวบ  นิลเนตร 
 ๘๔ นายประจักษ  กาวี 
 ๘๕ นายประจักษ  สุวรรณภักดี 
 ๘๖ นายประชุม  วิบูลยศิลป 
 ๘๗ นายประดิษฐ  เจริญชาติ 
 ๘๘ นายประดิษฐ  สมบุญเจริญ 
 ๘๙ นายประธาน  ดวงพัตรา 
 ๙๐ นายประนอม  ปญญาดี 

 ๙๑ นายประพันธ  ยอดวงษ 
 ๙๒ นายประภัศร  จงสงวน 
 ๙๓ นายประยุทธ  วรรณบุตร 
 ๙๔ นายประยูร  เหตุเกษ 
 ๙๕ นายประวิทย  วิริยะนรอนันต 
 ๙๖ นายประเวศ  คําหงส 
 ๙๗ นายประสิทธิ์  เชิดช ู
 ๙๘ นายประสิทธิ์  อภัยรัตน 
 ๙๙ นายประเสริฐ  กันธะวัง 
 ๑๐๐ นายประเสริฐ  วิบูลรัตน 
 ๑๐๑ นายประเสริฐ  โอสถาพันธุ 
 ๑๐๒ วาที่รอยตรี  ประเสริฐชัย  สามกษัตริย 
 ๑๐๓ นางประหยัด  เถกิงเดช 
 ๑๐๔ นางปราณี  ประภานุมาศ 
 ๑๐๕ นางปริศนา  เรืองศรี 
 ๑๐๖ นายปลื้ม  บุญรัศม ี
 ๑๐๗ นายปญญา  ทองประเสริฐ 
 ๑๐๘ นายปยะ  เคนขยัน 
 ๑๐๙ นายเปลื้อง  อรามศรี 
 ๑๑๐ นายพงศเทพ  พนัธุนิติพงศ 
 ๑๑๑ นายพงษพันธ  ทองเจือ 
 ๑๑๒ นายพงษอนันต  ธรรมศิริ 
 ๑๑๓ นายพนมวิทย  สราญรมย 
 ๑๑๔ นายพรสวัสด์ิ  เลิศวิทยาวิวัฒน 
 ๑๑๕ นางพวงเพชร  บุตรี 
 ๑๑๖ นายพอลลัส  ที  จักระวัณ  ทานิงจาจา 
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 ๑๑๗ นายพัฒพงศ  พยัคฆันตร 
 ๑๑๘ นายพันธุศักด์ิ  เกตุวัตถา 
 ๑๑๙ นายพิฆเณศ  โคกทอง 
 ๑๒๐ นายพีรพันธุ  พาลุสุข 
 ๑๒๑ นายพีระพงษ  ปริญญาจารย 
 ๑๒๒ นายไพฑูรย  พันธุชาตรี 
 ๑๒๓ นายไพบูลย  สิงหคํา 
 ๑๒๔ นายไพรัตน  สกลพันธุ 
 ๑๒๕ นายไพโรจน  เจาะจง 
 ๑๒๖ นายไพโรจน  ราชแสนเมือง 
 ๑๒๗ วาที่พันตรี  ไพโรจน  เอมวัฒน 
 ๑๒๘ นายไพศาล  อาจธะขันธ 
 ๑๒๙ นายมณฑล  ประทุมราช 
 ๑๓๐ นายมนตรี  สืบสิงห 
 ๑๓๑ นายมนตอมร  เพ็ญสุวรรณ 
 ๑๓๒ นายมานพ  ดีม ี
 ๑๓๓ นางสาวมุจรินทร  พวงนาค 
 ๑๓๔ นายเมธี  ชัยสิทธิ ์
 ๑๓๕ นายโมฮาหมัด  ไซนัล  อะบีดิน 
 ๑๓๖ นายไมตรี  แกนจันทร 
 ๑๓๗ นายไมตรี  บุญยัง 
 ๑๓๘ นายยงขจร  หนองหารพิทักษ 
 ๑๓๙ นายย้ิม  อินทรมาลา 
 ๑๔๐ วาที่เรือโท  ยุทธ  นชุสวัสด์ิ 
 ๑๔๑ พันตํารวจเอก  ยุทธนา  ตุงคะเสน 
 ๑๔๒ วาที่รอยตรี  รังสรรค  กรึงไกร 

 ๑๔๓ นางรัชนี  ศรีทอง 
 ๑๔๔ พันตํารวจโท  รัฐบวร  บํารุงรส 
 ๑๔๕ นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ 
 ๑๔๖ นายวงศศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย 
 ๑๔๗ นายวชิรา  นามบุญ 
 ๑๔๘ นายวรกิตต์ิ  ศรีอ่ําอวม 
 ๑๔๙ นางสาววรนุช  ตรีวิจิตรเกษม 
 ๑๕๐ นายวรพงษ  วงษชาญศรี 
 ๑๕๑ นายวรพจน  สุพรรณ 
 ๑๕๒ นางวรรณงาม  ปุนวิจิตร 
 ๑๕๓ นางวรรณภา  กลอมเกลี้ยง 
 ๑๕๔ นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช 
 ๑๕๕ นางวลัยพร  เทวะเวชพงษ 
 ๑๕๖ นายวัชรินทร  ศรีบุรินทร 
 ๑๕๗ นายวัฒนา  ปฐมรักษ 
 ๑๕๘ นายวันชาติ  บัวสิงห 
 ๑๕๙ พันจาอากาศเอก  วิจิตร  กุลริวงษ 
 ๑๖๐ นายวิจิตร  ศรีสวาง 
 ๑๖๑ นายวิเชียร  คําชุม 
 ๑๖๒ วาที่พันตรี  วิเชียร  อุสาห 
 ๑๖๓ นายวิฑูรย  เฮียงกอ 
 ๑๖๔ นายวิทยา  ผิวผอง 
 ๑๖๕ นายวินัย  ไชยวงคญาติ 
 ๑๖๖ นายวินัย  ทองแยม 
 ๑๖๗ นายวิมล  จันทวานชิ 
 ๑๖๘ นายวิรัช  พวงทิพากร 
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 ๑๖๙ นายวิรัตน  แกวโพนเพ็ก 
 ๑๗๐ นายวิรุณ  ทิพากร 
 ๑๗๑ นายวิวัฒน  จิรายุพัฒน 
 ๑๗๒ พันจาอากาศเอก  วิวัฒน  พาณชิย 
 ๑๗๓ นายวิวัฒน  อนิวรรตกูล 
 ๑๗๔ นายวิศัลย  โฆษิตานนท 
 ๑๗๕ นายวิเศษ  ปากหวาน 
 ๑๗๖ นายวิเศษ  ภูมิวิชัย 
 ๑๗๗ นางวีณา  วิวัฒนเดชากุล 
 ๑๗๘ นายวีระ  กรีธาชาติ 
 ๑๗๙ นายวีระพงศ  เดชบุญ 
 ๑๘๐ พันตํารวจเอก  วีระพงศ  อุนทรัพย 
 ๑๘๑ นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา 
 ๑๘๒ นางศรีเรือน  ลิขิตเดชาโรจน 
 ๑๘๓ นายศักดา  สุขผุย 
 ๑๘๔ นายศักด์ิสิทธิ์  นอยตําแย 
 ๑๘๕ นายศิริพงศ  ผดุงศาสน 
 ๑๘๖ วาที่รอยตรี  เศวตชยั  ทรัพยเจริญ 
 ๑๘๗ นายสงกรานต  คําพิไสย 
 ๑๘๘ นายสทาน  พันธุเพชร 
 ๑๘๙ นายสนั่น  หลานามวงศ 
 ๑๙๐ นายสมชาย  พฤฒิกัลป 
 ๑๙๑ รอยตํารวจเอก  สมนึก  มากจันทร 
 ๑๙๒ นายสมบัติ  แสงสวางสัจกุล 
 ๑๙๓ นายสมบูรณ  งามลักษณ 
 ๑๙๔ นางสาวสมบูรณ  ภูมิภาค 

 ๑๙๕ นางสมพร  ชัยนาพันธุ 
 ๑๙๖ นายสมพร  ทีหอคํา 
 ๑๙๗ นายสมศักด์ิ  นุฤทธิม์นตรี 
 ๑๙๘ นายสมหมาย  คงแข็ง 
 ๑๙๙ นายสมหมาย  รัตนาภรณกุล 
 ๒๐๐ นายสมหวัง  ศรีทับทิม 
 ๒๐๑ นายสมัย  เลขยันต 
 ๒๐๒ นายสมานศักด์ิ  สุวรรณธาตรี 
 ๒๐๓ พันโท  สังเวียน  ครอบครอง 
 ๒๐๔ นายสัญญา  หาญบุญพาท 
 ๒๐๕ นายสันติพงศ  โนนจนัทร 
 ๒๐๖ นายสัมฤทธิ์  พัฒนารังสรรค 
 ๒๐๗ นายสําเนา  บุญช ู
 ๒๐๘ นายสําราญ  สุขาภิรมย 
 ๒๐๙ นายสิงหโต  แกวกัลยา 
 ๒๑๐ นางสิริยุพา  ศกุนตะเสฐียร 
 ๒๑๑ นางสุกานดา  พันธุนิติพงศ 
 ๒๑๒ นายสุขวิทย  ไชยานุกูล 
 ๒๑๓ นางสุคนธ  สกุณา 
 ๒๑๔ นายสุชาติ  ต.  วัฒนผล 
 ๒๑๕ นายสุเชษฐ  ธีรัทธานนท 
 ๒๑๖ นางสุดถนอม  วรรณพัฒน 
 ๒๑๗ นายสุเทพ  ทับสุข 
 ๒๑๘ นายสุนทร  รัตนวราหะ 
 ๒๑๙ นายสุนทร  สุมาลยโรจน 
 ๒๒๐ นายสุนัย  จุลพงศธร 
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 ๒๒๑ นายสุพจน  สุคําภา 
 ๒๒๒ นายสุเมธ  การศรีทอง   
 ๒๒๓ นายสุรชัย  ล้ินทอง 
 ๒๒๔ นายสุรชัย  ศักด์ิศิริวุฒโฒ 
 ๒๒๕ นายสุรเดช  สุวรรณปากแพรก 
 ๒๒๖ พันตํารวจโท  สุรพงษ  ไทยสมบูรณ 
 ๒๒๗ นายสุรพล  กัณหา 
 ๒๒๘ นายสุรพล  สมภักดี 
 ๒๒๙ นายสุรพล  อุทรา 
 ๒๓๐ นายเสฏฐนันท  อังกูรภาสวิชญ 
 ๒๓๑ นายเสนห  เจริญศักด์ิ 
 ๒๓๒ วาที่รอยตรี  เสนอ  จันทรพิชัย 
 ๒๓๓ นายเสมอ  เหมพงศพนัธุ 
 ๒๓๔ นายเสรี  พิจิตรศิริ 

 ๒๓๕ นางเสาวคนธ  ขันธราช 
 ๒๓๖ นายโสพิศ  ธุระพอคา 
 ๒๓๗ นายโสภณ  กาญจนนท 
 ๒๓๘ นายอดิศักด์ิ  ไทยแท 
 ๒๓๙ นายอนันต  เมตตาไพจิตร 
 ๒๔๐ นายอนพุันธ  ชัมภูธนะ 
 ๒๔๑ นายอนุรักษ  อุปพงศ 
 ๒๔๒ นายอเนก  เกษมสุข 
 ๒๔๓ นายอเล็กซานเตอร  วอง 
 ๒๔๔ นายอานันท  ปรีชาวุฒ ิ
 ๒๔๕ นายอํานาจ  ชลวัฒนะ 
 ๒๔๖ นายอําพล  ดีรัศม ี
 ๒๔๗ นายเอก  ชมภูนชิ 
 ๒๔๘ นายเอกชัย  เขียวชอุม 

ชั้นที่  ๓  จํานวน  ๔๑๗  ราย 
 ๑ นายกฤษณา  ธุถาวร 
 ๒ นายกอบชัย  อรุณรัตน 
 ๓ นางกันยา  นันทโต 
 ๔ นางสาวกัลยาณี  จูทอง 
 ๕ นางกานดา  จินดาโชตสิริ 
 ๖ นายกําธร  อารีรักษ 
 ๗ นายกิจศิริ  เลิญบุญสุข 
 ๘ นายกิตติ  วิชัยดิษฐ 
 ๙ นายกิตติกร  ทรงสัตย 
 ๑๐ นางกุลนิษฐ  บัวทอง 
 ๑๑ นายเกรียงศักด์ิ  เที่ยงพรอม 

 ๑๒ นายเกรียงศักด์ิ  เมืองจ่ัน 
 ๑๓ นางเกศณี  พชืโรจน 
 ๑๔ นางสาวเกศริน  สุวพันธ 
 ๑๕ นางโกสุม  ผาพันธุ 
 ๑๖ นางขจีพรรณ  ทิพผล 
 ๑๗ นายขวัญชัย  แกวประเสริฐ 
 ๑๘ นายคณพล  จันทรหอม 
 ๑๙ นายคมศักด์ิ  แกสันเทียะ 
 ๒๐ นายคําทรัพย  ลอยทอง 
 ๒๑ นายคํานับ  ชูกลิ่น 
 ๒๒ นายเงิน  ใจวงศ 
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 ๒๓ นายจรัส  ทิพยมณฑา 
 ๒๔ นางสาวจริยา  กมุทมาศ 
 ๒๕ นางจรีพร  เทพผดุงพร 
 ๒๖ นายจวน  ศิริพนัธ 
 ๒๗ รอยตํารวจตรี  จวน  สังขทอง 
 ๒๘ นางจันทรจิรา  พิทักษกําพล 
 ๒๙ นางสาวจารุวรรณ  ศิริเมืองจันทร 
 ๓๐ นายจํานง  พยุงตน 
 ๓๑ นางสาวจํานงค  บุญเสริม 
 ๓๒ นายจําเนียร  ลิมปนเวทยานน 
 ๓๓ นายจํารุญ  เสรียศ 
 ๓๔ นายจิตรัตน  เจริญทรัพย 
 ๓๕ นายจิรายุ  จันทรเพ็ง 
 ๓๖ นางสาวจุฬาลักษณ  แสนเสมอ 
 ๓๗ นายเจตจรัส  ศรีรัตนพร 
 ๓๘ นายเจนวิทย  ปะเมโท 
 ๓๙ นายเจริญ  เซมา 
 ๔๐ วาที่รอยตรี  เจษฎา  แกวจิโน 
 ๔๑ นายฉลวย  ราชคฤห 
 ๔๒ นางฉวีวรรณ  บุญศิริ 
 ๔๓ นายฉัตรชัย  ประภัศร 
 ๔๔ นางสาวฉันทะรัตน  จีนา 
 ๔๕ นายเฉลิม  หวังเจริญเดช 
 ๔๖ นายเฉลิมเกียรติ  ศรีนวล 
 ๔๗ นายเฉลียว  วงศปดแกว 
 ๔๘ นายเฉลียว  วิโสจสงคราม 

 ๔๙ นางชนกานต  กอบุตร 
 ๕๐ นายดาบตํารวจ  ชม  ตระกูลเจริญ 
 ๕๑ วาที่เรือโท  ชวลิต  ทองคล้ํา 
 ๕๒ นายชัชวาลย  มาเกิด 
 ๕๓ วาที่รอยตรี  ชัยนิตย  พรรณาวร 
 ๕๔ นายชัยรัตน  เมืองสุวรรณ 
 ๕๕ นายชาคริต  ทาจันทร 
 ๕๖ นายชาญชัย  พูนสรรพสิทธิ ์
 ๕๗ จาสิบตํารวจ  ชาญชัย  อนุรักษ 
 ๕๘ นายชิดชัย  บุตรรัตนะ 
 ๕๙ นายชินวัฒน  น้ําทิพย 
 ๖๐ นางสาวชุติสา  ลีธนวัฒน 
 ๖๑ นายชุมพล  ใจอุน 
 ๖๒ จาสิบตํารวจ  ชุมพล  อยูศรี 
 ๖๓ นายชูเกียรติ  โตพัญญะ 
 ๖๔ นายชูชาติ  เฉลยรูป 
 ๖๕ นายชูชาติ  มั่นคง 
 ๖๖ นายชูศักด์ิ  หมัน่สระเกษ 
 ๖๗ นายเชาวนวัศ  วรเชษฐ 
 ๖๘ วาที่รอยโท  เชาวลิต  ยุทธนาวา 
 ๖๙ นายโชคชัย  ชัยรัตนศักดา 
 ๗๐ นายโชคชัย  สกุลทอง 
 ๗๑ นายไชยยา  ศรีบุญเรือง 
 ๗๒ นางสาวฐาปนีย  ทาจันทร 
 ๗๓ นายณรงคกรณ  จันทรศิริ 
 ๗๔ นางสาวณัฐวรรณ  ไตรสารศรี 
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 ๗๕ นางณัฐิกานต  บุตรพรหม 
 ๗๖ นายดนัย  ศรีวิชัย 
 ๗๗ นางดาริณี  มุตตามระ 
 ๗๘ นายดิเรก  อาจกลา 
 ๗๙ นายดุสิต  วณีสอน 
 ๘๐ นายเดชา  ตรีพรหม 
 ๘๑ นายติณณภพ  หลวงมณีวรรณ 
 ๘๒ นางเตือนใจ  ศรีมารุต 
 ๘๓ รอยตรี  ถวิล  ทองนาค 
 ๘๔ นายถิรวัฒน  ขําสิน 
 ๘๕ นายแถม  กลิน่ฟุง 
 ๘๖ นายทรงธรรม  วัฒนอมรเกียรติ 
 ๘๗ นางทรงพร  มาละลา 
 ๘๘ นายทรงฤทธิ์  ชาญกิจ 
 ๘๙ นางสาวทรงศรี  ณ  ปอมเพชร 
 ๙๐ นายทรงศักด์ิ  จารุมาศ 
 ๙๑ นายทวี  ชัยเจริญ 
 ๙๒ นายทวีชัย  สิงหโทราช 
 ๙๓ นายทวีผล  เรงพลั้ง 
 ๙๔ นายทวีศักด์ิ  วิธีจงเจริญ 
 ๙๕ นายทวีศักด์ิ  ศิริพูน 
 ๙๖ นางสาวทองขาว  อรรฆยานนท 
 ๙๗ นางทัตณา  กวานสกุล 
 ๙๘ นางทัศนีย  มหาผล 
 ๙๙ นายทายุทธ  ผลวานิชย 
 ๑๐๐ นางทุเรียน  จิตตอารีย 

 ๑๐๑ นายธงชัย  เคามูล 
 ๑๐๒ นายธนพล  ฉํ่าเพียร 
 ๑๐๓ นายธนวัฒน  เมธีพุทธิพงศ 
 ๑๐๔ นายธนวัฒน  วิกสูงเนิน 
 ๑๐๕ นายธเนตร  สนประเสริฐ 
 ๑๐๖ นายธรรมรงค  ทองเกต 
 ๑๐๗ นายธวัช  สิงหฬ 
 ๑๐๘ นายธวัชชัย  พึ่งอู 
 ๑๐๙ นายธีรบูรณ  มานุพีรพนัธ 
 ๑๑๐ นายธีรยุทธ  มังกรแกว 
 ๑๑๑ นายธีรศักด์ิ  ชัยวัฒนกุล 
 ๑๑๒ นายธีระพล  คุมพวง 
 ๑๑๓ นายธีระยุทธ  สุนทรชื่น 
 ๑๑๔ นายนพดล  วรวิชา 
 ๑๑๕ นางสาวนฑัรินธร  สกุณา 
 ๑๑๖ นางสาวนารี  เตชะสุภากูร 
 ๑๑๗ นายนิติ  เลิศไกร 
 ๑๑๘ วาที่รอยตรี  นิตินัย  นิยมวัน 
 ๑๑๙ นายนิยม  ทวีทรัพย 
 ๑๒๐ นายนิยม  สุขขวัญ 
 ๑๒๑ นายนิวัฒน  สวนนันท 
 ๑๒๒ นายนิสัน  ปญจขันธ 
 ๑๒๓ นางนุชนาถ  กัญจนิตานนท 
 ๑๒๔ นายแนบ  จิตตอารีย 
 ๑๒๕ นายบรรจง  สลีวงศ 
 ๑๒๖ นางบรรจง  สุดเจริญ 
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 ๑๒๗ นายดาบตํารวจ  บรรเจิด  เมืองขวา 
 ๑๒๘ นายบัญชา  บริสุทธิ ์
 ๑๒๙ นายบัญญัติ  ประมูลศิลป 
 ๑๓๐ นางบัวชิด  เรืองภิญโญ 
 ๑๓๑ นายบําเพ็ญ  โกศลานนท 
 ๑๓๒ นายบุญเกิด  เผือกใต 
 ๑๓๓ นางบุญเกื้อ  เกียรติสมชาย 
 ๑๓๔ นายบุญเกื้อ  พุทธเจริญ 
 ๑๓๕ นายบุญชวย  โกษะ 
 ๑๓๖ นายบุญไทย  แสนอุบล 
 ๑๓๗ นายบุญรับ  สิทธิรัตน 
 ๑๓๘ นายบุญรินทร  คงมา 
 ๑๓๙ นายบุญเรือง  ชอบใช 
 ๑๔๐ นายบุญเลิศ  นุยเมือง 
 ๑๔๑ นายบุญสนอง  สมวงศ 
 ๑๔๒ นายบุตร  สุดสังข 
 ๑๔๓ นางเบญจพร  เบญจธรรมรักษ 
 ๑๔๔ นางเบ็ญจวรรณ  หัตถีชาติ 
 ๑๔๕ นายปกปอง  นวมอยู 
 ๑๔๖ นายปกาศิต  เกตุสิงหสรอย 
 ๑๔๗ นางปนัดดา  เปรมย่ิง 
 ๑๔๘ นายปรภัสร  มาสะอาด 
 ๑๔๙ นายประกอบ  มุกุระ 
 ๑๕๐ นายประกอบ  อินทนิล 
 ๑๕๑ นายประจักษ  สวยรูป 
 ๑๕๒ นายประชา  คูคํา 

 ๑๕๓ นายประดิษฐ  ชัยประสิทธิ์โรจน 
 ๑๕๔ นายประดิษฐ  ชัยปรีชา 
 ๑๕๕ นายประทวน  เปรมกมล 
 ๑๕๖ นายดาบตํารวจ  ประทีป  บุญรอด 
 ๑๕๗ นางประเทือง  สังเกต 
 ๑๕๘ นางประนอม  สันทนานุการ 
 ๑๕๙ นายประพันธ  คําจอย 
 ๑๖๐ นายประพันธ  บริสุทธิ ์
 ๑๖๑ นายประมวล  พืชโรจน 
 ๑๖๒ นายประยงค  ย่ิงสกุล 
 ๑๖๓ นายประยูร  นงนาคพะเนาว 
 ๑๖๔ นายประสงค  ชัยสาร 
 ๑๖๕ นายประสงค  รามสิทธิ์ 
 ๑๖๖ นายประสิทธิ์  กองแกว 
 ๑๖๗ นายประสิทธิ์  คชรินทร 
 ๑๖๘ นายประสิทธิ์  โพธิ์มั่น 
 ๑๖๙ นายประเสริฐ  ศรีสุวรรณ 
 ๑๗๐ นายปรีชา  ยินดีสุข 
 ๑๗๑ นายปรีชา  วงศนอย 
 ๑๗๒ นายปรีชา  สุวรรณหงษ 
 ๑๗๓ นายปรีเปรม  ธรรมเขต 
 ๑๗๔ นายปญญา  หอมเนียม 
 ๑๗๕ นางปาริชาติ  เชงแกว 
 ๑๗๖ นางปยรัตน  สุชาติวัฒนะ 
 ๑๗๗ นางสาวผกาทิพย  แกวผนึกรังษี 
 ๑๗๘ นางผองเพ็ญ  กาละ 
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 ๑๗๙ นางสาวผานิต  ธรรมวาจา 
 ๑๘๐ นายดาบตํารวจ  เผด็จ  เกตุศิริ 
 ๑๘๑ นายพยงค  เรืองงาม 
 ๑๘๒ นายพยัพ  สาธุพันธ 
 ๑๘๓ นายพโยม  อุตรพันธ 
 ๑๘๔ นางพรทิพย  เจริญอาภรณวัฒนา 
 ๑๘๕ นางพัชรี  อินทนิล 
 ๑๘๖ นางพิกุล  นามบุญ 
 ๑๘๗ นายพิเชษฐ  เจยทองศรี 
 ๑๘๘ นายพิเชษฐ  ปญโญ 
 ๑๘๙ นางพิมพสุชา  จารุมณ ี
 ๑๙๐ นายพิระ  ยอดมงคล 
 ๑๙๑ นางพิศวาท  สวยรูป 
 ๑๙๒ นายพิศาล  พงศพิพฒัน 
 ๑๙๓ นายพิษณุ  บุญประสิทธิ์ 
 ๑๙๔ สิบตํารวจเอก  พีรศิษฐ  อินตะเสนา 
 ๑๙๕ นายพีระพัฒน  พิชญเวชช 
 ๑๙๖ นายพีระศักด์ิ  วรฉัตร 
 ๑๙๗ นายไพ  ใจวอง 
 ๑๙๘ วาที่รอยตรี  ไพบูลย  พืชนุกูล 
 ๑๙๙ นายไพบูลย  สงฆโนนเหล็ก 
 ๒๐๐ นายไพศาล  ขัติวงศ 
 ๒๐๑ นายภาคย  นาคะรัตนากร 
 ๒๐๒ นายภานุมาส  สุริยะโชติ 
 ๒๐๓ นายภูชิต  ชาวบางใหญ 
 ๒๐๔ นายมงคล  ศรีเอี่ยม 

 ๒๐๕ นายมงคล  หมั่นประพฤติ 
 ๒๐๖ นางมนัสนันท  ผองสุขสกุล 
 ๒๐๗ นายมาดี  ศรีขํา 
 ๒๐๘ นายมานพ  บุญประสงค 
 ๒๐๙ นางมาลี  เรือนงาม 
 ๒๑๐ รอยตํารวจตรี  มุง  สังขทอง 
 ๒๑๑ นายยงยุทธ  บุญศรี 
 ๒๑๒ นางย่ิงพันธ  ชํานาญณรงค 
 ๒๑๓ นายยุคศิลป  ไชยภักด์ิ 
 ๒๑๔ นายยุทธนา  ทองรอด 
 ๒๑๕ นายยุทธนา  นาอุดม 
 ๒๑๖ นางสาวยุพนันท  แยมสิน 
 ๒๑๗ นางสาวยุพา  ไฮเจริญ 
 ๒๑๘ นายโยธิน  ไทยภักด์ิ 
 ๒๑๙ นายรวินันท  หมืน่สุข 
 ๒๒๐ นางสาวระภีพรรณ  รอยพิลา 
 ๒๒๑ นางรัชนี  ต้ังวิวัฒนาพานิช 
 ๒๒๒ นางสาวรัตนนา  อนันตนาคิน 
 ๒๒๓ นางสาวรัตนา  บุญวงศ 
 ๒๒๔ นางรัตนา  แสนสิงห 
 ๒๒๕ นายรุจ  คเนจร  ณ  อยุธยา 
 ๒๒๖ นางรุจิรา  วงศแกว 
 ๒๒๗ นายเรวัต  แซล่ิม 
 ๒๒๘ นายเริงชัย  หลอพูลกิจสกุล 
 ๒๒๙ นายเรืองชัย  ตามรภาค 
 ๒๓๐ นายเรืองศิลป  นิราราช 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 ๒๓๑ นางละออ  ต้ังคารวคุณ 
 ๒๓๒ นางลัดดา  มีประเสริฐ 
 ๒๓๓ นางลัดดา  วิศวผลบุญ 
 ๒๓๔ นางสาวลําใย  พุมดอกไม 
 ๒๓๕ นายลิขิต  รุงเรือง 
 ๒๓๖ นางสาวเลิศลักขณา  อัมพรพืช 
 ๒๓๗ นางวนิดา  ไวยรัตน 
 ๒๓๘ นายวรเชษฐ  พูวัฒนาธนสิน 
 ๒๓๙ นายวรเทพ  ศรีพุทธพร 
 ๒๔๐ นางวรนุช  จิตตเจียรนัย 
 ๒๔๑ นางวรรณา  เหลืองสีนาค 
 ๒๔๒ นายวรินทร  ศาสตรวาหา 
 ๒๔๓ นางวรีรัตน  เสธา 
 ๒๔๔ วาที่รอยตรี  วฤษฎิ์  อินทรมา 
 ๒๔๕ นายวัชระ  ขยัน 
 ๒๔๖ นายวัชระ  เจริญภาพ 
 ๒๔๗ นายวัชระ  ทองธีระ 
 ๒๔๘ นายวันชาติ  ปรีดี 
 ๒๔๙ นางวันเพ็ญ  แมนหิรัญ 
 ๒๕๐ นางวันเรียม  เจียมเจริญ 
 ๒๕๑ นางวาณี  ผูพัฒนะพงศ 
 ๒๕๒ นางวาริน  จํารัส 
 ๒๕๓ นายวิเชียร  หัสถาดล 
 ๒๕๔ นางวิมลา  ไตรทศวิทย 
 ๒๕๕ นายวิรัตน  ดาริการนนท 
 ๒๕๖ นายวิโรจน  กรีถาวร 

 ๒๕๗ นายวิโรจน  จันทรแยม 
 ๒๕๘ นายวิโรจน  หลอประดิษฐ 
 ๒๕๙ นายวิโรจน  อริยะเครือ 
 ๒๖๐ นางสาววิไลพรรณ  ศีติสาร 
 ๒๖๑ นางวิไลลักษณ  คาสม 
 ๒๖๒ วาที่รอยตรี  วิศิษฐ  พชรวโรทัย 
 ๒๖๓ นายวีระชัย  สมาคม 
 ๒๖๔ นายวีระศักด์ิ  คงศิลป 
 ๒๖๕ นายวุฒิกร  เลี่ยมยองใย 
 ๒๖๖ นายวุฒิพงศ  อุดมผล 
 ๒๖๗ นายศตวรรษ  แกวสวาง 
 ๒๖๘ นางศรีจันทร  บุรีวงศ 
 ๒๖๙ นางสาวศรีเศวต  เมืองสุวรรณ 
 ๒๗๐ นายศิริชัย  หัศจรรย 
 ๒๗๑ รอยเอก  ศิริพัฒน  เพียรเจริญ 
 ๒๗๒ นายศิลปชัย  ทศัณีวรรณ 
 ๒๗๓ นายศุภชัย  เพชรสุก 
 ๒๗๔ นายศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ 
 ๒๗๕ นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง 
 ๒๗๖ นายศุภโชค  เชงแกว 
 ๒๗๗ นางศุลีพร  ชาญพนา 
 ๒๗๘ นายเศียร  สุขมา 
 ๒๗๙ นายสงบ  สาทใย 
 ๒๘๐ นายสถาพร  ทรงพร 
 ๒๘๑ พันเอก  สนิธชนก  สังขจันทร 
 ๒๘๒ นายสมเกียรติ  ปานศิริ 
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 ๒๘๓ สิบตํารวจโท  สมเกียรติ  มูลพันธ 
 ๒๘๔ นายสมคะเน  พิสัยพันธ 
 ๒๘๕ นายสมคิด  แสนจําหนาย 
 ๒๘๖ นางสมคิด  อยูเมือง 
 ๒๘๗ นางสาวสมจิตร  หนองแสง 
 ๒๘๘ นายสมเจตน  เย็นศิริ 
 ๒๘๙ นางสมใจ  บุญหวังชวย 
 ๒๙๐ นายสมชัย  ชัยพัฒนาการ 
 ๒๙๑ นายสมชาติ  ศิลาเลิศ 
 ๒๙๒ นายสมชาย  กลอมสวัสด์ิ 
 ๒๙๓ นายสมชาย  ถาวรย่ิงรัตน 
 ๒๙๔ นายสมชาย  สุขดิษฐ 
 ๒๙๕ นายสมเดช  พุมชา 
 ๒๙๖ นายสมทรง  ศรีทอง 
 ๒๙๗ จาสิบตํารวจ  สมนึก  ชุมเพ็ญ 
 ๒๙๘ นายสมนึก  ศรีจันทร 
 ๒๙๙ นางสาวสมนึก  สําอางค 
 ๓๐๐ นางสมบัติ  เต็งศิริ 
 ๓๐๑ นายสมบัติ  สมมโนหมาย 
 ๓๐๒ นายสมบูรณ  โดยดวน 
 ๓๐๓ นายสมบูรณ  บุญศิริ 
 ๓๐๔ นายสมบูรณ  วัฒนมงคลสุข 
 ๓๐๕ รอยตํารวจเอก  สมพงษ  ชนะพล 
 ๓๐๖ นางสาวสมพร  เสรีวัลลภ 
 ๓๐๗ นายสมภพ  ประเสริฐ 
 ๓๐๘ จาสิบเอก  สมยศ  ชาตะสิงห 

 ๓๐๙ นายสมยศ  โชคเหมาะ 
 ๓๑๐ นางสมร  ตองโพนทอง 
 ๓๑๑ นายสมศักด์ิ  คงพิบูลย 
 ๓๑๒ นายสมศักด์ิ  เจรียงประเสริฐ 
 ๓๑๓ นายสมศักด์ิ  นัสการ 
 ๓๑๔ นายสมศักด์ิ  บัวคอม 
 ๓๑๕ นายสมศักด์ิ  พึ่งรุง 
 ๓๑๖ นายสมศักด์ิ  วงศคํา 
 ๓๑๗ นายสมหมาย  พิทักษา 
 ๓๑๘ นายสมหมาย  ยินดีสิทธิ์ 
 ๓๑๙ นายสมหมาย  สารเทพ 
 ๓๒๐ นางสมหวัง  การินทร 
 ๓๒๑ จาสิบตํารวจ  สมาน  วันแกว 
 ๓๒๒ นายสรายุทธ  สุมาลยโรจน 
 ๓๒๓ นายสะเทื้อน  บรรทัดจันทร 
 ๓๒๔ นายสัณฐิติชนพร  ณัฐศรีวัฒน 
 ๓๒๕ นายสันทัด  มีชาญเชี่ยว 
 ๓๒๖ นายสัมพันธ  จารุมิลินท 
 ๓๒๗ นายสา  สีทอง 
 ๓๒๘ นายสามารถ  สรรพอคา 
 ๓๒๙ นายสายัณห  สุขย่ิง 
 ๓๓๐ นายสารวิทย  สุคนธปรีย 
 ๓๓๑ นายสาโรจน  จันทรแจม 
 ๓๓๒ นายสํารวย  เกริกพงศพันธ 
 ๓๓๓ เรือตรี  สําลี  ดอกไม 
 ๓๓๔ นายสิทธิชัย  ลําไย 
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 ๓๓๕ นางสินีนาฎ  ดีสอน 
 ๓๓๖ นางสาวสิรินภา  วิงวอน 
 ๓๓๗ นายสิโรตม  ปญญานุวัฒน 
 ๓๓๘ นายสืบสวัสด์ิ  เจริญพร 
 ๓๓๙ นางสุกัญญา  สุมาลยโรจน 
 ๓๔๐ นางสุคนธ  เพ็ชรกาฬ 
 ๓๔๑ นายสุชาติ  นิยมเดชา 
 ๓๔๒ นายสุชาติ  เนียรนาทสกุล 
 ๓๔๓ นายสุชาติ  แปนประเสริฐ 
 ๓๔๔ นายสุชาติ  สรอยสม 
 ๓๔๕ วาที่รอยตรี  สุชีพ  ทองมาก 
 ๓๔๖ นางสุดารัตน  ศรีวิภาค 
 ๓๔๗ นายสุทัศน  จัตุรโพธิ ์
 ๓๔๘ นางสุทิน  กองแกว 
 ๓๔๙ นายสุเทพ  จอมคํา 
 ๓๕๐ นายดาบตํารวจ  สุเทพ  พุฒนอย 
 ๓๕๑ นายสุเทพ  รุงโรจน 
 ๓๕๒ นายสุเทพบุตร  บานเย็น 
 ๓๕๓ นายสุนทร  กุญชร 
 ๓๕๔ นางสาวสุปราณี  ไวศยะชาตรี 
 ๓๕๕ นายสุพจน  วองวิทยา 
 ๓๕๖ นายสุพจน  สุคําภา 
 ๓๕๗ นายสุพจน  ออยประเสริฐ 
 ๓๕๘ นางสุพรรณ  แสรเชื้อ 
 ๓๕๙ นายสุพิศ  แกวมณ ี
 ๓๖๐ นางสุภลักษณ  หาญสุรนันท 

 ๓๖๑ นางสาวสุภาวดี  มากมี 
 ๓๖๒ นางสาวสุภาวรรณ  เชาวรัตน 
 ๓๖๓ นางสุมาลี  นาคะลักษณ 
 ๓๖๔ นางสุมาลี  บํารุงจิตต 
 ๓๖๕ นายสุเมธ  สุวรรณพรหม 
 ๓๖๖ นายสุรกานต  ดะหลัน 
 ๓๖๗ จาสิบตํารวจ  สุรพันธ  รดกัน 
 ๓๖๘ นายสุรสิงห  สรชาติ 
 ๓๖๙ นายสุรัฐ  จิระรัตนวงศ 
 ๓๗๐ จาสิบตํารวจ  สุราษฎร  สมรูป 
 ๓๗๑ นางสุรีรัตน  พันธุกูล 
 ๓๗๒ นายสุวรรณ  เรืองนุช 
 ๓๗๓ นางสวัุฒนา  แพงงาม 
 ๓๗๔ นางสาวสุวารี  สังขเงิน 
 ๓๗๕ นายเสกสรร  กาวินชัย 
 ๓๗๖ นายเสนอ  ศุกรเกยูร 
 ๓๗๗ นางเสมอใจ  แกวรัตนอัมพร 
 ๓๗๘ นายเสริม  จันทรหอม 
 ๓๗๙ นางสาวเสาวลักษณ  รักษานุน 
 ๓๘๐ จาสิบตํารวจ  แสงจันทร  จันทฤทธิ ์
 ๓๘๑ นายโสภณ  อริยะวงศวัฒน 
 ๓๘๒ นางไสว  สุดแกว 
 ๓๘๓ นายหัสนัย  จิตอารีย 
 ๓๘๔ รอยโท  องอาจ  ศาตะโยธิน 
 ๓๘๕ นายอดุลย  ไทรเล็กทิม 
 ๓๘๖ นายอนุพงษ  อูออน 
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 ๓๘๗ นายอเนก  แกวสวาง 
 ๓๘๘ นายอภัย  ปทุมบาล 
 ๓๘๙ นายอภิเดช  เอี่ยมสอาด 
 ๓๙๐ นางอมร  ประภานนท 
 ๓๙๑ นางสาวอรชร  กิจทวี 
 ๓๙๒ นายอรรถ  แสงจิตต 
 ๓๙๓ นางอัญชลี  กุศลรักษ 
 ๓๙๔ นางสาวอัญชลี  ณ  ลําปาง 
 ๓๙๕ นายอานนท  ชอทอง 
 ๓๙๖ จาสิบตํารวจ  อาพร  โพธิ์นาคร 
 ๓๙๗ นายอายุ  คิดดี 
 ๓๙๘ นางสาวอารี  พลดี 
 ๓๙๙ นางอารีย  ศาลาศรัย 
 ๔๐๐ รอยตํารวจเอก  อาลักษณ  บุษบา 
 ๔๐๑ นายอํานวย  ชัยรัตน   
 ๔๐๒ นายอํานวย  บูรณะไทย 

 ๔๐๓ นายอํานาจ  โรจนประทักษ 
 ๔๐๔ นายอิทธิศักด์ิ  แผงพงศ 
 ๔๐๕ นางสาวอุดมศรี  วงษสงา 
 ๔๐๖ นางอุบลรัตน  แกวมณ ี
 ๔๐๗ รอยตํารวจตรี  อุบลศักด์ิ  สีเทา 
 ๔๐๘ นางสาวอุไร  เสนาจอหอ 
 ๔๐๙ นางอุไรวรรณ  นฤปกรณ 
 ๔๑๐ นางอุไรวรรณ  วิทยาพิทักษสกุล 
 ๔๑๑ นายเอกชัย  ปราบพาล 
 ๔๑๒ นายเอกชัย  ลําเหลือ 
 ๔๑๓ นายเอกพงษ  พงษสูงเนิน 
 ๔๑๔ นายเอกพงษ  พิทักษกําพล 
 ๔๑๕ พันจาอากาศเอก  เอกสิทธิ ์ ทิมา 
 ๔๑๖ นางเอมอร  หมอยาทิพย 
 ๔๑๗ นายเอิ้ม  ชอมณ ี

 


