
หนา   ๓๘ 
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจําป  ๒๕๔๗  ใหแก   
ผูบังคับบัญชาลูกเสือและผูมีอุปการคุณตอกิจการลูกเสือ  คือ  ชั้นที่  ๑  จํานวน  ๑๘๖  ราย  ชั้นที่  ๒  จํานวน   
๒๕๓  ราย  และชั้นที่  ๓  จํานวน  ๔๗๘  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๙๑๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีรายชื่อผูไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 
ประจําป  ๒๕๔๗ 

ชั้นที่  ๑ 
 ๑ นางสาวกนกพรรณ  เลาหไพศาล 
 ๒ นายกฤชพนธ  ทามวง 
 ๓ นายกลาศักด์ิ  จิตตสงวน 
 ๔ นายกอบเกียรติ  สงาสงเคราะห 
 ๕ ดาบตํารวจ  กําจัด  จาวรรณ 
 ๖ นายกิตติ  วัฒนเสริมกิจ 
 ๗ นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ 
 ๘ นายเกษม  สดงาม 
 ๙ นายโกสิน  เทศวงษ 
 ๑๐ นางสาวขวัญเรือน  บุญธรรม 
 ๑๑ นายคินเลย  ดอรจิ  (Mr.  Kinley  Dorji) 
 ๑๒ นายคุณวุฒิ  มงคลประจักษ 
 ๑๓ นายโฆสิต  รัตนานุเคราะห 
 ๑๔ นายจรูญ  สุขแกว 
 ๑๕ นายจเร  เสารสุวรรณ 
 ๑๖ นายจักรา  วาทหงษ 
 ๑๗ นางจันทนา  พันธุพิริยะ 
 ๑๘ นางจันทราภรณ  หรรษาวงศ 
 ๑๙ นายจัสตีส  แพททริค  ชาน 
  (Mr.  Justice  Patrick  CHAN) 
 ๒๐ นายจําลอง  นนทพละ 
 ๒๑ นายจินดาพล  เปรมศรี 
 ๒๒ นางสาวจินตนา  ทับทิมทอง 

 ๒๓ นายจินตพงศ  จรดล 
 ๒๔ นายจิระพงษ  จันทรประเสริฐ 
 ๒๕ นางสาวจิรารัฐ  ฐิติภูมิภักด์ิ 
 ๒๖ นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 
 ๒๗ พลอากาศเอก  ชลิต  พุกผาสุข 
 ๒๘ นายชัชวาล  พื้นพรหม 
 ๒๙ นายชัยดํารงค  เอกสุภาพันธ 
 ๓๐ นายชัยยุทธ  ภักด์ิสันติพงศ 
 ๓๑ นายชาคริต  ศรีวิภาต 
 ๓๒ นายชาญศิลป  วาสบุญมา 
 ๓๓ นายชูศักด์ิ  ชื่นชอบ 
 ๓๔ นายไชยรัตน  สุติบุตร 
 ๓๕ นายณพทนง  ทามาส 
 ๓๖ นางดรรชนี  จันทรคํา 
 ๓๗ นางสาวดุษฎี  มิตรวิจารณ 
 ๓๘ นายเดชา  โชคโสภณกูล 
 ๓๙ นายติรวัฒน  สุจริตกุล 
 ๔๐ นายถนอมจิต  อินทอง 
 ๔๑ นายถวิล  พึ่งสุข 
 ๔๒ นายถาวร  ทาสระ 
 ๔๓ นายทองปอนด  สาดออน 
 ๔๔ นายทองอยู  แกวไทรฮะ 
 ๔๕ คุณหญิงทิพยวรรณ  ตันตกิตต 
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 ๔๖ นายทีจส  สตอฟเฟอร  (Mr.  Thijs  Stofter) 
 ๔๗ นายธงชัย  พุมชลิต 
 ๔๘ วาที่รอยตรี  ธวัช  เติมญวน 
 ๔๙ วาที่รอยตรี  ธนวัฒน  หุนอยู 
 ๕๐ นายนวพัฒน  ญาณวุฒิ 
 ๕๑ นายนิโคลัส  ตัง  (Mr.  Nicholas  Tang) 
 ๕๒ นายนิรันดร  นาคะเวช 
 ๕๓ นายเนตร  ฐีตะธรรมานนท 
 ๕๔ นายโนเอล  ออน  เชีย  ชุน 
  (Mr.  Noel  Hon  CC.) 
 ๕๕ นายบงการ  ลิมปะพันธุ 
 ๕๖ นายบวรศักด์ิ  มเหสักขกุล 
 ๕๗ นางสาวบัญชี  บุญยจันทรานนท 
 ๕๘ พันจาอากาศเอก  บุญชวย  สายแสงทอง 
 ๕๙ นายบุญชวย  จันทรพรหมมา 
 ๖๐ นายบุญยะรัตน  ชุนออน 
 ๖๑ นางเบญจมาภรณ  คุณะรังษี 
 ๖๒ พันตํารวจโท  ประจวบ  จรูญธรรม 
 ๖๓ ดาบตํารวจ  ประทีป  บุญรอด 
 ๖๔ นางประไพ  เชื้อสุวรรณ 
 ๖๕ นายประมาณ  จุยประเสริฐ 
 ๖๖ นายประโลม  ทองอู 
 ๖๗ นายประสาท  รังสิกรรพุม 
 ๖๘ นายประเสริฐ  ศุภชาติไพบูลย 
 ๖๙ นายปราโมทย  ราชพิบูลย 
 ๗๐ นายปราโมทย  หอมลักษณะ 

 ๗๑ นายปรีชา  สุวรรณหงษ 
 ๗๒ นายปญญา  แกวกียูร 
 ๗๓ นายปญญา  แกวเหล็ก 
 ๗๔ พลโท  ปติ  กําพูพงศ 
 ๗๕ นายเปทิน  โอรัง  กายา  ดิกาดอง  เสรี  เลลา   
  ดาโตะ  เสรี  ปาคูกา  (Mr.  Pehin  Orang  Kaya   
  Digadong  Seri  Lela  dato  Seri  Paduka) 
 ๗๖ นายพนัส  ทองมณี 
 ๗๗ รอยตํารวจตรี  พยนต  เอี่ยมสอาด 
 ๗๘ นายพระนาย  สุวรรณรัฐ 
 ๗๙ นางพวงเพชร  บุตรี 
 ๘๐ นายพินิจ  สุทธิรัตน 
 ๘๑ นางพิริยาภรณ  ธรรมมารักษ 
 ๘๒ นายพีรพงษ  พันธโสดา 
 ๘๓ นางพูนศรี  วงศปดแกว 
 ๘๔ นายไพฑูรย  พันธุชาตรี 
 ๘๕ นายไพบูลย  นิติตะวัน 
 ๘๖ นางไพรินทร  สกุลโพน 
 ๘๗ นางสาวเฟองฟา  ประดิษฐพจน 
 ๘๘ นายภูวนาถ  คงประพันธ 
 ๘๙ นายมนตรี  ศรีสมุทร 
 ๙๐ นางสาวมลิวัลย  คําวิโส 
 ๙๑ นายมานพ  จินดาศักด์ิ 
 ๙๒ นายมานิจ  สุขสมจิตร 
 ๙๓ นายเมฆินทร  เมธาวิกูล 
 ๙๔ นายเย่ียม  สุดเจริญ 
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 ๙๕ นางรจนา  นิคมรัฐ 
 ๙๖ นางรัชนีวรรณ  อิงสา 
 ๙๗ นายรัฐพล  มีธนาถาวร 
 ๙๘ นางลาวัลย  ฉิมชั้น 
 ๙๙ นายลี  วอน  ฮี  (Mr.  Lee  Won  -  Hee) 
 ๑๐๐ นายวงศศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย 
 ๑๐๑ นายวรพล  ดวงเอียด 
 ๑๐๒ คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี 
 ๑๐๓ นางสาววราภรณ  ศิริวรรณ 
 ๑๐๔ นายวสันต  โพธิพิมพานนท 
 ๑๐๕ นายวัชระ  อนุศาสนกุล 
 ๑๐๖ วาที่รอยตรี  วัฒนา  ไกรนุกูล 
 ๑๐๗ นางสาววันทนา  กุลสิงห 
 ๑๐๘ นางสาววัลยวดี  ศรีภิรมย 
 ๑๐๙ นายวัลลภ  สุวรรณดี 
 ๑๑๐ นายวิชม  ทองสงค 
 ๑๑๑ นายวิชัย  ศรีสัตยรสนา 
 ๑๑๒ นายวิชัย  ศรีขวัญ 
 ๑๑๓ นายวิชัย  หาญพลาชัย 
 ๑๑๔ นายวิเชียร  พุฒิวิญู 
 ๑๑๕ นายวินัย  ฉิมชั้น 
 ๑๑๖ นายวินัย  บัวประดิษฐ 
 ๑๑๗ นายวิบูลย  เหลืองสอาด 
 ๑๑๘ นางสาววิไลวรรณ  แสงวงศทอง 
 ๑๑๙ นายวิเศษ  ปากหวาน 
 ๑๒๐ นายวิสูตร  เกษมสุข 

 ๑๒๑ นายวีรวิทย  วิวัฒนวานิช 
 ๑๒๒ นายวีระ  ฉายขจร 
 ๑๒๓ นายศรายุทธ  เมฆอากาศ 
 ๑๒๔ นายศรี  ราม  ลา  มิ  เชน    
  (Mr.  Shree   Ram  lamichhane) 
 ๑๒๕ รอยเอกหญิง  ศรีสมบูรณ  สงวนสินธุ 
 ๑๒๖ นางศิรินทร  ธารเพชรรัตนา 
 ๑๒๗ นายสนธิ  เตชานันท 
 ๑๒๘ นายสนิท  เอียดแกว 
 ๑๒๙ นายสมเกียรติ  บุญรอด 
 ๑๓๐ นางสมคิด  ทวมศิริ 
 ๑๓๑ นายสมคิด  พรหมภิราม 
 ๑๓๒ นายสมจิต  สุวรรณบุษย 
 ๑๓๓ นายสมชาติ  แสวงนิล 
 ๑๓๔ นายสมชาย  กอหะสุวรรณ 
 ๑๓๕ นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ 
 ๑๓๖ พันเอก  สมพงษ  ทิมเขียว 
 ๑๓๗ นายสมพงษ  เสือสวาง 
 ๑๓๘ วาที่รอยตรี  สมภูมิ  สุดสงวน 
 ๑๓๙ นายสมวุฒิ  ศรีอําไพ 
 ๑๔๐ นายสรรชัย  เทียมทวีสิน 
 ๑๔๑ นายสละ  ตรีทศ 
 ๑๔๒ นายสเวน  ฟลิป  โซเรนเซน   
  (Mr.  Sven Philip  Sorensen) 
 ๑๔๓ นายสันติพงศ  โนนจันทร 
 ๑๔๔ พลตํารวจโท  สาโรจน  ปญญา 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๔๕ นายสาโรจน  จันทรแจม 
 ๑๔๖ นายสําราญ  สุขาภิรมย 
 ๑๔๗ นายสําเริง  เอี่ยมสะอาด 
 ๑๔๘ พลอากาศเอก  สุกําพล  สุวรรณทัต 
 ๑๔๙ นายสุโข  วุฑฒิโชติ 
 ๑๕๐ นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท 
 ๑๕๑ นายสุทธิศักด์ิ  เฟองเกษม 
 ๑๕๒ นายสุทัศน  พัทธยากร 
 ๑๕๓ นายสุทิน  ปญญาโพธาสกุล 
 ๑๕๔ นายสุนทร  เพ็ชรมาก 
 ๑๕๕ นายสุเมธา  พุมระยา 
 ๑๕๖ นายสุรเกียรต์ิ  เสถียรไทย 
 ๑๕๗ นายสุรพล  นิติไกรพจน 
 ๑๕๘ นายสุรพล  กัณหา 
 ๑๕๙ นายสุรศักด์ิ  สุมกล่ํา 
 ๑๖๐ นายสุรสิทธิ์  เครือทองศรี 
 ๑๖๑ นายสุรเสน  ทั่งทอง 
 ๑๖๒ นายสุรัตน  จ่ันแยม 
 ๑๖๓ นายสุรินทร  มีคํา 
 ๑๖๔ นายสุวรรณ  ฟกผล 
 ๑๖๕ นายโสพิศ  ธุระพอคา 
 ๑๖๖ นายโสภณ  ชลพนากร 
 ๑๖๗ นายหยด  สิทธิเลิศ 
 ๑๖๘ นายเหลียง  เซียว  ปุย     
  (Mr.  Leong  Sio  Pui) 

 ๑๖๙ นายองอาจ  บุญรักษ 
 ๑๗๐ นายอนนท  ทองใบ 
 ๑๗๑ นายอนันท  ทําเลดี 
 ๑๗๒ นายอนุพันธ  ชัมภูชนะ 
 ๑๗๓ นายอนุวัฒน  ธรมธัช 
 ๑๗๔ พลตํารวจตร ี อนุสรณ  สูศิริ 
 ๑๗๕ นายอเนก  สุขสวาง 
 ๑๗๖ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน 
 ๑๗๗ นางอรวรรณ  อัญชลิสังกาศ 
 ๑๗๘ พลอากาศเอก  อัครชัย  สกุลรัตนะ 
 ๑๗๙ นายอัสรุล  อัสวาร 
  (Prof.  Dr.  Azrul  Azwar) 
 ๑๘๐ นางอารีรัตน  วัฒนสิน 
 ๑๘๑ นายอาเหม็ด  อาลี  มานิดู   
  (Mr.  Ahmed   Ali  Maniku) 
 ๑๘๒ พลเอก  อุทัย  ชินวัตร 
 ๑๘๓ นางอุทัยวรรณ  ดีวี 
 ๑๘๔ นางอุษา  มนตเสรีนุสรณ 
 ๑๘๕ นายเอช  เอส  วีรากูล 
  (Mr.  H.  S.  Weerakoon) 
 ๑๘๖ พันเอก  ฮาจี  กามารูดิน  บิน  ฮาจี  กาชาร   
  (Col.  Prof.  Dato  Dr.  Haji  Jamarudin   
  Bin  Haji  Kachar) 
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ชั้นที่  ๒ 
 ๑ นางกมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ 
 ๒ นางกรองทิพย  ทวีสุข 
 ๓ จาสิบตํารวจ  กรีธา  แกวคํา 
 ๔ นายกวีวัฒน  ทรัพยสังข 
 ๕ นางสาวกัลยาณี  จูทอง 
 ๖ นายกิตติชัย  อังคะทายาท 
 ๗ จาสิบตํารวจ  กิตติภัค  สิทธิธนชาติ 
 ๘ นายกุศล  นวมมะโน 
 ๙ นางเกษร  ศรีเทียม 
 ๑๐ นายเกียรติศักด์ิ  ตรีสัตย 
 ๑๑ วาที่รอยโท  โกศัลย  ต้ังใจ 
 ๑๒ นายขวัญชัย  เจริญกัลป 
 ๑๓ นายคเณศ  ดาโรจน 
 ๑๔ นายคําตัน  แสงวงศ 
 ๑๕ นายจรัญ  ดีงาม 
 ๑๖ นางจริยา  ศิริอํานาจ 
 ๑๗ นายจักรภพ  เพ็ญแข 
 ๑๘ นางจันทนา  ทัศนวรานนท 
 ๑๙ นางจันทรสวาง  อารีศิริ 
 ๒๐ นายจํานงศักด์ิ  ธุลีจันทร 
 ๒๑ นายจําเริญ  ศิริพงศติกานนท 
 ๒๒ นายจีรศักด์ิ  ยายืน 
 ๒๓ นางจุฑาธิป  ศรีสถิตย 
 ๒๔ วาที่รอยตรี  เจษฎา  แกวจิโน 
 ๒๕ นายเฉลิมชัย  จันทรมิตรี 

 ๒๖ นายเฉลิมศักด์ิ  ธนะชัยขันธ 
 ๒๗ นายชนะ  ยาดี 
 ๒๘ นายชวนชัย  ปาดีเหนือ 
 ๒๙ นายชอุม  กรไกร 
 ๓๐ พันตํารวจตรี  ชัยธวัช  ฤทธิ์เต็ม 
 ๓๑ นายชาคริต  คํานวนสินธุ 
 ๓๒ นายชาญศักด์ิ  คันศร 
 ๓๓ นายชาวันย  สวัสด์ิ  -  ชูโต 
 ๓๔ นายชํานาญ  ภคะวา 
 ๓๕ วาที่รอยตรี  ชีพสิทธิ์  ฮ่ันเกียรติพงษ 
 ๓๖ นางชุรินทร  สุจิตตกุล 
 ๓๗ นายเชาวนวัศ  วรเชษฐ 
 ๓๘ ดาบตํารวจ  โชติ  บุตรศรี 
 ๓๙ นายณรงค  เถาวัลย 
 ๔๐ วาที่รอยเอก  ณรงคศักด์ิ  นพคุณ 
 ๔๑ นายณรงคศักด์ิ  นับวันดี 
 ๔๒ นายณัชพล  บุญเจือ 
 ๔๓ นางณัฎฐนิช  พงษพานิช 
 ๔๔ นายณัฐวุฒิ  ไถเงิน 
 ๔๕ นางดาหวัน  บุตรโยจันโท 
 ๔๖ นางดาหวัน  ลุประสงคจิตร 
 ๔๗ นายเดชา  ธรรมศิริ 
 ๔๘ นายทรงพล  ฐานวิสัย 
 ๔๙ นายทรงพล  ทรงจํา 
 ๕๐ นายทองเหมาะ  เรือนคง 
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 ๕๑ นายทัน  จันทรคุม 
 ๕๒ นายทันทิตย  ชอบธรรม 
 ๕๓ นางสาวทิพวรรณ  เพ็ชรแกว 
 ๕๔ พลอากาศตรี  ธงชัย  แฉลมเขตร 
 ๕๕ นายธวัช  โลกา 
 ๕๖ นายธัชพงศ  แผความดี 
 ๕๗ นางธีรนุช  อนุสนธิอินทรา 
 ๕๘ นายธีรพงศ  บุญประสิทธิ์ 
 ๕๙ วาที่รอยโท  ธีระ  เตียวอนันตวุฒิ 
 ๖๐ นายธีระชัย  คําสุมาลี 
 ๖๑ นายนพคุณ  จันตะวงศ 
 ๖๒ นางนพมาศ  บริสุทธิ์ธรรม   
 ๖๓ นางนวลจันทร  บัวเพชร 
 ๖๔ นายนิกร  สุทธิผาสุข 
 ๖๕ นายนิติ  เลิศไกร 
 ๖๖ นายนิพนธ  ปลั่งสมบัติ 
 ๖๗ นายนิพนธ  สุขประเสริฐ 
 ๖๘ นางนิภัสสร  กลิ่นปทุมทิพย 
 ๖๙ นายนิรันดร  เหลืองอราม 
 ๗๐ นายบัณฑิต  อุดมธรรม 
 ๗๑ นายบุญชวย  เดนสมบูรณ 
 ๗๒ นายบุญแชม  ดูปอง 
 ๗๓ พันตํารวจโท  บุญธรรม  หงษาวงษ 
 ๗๔ นางบุญธิดา  เทวาพิทักษ 
 ๗๕ นางบุญปน  บุญเรือง 
 ๗๖ นายบุญเลิศ  แสงมณี 

 ๗๗ นายบุญเลิศ  หาวหาญ 
 ๗๘ นายบุญเลิศ  ออนกูล 
 ๗๙ นางเบญจวรรณ  พึ่งวุฒิ 
 ๘๐ นางประจวบ  สุวรรณสาโรจน 
 ๘๑ นายประเทือง  ประเสริฐสิน 
 ๘๒ นายประพันธ  พลแพงขวา 
 ๘๓ นางสาวประภา  จีนหลง 
 ๘๔ วาที่รอยตรี  ประมวล  เอกวุธ 
 ๘๕ นายประเยียน  สงเสริม 
 ๘๖ นายประสงค  ชัยสาร 
 ๘๗ นายประสาทพร  สายเนตร 
 ๘๘ นายประสาน  โชติมน 
 ๘๙ นายประสิทธิ์  นรากร 
 ๙๐ นายประเสริฐ  เทพศร 
 ๙๑ นางสาวปราณวีร  ธีรภาพธรรมกุล 
 ๙๒ นายปราโมทย  มะโนปา 
 ๙๓ นายปราโมทย  กิตติพิมานชัย 
 ๙๔ นายปรีชา  โลหะสุนทร 
 ๙๕ นางเปรมฤดี  มากชูจิต 
 ๙๖ นายผจญ  มณีรุง 
 ๙๗ นางผองเพ็ญ  กาละ 
 ๙๘ นายพงษชัย  ไทยวรรณศรี 
 ๙๙ นายพนม  อวยพร 
 ๑๐๐ นางพยุง  นะวะมวัฒน 
 ๑๐๑ นางพรทิพย  เจริญอาภรณวัฒนา 
 ๑๐๒ นางพรมมณี  ศุภสุวรรณ 
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 ๑๐๓ นางสาวพรรทิพา  บางทิพย 
 ๑๐๔ นางพวงเพชร  อภิธนาคุณ 
 ๑๐๕ นางพอดู  ศรีเดช 
 ๑๐๖ นายพันธุศักด์ิ  ทรงกลด 
 ๑๐๗ นายพิจิตร  สิทธิวงศ 
 ๑๐๘ นายพิทยา  ศรสุวรรณ 
 ๑๐๙ นายพิเนตร  สมคิด 
 ๑๑๐ นางพิมพา  จารุเกียรติ 
 ๑๑๑ นายพิสิษฐ  แสงสุขวาว 
 ๑๑๒ นายพูนสิน  กาพยไกรแกว 
 ๑๑๓ นางเพญ็แข  วัฒนสุข 
 ๑๑๔ นายไพฑูรย  โกพัฒนตา 
 ๑๑๕ นายไพฑูรย  ลิศนันท 
 ๑๑๖ ดาบตํารวจ  ไพบูลย  ปานเพ็ง 
 ๑๑๗ พลอากาศตรี  ไพบูลย  สิงหามาตย 
 ๑๑๘ นายไพรัช  แจงเจริญ 
 ๑๑๙ นายไพโรจน  ศรีสวาง 
 ๑๒๐ นายไพศาล  ขัติวงศ 
 ๑๒๑ นายไพศาล  อันตรเสน 
 ๑๒๒ นายมงคล  สุภามณี 
 ๑๒๓ นายมงคล  หมวกพิกุล 
 ๑๒๔ นายมงคล  อยูสุข 
 ๑๒๕ นายมณเฑียร  มั่นคง 
 ๑๒๖ นายมนัส  จันทรกุญชร 
 ๑๒๗ นายมโนพร  ศรีทา 
 ๑๒๘ นายมานพ  พันธุชูเพ็ชร 

 ๑๒๙ นายมานะ  กัลพฤกษ 
 ๑๓๐ นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น 
 ๑๓๑ นายยงยุทธ  สวาทสุต 
 ๑๓๒ นายย้ิม  อินทมาลา 
 ๑๓๓ นายยุทธนา  เรืองไพศาล 
 ๑๓๔ นางรชนีกร  มัคคสมัน 
 ๑๓๕ นางรพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ 
 ๑๓๖ นายรังสรรค  นกสกุล 
 ๑๓๗ นางรัตนา  วิชญาณรัตน 
 ๑๓๘ นางรัมภา  สันติธรรม 
 ๑๓๙ นางราตรี  ศรีสุข 
 ๑๔๐ นางรุงทิวา  ศิริโชติ 
 ๑๔๑ นายฤกษชัย  พลศรี 
 ๑๔๒ นางสาวลําไย  พุมดอกไม 
 ๑๔๓ นายวรวิทย  ศรีตระกูล 
 ๑๔๔ นายวรินทร  ชํานาญผา 
 ๑๔๕ นางวรีรัตน  เสธา 
 ๑๔๖ นายวสุพล  มิตรสัมพันธ 
 ๑๔๗ นายวันชัย  ภัทรกุลปกรณ 
 ๑๔๘ นางวันเพ็ญ  อภิเจริญพันธุ 
 ๑๔๙ นายวัยวุฒิ  ธรรมกุล 
 ๑๕๐ นางวารินทร  เหลืองสุวรรณ 
 ๑๕๑ นางวาสนา  มั่งค่ัง 
 ๑๕๒ นางวิชิตา  เศรษฐสุทธิ 
 ๑๕๓ นายวิเชียร  บุญยืน 
 ๑๕๔ ดาบตํารวจ  วิญู  คงโนนกอก 
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 ๑๕๕ นายวิรัตน  คันธารัตน 
 ๑๕๖ นายวิโรจน  หลอประดิษฐ 
 ๑๕๗ นางวิลาวัลย  ศรสิลป 
 ๑๕๘ นายวิเศษ  พิมพวิชัย 
 ๑๕๙ นายวีระ  อิ่มวิเศษ 
 ๑๖๐ นายวีระพันธุ  ดอนทวม 
 ๑๖๑ นายวีระศักด์ิ  โควสุรัตน 
 ๑๖๒ นายศิริ  จันบํารุง 
 ๑๖๓ ดาบตํารวจ  ศิริ  พรหมสาตร 
 ๑๖๔ นายศิริชัย  เทียนทอง 
 ๑๖๕ นายศิริชัย  หัศจรรย 
 ๑๖๖ จาสิบตํารวจหญิง  ศิริลักษณ  กมลรัตน 
 ๑๖๗ นางสาวศิริลักษณ  โพธิ์ทอง 
 ๑๖๘ นายศิลปชัย  สังขเมือง 
 ๑๖๙ นายศุภชัย  ปญญา 
 ๑๗๐ นายศุภชัย  สวัสดิพงษ 
 ๑๗๑ นายศุภวัฒน  จรรยา 
 ๑๗๒ นายศุภวัตร  ศิริสุนทรานนท 
 ๑๗๓ นายเศรษฐา  เสนะวงศ 
 ๑๗๔ นายสกลไกร  ใจภพ 
 ๑๗๕ นายสงบ  สังขะไชย 
 ๑๗๖ นายสถาพร  ภูระกานตรง 
 ๑๗๗ นายสมคิด  บุญเทวี 
 ๑๗๘ นายสมจิต  คงรักษา 
 ๑๗๙ นางสมใจ  บุญหวังชวย 

 ๑๘๐ นายสมชาย  ศรีเพชร 
 ๑๘๑ นายสมนึก  สุระกุล 
 ๑๘๒ นายสมบูรณ  นาครินทร 
 ๑๘๓ นายสมพงษ  มวงปรางนา 
 ๑๘๔ นายสมพากย  พาวัฒนา 
 ๑๘๕ นายสมพิศ  ศุภพงษ 
 ๑๘๖ นายสมโภชน  หลวงเทพ 
 ๑๘๗ นางสมรศรี  พันธุสอิ้ง 
 ๑๘๘ นายสมโรจน  ศิริดํารงคกุล 
 ๑๘๙ นายสมศักด์ิ  คงประสานกาล 
 ๑๙๐ นายสมัย  ธนะศรี 
 ๑๙๑ นายสะอาด  ลัคนาโชค 
 ๑๙๒ นายสันติ  สาทิพยพงษ 
 ๑๙๓ นายสันติ  มูลตรีภักดี 
 ๑๙๔ นางสันทนีย  ผาสุก 
 ๑๙๕ นายสานิตย  เจนสัญญายุทธ 
 ๑๙๖ นางสาวสายสวาท  วิชัย 
 ๑๙๗ นายสายัณห  รุงปาสัก 
 ๑๙๘ นายสาโรจน  เนตรสวาง 
 ๑๙๙ นายสํารอง  ตึกตะคุ 
 ๒๐๐ นายสําอาง  สิมมาโคตร 
 ๒๐๑ นายสิงหทอง  หมุนอินตะ 
 ๒๐๒ นายสิทธิชัย  นารากุล 
 ๒๐๓ นางสาวสืบสาย  บุญวีรบุตร 
 ๒๐๔ นายสุกิจ  กองธรณินทร 
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 ๒๐๕ นายสุขะวัฒน  สุขทั่ง 
 ๒๐๖ นางสุชาดา  กฤตสุวรรณ 
 ๒๐๗ นางสุดารัตน  ศรีวิภาต 
 ๒๐๘ นายสุทธิสรรค  ศิวพิทักษ 
 ๒๐๙ บาทหลวง  สุเทพ  ชอนทอง 
 ๒๑๐ นายสุเทพ  กลั่นเกษร 
 ๒๑๑ นายสุเทพ  ไตตอผล 
 ๒๑๒ นางสุพรรณ  บุลสุวรรณ 
 ๒๑๓ นายสุพิศ  ก่ิงมณี 
 ๒๑๔ นางสุภัทรา  ปาดีเหนือ 
 ๒๑๕ วาที่รอยตรี  สุเมธ  เปยมแสง 
 ๒๑๖ นางสาวสุรจิตตา  โพธิบุตร 
 ๒๑๗ นายสุรเชษ  งามอุดม 
 ๒๑๘ นายสุรพงษ  แกวเพชร 
 ๒๑๙ นายสุรพงษ  ไชยวงศ 
 ๒๒๐ นายสุรพล  ทํานุพันธุ 
 ๒๒๑ นายสุรพันธ  สืบฟก 
 ๒๒๒ นางสุรภี  จันทพันธ 
 ๒๒๓ นายเสกสรร  กาวินชัย 
 ๒๒๔ นายเสนอชยั  ดลเสมอ 
 ๒๒๕ นายเสรี  แสงลับ 
 ๒๒๖ นายเสอดพัฒน  พัฒนมณี 
 ๒๒๗ นางสาวเสาวลักษณ  รักษานุน 
 ๒๒๘ นายแสวง  แสงสิงหชัย 
 ๒๒๙ นางเหรียญทอง  อินทะชุม 

 ๒๓๐ นายอดิศักด์ิ  สามงามแสน 
 ๒๓๑ นายอดิสรณ  พวงทอง 
 ๒๓๒ นายอเนก  เทศคลัง 
 ๒๓๓ นางอมร  ประภานนท 
 ๒๓๔ นายอรรถ  แสงจิตต 
 ๒๓๕ นางสาวอรอนงค  เนตรนาค 
 ๒๓๖ นางอรุณี  ต้ังตระกูลวงศ 
 ๒๓๗ นายอวยพร  สุวรรณรัตน 
 ๒๓๘ นายออนสี  แกวเนตร 
 ๒๓๙ วาที่รอยตรี  อัครพล  รองโสภา 
 ๒๔๐ นางสาวอังคณา  เทศกิจ 
 ๒๔๑ นางอังสนา  จันทรเอี่ยม 
 ๒๔๒ นางอัมพร  จักษุ 
 ๒๔๓ นางอัมรา  อุปลาบัติ 
 ๒๔๔ ดาบตํารวจ  อานนท  ผาจันทร 
 ๒๔๕ วาที่รอยตรี  อานนท  สุขภาคกิจ 
 ๒๔๖ นายอํานวย  โกมินทรชาติ 
 ๒๔๗ นายอํานาจ  ปานหิรัญ 
 ๒๔๘ นายอิทธิพล  ปากเมือง 
 ๒๔๙ นายอุดมศักด์ิ  มีสุข 
 ๒๕๐ นายเอกชัย  สิริอุดมฤกษ 
 ๒๕๑ นายเอกชัย  ผาบไชย 
 ๒๕๒ นายเอกชัย  สัตยารักษ 
 ๒๕๓ นางเอมอร  โคตกนก 
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ชั้นที่  ๓ 
 ๑ นางกนกกุล  จินดาโชติสิริ 
 ๒ นายกมล  กางโสภา 
 ๓ นางกรุณาพร  รัตนภูผา 
 ๔ นายกฤตพล  โอสถสถาน 
 ๕ จาสิบเอก  กวีศักด์ิ  ชางทอง 
 ๖ รอยตํารวจเอก  กษิต  ธารเพชรวัฒนา 
 ๗ นางสาวกอบกุล  ศรีทนานนท 
 ๘ นางกิ่งกาญจน  วงศฉลาด 
 ๙ นางกิ่งแกว  หมายสุข 
 ๑๐ นางสาวกิ่งทอง  สัตยาอภิธาน 
 ๑๑ นายกิตติ  อินตรา 
 ๑๒ นางสาวกิตติมา  พิศาลคุณากิจ 
 ๑๓ นายเกรียง  อูอุดมย่ิง 
 ๑๔ นายเกรียงศักด์ิ  ดิษฐาพร 
 ๑๕ นายเกษม  ทุมรี 
 ๑๖ นายเกษม  เรือนอินทร 
 ๑๗ นางเกษมศรี  ประทุมชาติ 
 ๑๘ นายโกศล  ทองประไพ 
 ๑๙ นายไกรลาศ  อินทรครรชิต 
 ๒๐ นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 
 ๒๑ นายขวัญชัย  ไกรธรรม 
 ๒๒ นายคงฤทธิ์  คําเทพ 
 ๒๓ นายคมสรรค  โพธิ์ศรี 
 ๒๔ นายคํานึง  ยากองโค 
 ๒๕ นางสาวเครือวัลย  มณีกาศ 

 ๒๖ นายจงกล  เมฆเมืองทอง 
 ๒๗ นายจเด็จ  วสุวัต 
 ๒๘ นางจรรยา  จงอัจฉริยกุล 
 ๒๙ นายจรัส  แสงเงิน 
 ๓๐ นายจรินทร  งาดีสงวนนาม 
 ๓๑ นางจรินทร  นกเอี่ยม 
 ๓๒ นายจรูญ  สังสะนา 
 ๓๓ นายจักรกิจ  สมยา 
 ๓๔ วาที่รอยตรี  จักรพงษ  สุรศิลป 
 ๓๕ นายจักรวัฒน  เครือคําอาย 
 ๓๖ นางจันทนทิภา  ผามั่น 
 ๓๗ นางจันทรศร  อรุณโรจน 
 ๓๘ นางจารีย  เพชรทอง 
 ๓๙ นายจินดา  ผิวยะกา 
 ๔๐ นางจินตนา  ประดิษฐถอย 
 ๔๑ นางจินตนา  หลอดแกว 
 ๔๒ นายจิระทิตย  หาญปรีชา 
 ๔๓ นายจิระวัฒน  แฉงกอง 
 ๔๔ นายจิระวิน  พุมนวล 
 ๔๕ นางจิราภรณ  กฤษยาเกียรณ 
 ๔๖ นางจิราภรณ  ประชาธิกุลชัย 
 ๔๗ นางจุฑารัตน  เปาทอง 
 ๔๘ นายจุตติ  ประนมศรี 
 ๔๙ นางจูรีรัตน  คําเมือง 
 ๕๐ นายเจตน  ทิพยมาบุตร 



หนา   ๔๙ 
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 ๕๑ นายเจริญ  รวมชาติ 
 ๕๒ นายฉัตรชัย  ผองสุวรรณ 
 ๕๓ นางฉันทนา  กลัศวิภาต 
 ๕๔ นายเฉลิม  เกิดอาชาชาญ 
 ๕๕ นายเฉลิม  รอดบุญธรรม 
 ๕๖ นายเฉลิมเกียรติ  รามศิริ 
 ๕๗ นางชญานิษฐ  วงศปลั่ง 
 ๕๘ นางสาวชนะจิตต  ธารสุวรรณวงศ 
 ๕๙ นางสาวชลธี  จินตนา 
 ๖๐ นายชโลม  ประดิษฐปรีชา 
 ๖๑ นายชโลม  เหมือนบุญ 
 ๖๒ นายชวลิต  ปานบุญยืน 
 ๖๓ นายชัชวาล  แสงแกว 
 ๖๔ นายชัยฉลอง  เดชบุรัมย 
 ๖๕ นายชัยชาญ  เชื้อบุญมี 
 ๖๖ นายชัยณรงค  ชัยมนตรีกุล 
 ๖๗ นายชัยพร  ธรรมโยธิน 
 ๖๘ นายชัยมนู  สนิทเธอ 
 ๖๙ นายชานน  ดียืน 
 ๗๐ นายชุมพรรค  จันทราพัฒนะ 
 ๗๑ นาวาอากาศเอก  ชูชีพ  แผวสมบูรณ 
 ๗๒ นายเชาวลิต  การะเกตุ 
 ๗๓ นายเชิด  กะรัตน 
 ๗๔ นายเชิดชัย  โภคสวัสด์ิ 
 ๗๕ นายโชคชัย  พรหมมาก 
 ๗๖ นางโชติกา  อิ่มใจ 

 ๗๗ นายไชยอนันต  อาทิจจวงศ 
 ๗๘ นางสาวฎาปกรณ  ทรงธรรม 
 ๗๙ นายฐานนท  จินตนา 
 ๘๐ นางสาวฐิติวรดา  เพริดพร้ิง 
 ๘๑ นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร 
 ๘๒ นายณรงค  เกตุทิพย 
 ๘๓ นายณรงคชัย  ศรีเมือง 
 ๘๔ นายณรงคศักด์ิ  วิเศษยา 
 ๘๕ นายณัฐพงษ  บุตรศรี 
 ๘๖ นางณัฐสุดา  จันทรย่ิงยง 
 ๘๗ นายดนุรุท  สีลาคํา 
 ๘๘ นางดารณี  ชัยดรุณ 
 ๘๙ นางดาราภัณฑ  เครือคํา 
 ๙๐ นายดํารงค  มหาโยธี 
 ๙๑ นายดุสิต  นาจรัส 
 ๙๒ นายเดช  ตาเจริญเมือง 
 ๙๓ นายเดชา  สกลกิตติ 
 ๙๔ นายเดนดวง  คําตรง 
 ๙๕ นางถนอมศรี  จ่ันแกว 
 ๙๖ นายทรงฤทธิ์  กัลยา 
 ๙๗ นายทวี  ซงเจริญ 
 ๙๘ นายทศพร  สุขเจริญ 
 ๙๙ นางสาวทองเจอะ  สุขโข 
 ๑๐๐ นายทองพูล  คํารัญ 
 ๑๐๑ นายทองเพชร  สุวรรณอําไพ 
 ๑๐๒ นายทองสุข  รวยสูงเนิน 
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 ๑๐๓ นายทองสุข  ศรีอุปตะ 
 ๑๐๔ นายทินกร  ชาวงษ 
 ๑๐๕ นางสาวทิพวรรณ  จักรกรีนทร 
 ๑๐๖ นางสาวทิพวัลย  แสงไฟฉาย 
 ๑๐๗ นางเทียมจันทร  แสนศรี 
 ๑๐๘ นายธงชัย  พานิชสิติ 
 ๑๐๙ นายธนเดช  พจนาเดชเจริญ 
 ๑๑๐ นายธนา  ชางทอง 
 ๑๑๑ นางธัญชนก  คิดเฟองฟู 
 ๑๑๒ นายธานันทร  ศูนยกลาง 
 ๑๑๓ นางธิดารัตน  วงศตอม 
 ๑๑๔ นายธีระ  ไสไม 
 ๑๑๕ นางสาวนงธนา  ตันตระประเสริฐ 
 ๑๑๖ นางสาวนงเยาว  ธรรมขัดดุก 
 ๑๑๗ นางนงลักษณ  แสงเดือน 
 ๑๑๘ นางนที  คงประพันธ 
 ๑๑๙ นายนเรศ  แกวพรอมฤกษ 
 ๑๒๐ นายนเรศ  ศรีประเสริฐ 
 ๑๒๑ นางนลินธรณ  สุพัฒนวุฒิพร 
 ๑๒๒ นางสาวนวลจันทร  ชวงโชติ 
 ๑๒๓ นางนวลจันทร  หนูสุวรรณ 
 ๑๒๔ นายนอง  อินไทย 
 ๑๒๕ นายนันทวัฒน  คีรีสันติกุล 
 ๑๒๖ นางสาวนาตยา  วงษกต 
 ๑๒๗ นายนิกูล  ประทีปพิชัย 
 ๑๒๘ นายนิพนธ  คณาวงษ 

 ๑๒๙ วาที่รอยโท  นิพนธ  ดารุนิกร 
 ๑๓๐ นางนิ่มนวล  นวมอยู 
 ๑๓๑ นายนิยม  สุขภิบาล 
 ๑๓๒ นางนิรวรรณ  ทิมเขียว   
 ๑๓๓ นายนิระพล  กงลีมา 
 ๑๓๔ นายนิโรจน  เทพวงศ 
 ๑๓๕ นายนิวัฒน  นิเวศนมรินทร 
 ๑๓๖ นายนิเวช  ตนะทิพย 
 ๑๓๗ นางแนงนอย  นวลสนิท 
 ๑๓๘ นายบรรจง  สายแกว 
 ๑๓๙ นายบรรจบ  โพธิ์ศรี 
 ๑๔๐ นายบวรวิทย  เลิศไกร 
 ๑๔๑ นางบังอร  เครือทองศรี 
 ๑๔๒ นายบัญชา  สารีโท 
 ๑๔๓ นายบัณฑิต  ปานสวาท 
 ๑๔๔ นายบํารุง  ร่ืนรมย 
 ๑๔๕ นายบุญเกียรติ  พัฒนขจร 
 ๑๔๖ นายบุญเขียน  เตจา 
 ๑๔๗ นายบุญเถิง  มลีรัตน 
 ๑๔๘ นายบุญมี  เกิดทรัพย 
 ๑๔๙ นายบุญเลิศ  สิงคะเน 
 ๑๕๐ นายบุญสง  จําปาบรรพ 
 ๑๕๑ นางบุญสง  ทองประไพ 
 ๑๕๒ นายปกาศิต  เร่ียมสุวรรณ 
 ๑๕๓ นางปทุมรัตน  หลวงนิหาร 
 ๑๕๔ นายประกอบ  นวมจิตร 
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 ๑๕๕ นายประกาศ  เพียสามารถ 
 ๑๕๖ นายประจวบ  จันทภาโส 
 ๑๕๗ นายประดิษฐ  วรดี 
 ๑๕๘ นางประดิษฐา  สุขกลัด 
 ๑๕๙ นายประทีป  ดวงกัน 
 ๑๖๐ นางประไพ  ดานวิวัฒนวงศ 
 ๑๖๑ นางสาวประภา  จีนหลง 
 ๑๖๒ นางสาวประภาพรรณ  สวยสม 
 ๑๖๓ นางประภาวดี  จันลา 
 ๑๖๔ นายประภาส  ชํานิศาสตร 
 ๑๖๕ นายประภาส  อิ่มคํา 
 ๑๖๖ นายประมวล  จันทะวัง 
 ๑๖๗ นายประยุทธ  สุรเดชไพบูลย 
 ๑๖๘ นายประวิทย  กียปจจ 
 ๑๖๙ นายประวิทย  อุนะพํานัก 
 ๑๗๐ นายประวีณ  เอกฐานุตต 
 ๑๗๑ นายประสาท  ขจรพิพัฒน 
 ๑๗๒ นายประสาท  สีหาบุญมาก 
 ๑๗๓ นายประสิทธิ์  แคนมีด 
 ๑๗๔ นายประสิทธิ์  อังกินันทน 
 ๑๗๕ นายประเสริฐ  เครือเตจะ 
 ๑๗๖ นายประเสริฐ  ไชยบุญเรือง 
 ๑๗๗ นายปรัชญา  ไทยผดุง 
 ๑๗๘ นางปราณี  นาคลออ 
 ๑๗๙ นางปรานี  ฤทธิ์ชวยรอด 
 ๑๘๐ นายปราโมทย  ฤกษมงคล 

 ๑๘๑ นายปริญญา  แชมชมดาว 
 ๑๘๒ นายปรีชา  กะรัตน 
 ๑๘๓ นายปรีชา  พันธเจริญ 
 ๑๘๔ นายปรีดา  โรจนประพาฬ 
 ๑๘๕ นางสาวปญญารัตน  แซโคว 
 ๑๘๖ นางปาริชาติ  เจริญรัตน 
 ๑๘๗ นายผดุงเกียรติ  โพธิ์พันธุ 
 ๑๘๘ นางผองศรี  ผองกาย 
 ๑๘๙ นางผองศรี  มาตยนอก 
 ๑๙๐ นายพงษเทพ  สารนอก 
 ๑๙๑ นางพนา  เอี่ยมสุวรรณใส 
 ๑๙๒ นายพรเทพ  ชุปวา 
 ๑๙๓ นายพรเทพ  เห็นศิริสกุล 
 ๑๙๔ นางพรรณทิพย  วงศชางเงิน 
 ๑๙๕ นายพรเลิศ  ผูปรารถนา 
 ๑๙๖ นายพรอม  หมอลิบ 
 ๑๙๗ นางพวงเพชร  ชุปวา 
 ๑๙๘ นางพัชนี  จันทมาศ 
 ๑๙๙ นางพัชรินทร  แสนรัตน 
 ๒๐๐ นางพัชรี  คําเปา 
 ๒๐๑ นางพัฒนา  สิมมาโคตร 
 ๒๐๒ นายพันธยุทธ  นิลแกว 
 ๒๐๓ นางสาวพิกุล  ทรัพยโชค 
 ๒๐๔ นางพิกุล  บุญตระการ 
 ๒๐๕ นางพิกุลทอง  ทุมรี 
 ๒๐๖ นายพิจิตต  เจริญสุข 
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 ๒๐๗ นายพิเชษฐ  หนุมนอย 
 ๒๐๘ นางพิณทิพย  สาธุพันธ 
 ๒๐๙ นายพินิจ  ทองดี 
 ๒๑๐ นายพินิษฐา  บุญจริง 
 ๒๑๑ นางสาวพิมพวดี  จันทรโกศล 
 ๒๑๒ นายพิมูล  เกษอินทร 
 ๒๑๓ นางพิรัฎฐา  แสงสุขวาว 
 ๒๑๔ นายพิราม  ภารังกูล 
 ๒๑๕ นางพิสมัย  จันทรแกว 
 ๒๑๖ นางพิสมัย  นันยา 
 ๒๑๗ นายพีรพล  เทียมพัฒน 
 ๒๑๘ นางพุดตาน  ชัยวงศ 
 ๒๑๙ นางสาวพูนพล  แกวจันทร 
 ๒๒๐ นางสาวพูนสุข  เลิศไกร 
 ๒๒๑ นางสาวพูลศิริ  นาคอนุเคราะห 
 ๒๒๒ นางพูลสิน  คัมภบุญยอ 
 ๒๒๓ นายไพฑูรย  การี 
 ๒๒๔ นายไพฑูรย  รอดศรีธรรม 
 ๒๒๕ นายไพฑูรย  รัตนคม 
 ๒๒๖ นายไพฑูรย  อินทรแกว 
 ๒๒๗ นายไพบูลย  สวัสด์ิผล 
 ๒๒๘ นายไพรัช  ไชยชาญ 
 ๒๒๙ วาที่รอยโท  ไพศาล  รอบคอบ 
 ๒๓๐ นางภคมน  พจนาเดชเจริญ 
 ๒๓๑ นายภรภัทร  เจริญธง 
 ๒๓๒ นางภัชญา  กลั่นหุน 

 ๒๓๓ นายภัทรพงษ  บุปผา 
 ๒๓๔ นายภานุพงษ  ปรังฤทธิ์ 
 ๒๓๕ นายภานุพันธ  จําแนกรส 
 ๒๓๖ นายมฆวาน  ทองมา 
 ๒๓๗ นายมงคล  สุราสา 
 ๒๓๘ นายมนตรี  ขอนพวง 
 ๒๓๙ นายมนูญ  กกมาศ 
 ๒๔๐ นางมลิวัลย  แสวงนิล 
 ๒๔๑ นายมานพ  ฝนคําอาย 
 ๒๔๒ นายมานพ  หมอนทอง 
 ๒๔๓ นายมานะ  มาสอาด 
 ๒๔๔ นายมารุต  นอมจิตต 
 ๒๔๕ นางมาลัย  วงศฤทัยวัฒนา 
 ๒๔๖ นางสาวเมธินี  เล็กประเสริฐ 
 ๒๔๗ ดาบตํารวจ  เมืองมล  สพภูเขียว 
 ๒๔๘ นายยงยุทธ  ทรัพยเจริญ 
 ๒๔๙ นายยงยุทธ  อินทสวัสด์ิ 
 ๒๕๐ นายยศธน  กิจกุศล 
 ๒๕๑ นายยุทธ  ธนธนานนท 
 ๒๕๒ ดาบตํารวจ  ยุทธนา  ตาวงศ 
 ๒๕๓ นาวาอากาศเอกหญิง  ยุพดี  คูหา 
 ๒๕๔ นางยุพิน  กาญจนโสภาคย 
 ๒๕๕ นางสาวยุวดี  ทวีทรัพย 
 ๒๕๖ นางยุวดี  หัสดี 
 ๒๕๗ นายยูโซฟ  หวังสะและร 
 ๒๕๘ นางเยาวรัตน  พลานุสนธิ์ 
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 ๒๕๙ นางเยาวลักษณ  จันทรเจิม 
 ๒๖๐ นายรณยศ  จินตนา 
 ๒๖๑ นายรพี  เชาวนโอภาส 
 ๒๖๒ นางรวงทอง  รักษสกุล 
 ๒๖๓ นางรสสุคนธ  ไตรภูมิ 
 ๒๖๔ นางรักษบุญ  ธุระณรงค 
 ๒๖๕ นางรัชนีกร  กระจางโพธิ์ 
 ๒๖๖ นายรัตนศิลป  ไชยพลงาม 
 ๒๖๗ นางรัตนาภรณ  อากาศวิภาต 
 ๒๖๘ นางราตรี  รัตนพรม 
 ๒๖๙ นายรีระวัฒน  เสาวภาคยไพบูลย 
 ๒๗๐ นางเรณู  สุทธิพงษ 
 ๒๗๑ นายโรจนศักด์ิ  แสงศิริวิไล 
 ๒๗๒ นางโรส  นวพันธ 
 ๒๗๓ นาวาอากาศเอก  ฤกษฤทธิ์  พวงทอง 
 ๒๗๔ นายละมาย  นาคนคร 
 ๒๗๕ นางสาวลัดดา  จินดามณีโรจน 
 ๒๗๖ นายลิขิต  โคกแกว 
 ๒๗๗ นางลิศรา  เสนคําวงษ 
 ๒๗๘ นางเลี่ยม  หมอลิบ 
 ๒๗๙ นางวรรณวิไล  นาคขําพันธุ 
 ๒๘๐ นางวรรณี  เจนศิริ 
 ๒๘๑ นางสาววรลักษณ  แซหวอง 
 ๒๘๒ นางวราภรณ  เรืองพัฒนทวี 
 ๒๘๓ นางวราภรณ  สุวรรณขิน 
 ๒๘๔ นายวรายุทธ  ปนทอง 

 ๒๘๕ นายวสันต  ภูเกิดพิมพ 
 ๒๘๖ นายวัชราโรจน  ภูมิลําเนา 
 ๒๘๗ นายวัชรินทร  พูลเส็ง 
 ๒๘๘ นายวัฒนา  นิลศรี 
 ๒๘๙ นางสาววันเพ็ญ  ไมโพธิ์ 
 ๒๙๐ นางวันเพ็ญ  ศิริสุนทรานนท 
 ๒๙๑ นายวาทวิโรจน  พันธุรุงโรจน 
 ๒๙๒ นางวารุณี  แกววิโรจน 
 ๒๙๓ นางวาสนา  วงษสิงห 
 ๒๙๔ นายวิชชา  รวมโพธิ์รี 
 ๒๙๕ ดาบตํารวจ  วิชัย  โพธิ์งาม 
 ๒๙๖ นายวิชัย  เวชกิจวาณิชย 
 ๒๙๗ นายวิเชียร  แซต้ัง 
 ๒๙๘ นายวิเชียร  ปาปวน 
 ๒๙๙ ดาบตํารวจ  วิฑูรย  ตอพนัธ 
 ๓๐๐ นายวิฑูรย  แสงสุริยา 
 ๓๐๑ นายวิทยา  ชิณโย 
 ๓๐๒ นายวิน  พุทธนุกูล 
 ๓๐๓ นายวินัย  พืชผล 
 ๓๐๔ นายวินัย  พากเพียร 
 ๓๐๕ นางวิมลพร  เทพศักด์ิ 
 ๓๐๖ นางสาววิยะดา  มัทธวรัตน 
 ๓๐๗ นายวิระธร  แกนทองเจริญ 
 ๓๐๘ นายวิรัตน  สุมรัมย 
 ๓๐๙ นางสาววิไล  พังสอาด 
 ๓๑๐ นางวิไล  สวนสุข 
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 ๓๑๑ นางวิไลภรณ  รอบรู 
 ๓๑๒ นางสาววิไลวรรณ  พึ่งประดิษฐ 
 ๓๑๓ นายวิเศษ  นอยพึ่ง 
 ๓๑๔ นายวิษณุ  แสงชาติ 
 ๓๑๕ นางวิสุนีย  ปาจุวัง 
 ๓๑๖ นายวีรศักด์ิ  วงษแหวน 
 ๓๑๗ นายวีระชัย  แปลกสินธุ 
 ๓๑๘ นายวุฒิธรรม  สวัสดีผล 
 ๓๑๙ นายวุฒิพงษ  สายวงคคํา 
 ๓๒๐ นายวุฒิพงษพันธ  ศริิเกษ 
 ๓๒๑ นายศราวุธ  จินดาศุข 
 ๓๒๒ นางศรีพรรณ  สกลกิตติ 
 ๓๒๓ นายศรีโพธิ์  โพธิ์ทอง 
 ๓๒๔ นางศรีรัตน  แกวมณี 
 ๓๒๕ นางศรีเวียง  รอดบุญธรรม 
 ๓๒๖ นางศรีสกุล  วัฒนวิบูลย 
 ๓๒๗ นางสาวศรีอรุณ  ดอกมวง 
 ๓๒๘ นายศศิขันธุ  กลาขยัน 
 ๓๒๙ นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค 
 ๓๓๐ นางศศินันท  ภูระยา 
 ๓๓๑ นายศักดา  กูลสวัสด์ิมงคล 
 ๓๓๒ นายศักด์ิชัย  สิงหเสวก 
 ๓๓๓ นายศาสตรา  สืบวงศ 
 ๓๓๔ นายศาสนตรา  มหาโยธา 
 ๓๓๕ นางศิริลักษณ  ปทมแกว 
 ๓๓๖ นายศิลปชัย  ศรีธัญญา 

 ๓๓๗ นางศิวาพร  พลจันทร 
 ๓๓๘ นายศุภกรณ  เลิศไกร 
 ๓๓๙ นายศุภชัย  แกวประดิษฐ 
 ๓๔๐ นางศุภรา  ฉันทรักษ 
 ๓๔๑ นายศุภเสกข  ไทยสวางศรี 
 ๓๔๒ นายเศกสันต  สุทธหลวง 
 ๓๔๓ นายสงัด  ปนตานา 
 ๓๔๔ นายสถาพร  เจริญพร 
 ๓๔๕ นายสนอง  พิมพเทพ 
 ๓๔๖ นายสนั่น  กอยฟอง 
 ๓๔๗ นายสมเกียรติ  จันทรเจิม 
 ๓๔๘ นายสมจิตร  บรมฤทธิ์ 
 ๓๔๙ นายสมจิตร  ขุนแกว 
 ๓๕๐ นายสมชาย  วงศจําปา 
 ๓๕๑ นายสมชาย  ธํารงสุข 
 ๓๕๒ วาที่รอยตรี  สมโชค  เฉตระการ 
 ๓๕๓ นายสมถวิล  ยืนย่ิง 
 ๓๕๔ นายสมนึก  ไชยสมบูรณ 
 ๓๕๕ นายสมบูรณ  ลือสัก 
 ๓๕๖ นายสมประสงค  ทองไกรแสน 
 ๓๕๗ นายสมพงศ  สุทธิยุโณ 
 ๓๕๘ นายสมพงษ  พจนประทุม 
 ๓๕๙ นายสมพงษ  พวงบุหงา 
 ๓๖๐ นางสมพร  ปนโต 
 ๓๖๑ นาวาอากาศเอก  สมพล  พูลทวีธรรม 
 ๓๖๒ นางสมพิศ  ทองเปลงรัศมี 
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 ๓๖๓ นายสมภพ  ศรีแกว 
 ๓๖๔ นายสมยศ  วงศเกษร 
 ๓๖๕ นายสมยศ  วงษรักสันติ 
 ๓๖๖ ดาบตํารวจ  สมยศ  อุดมเดช 
 ๓๖๗ นางสาวสมรักษ  วงศศรีรักษ 
 ๓๖๘ นางสมศรี  อินทศักด์ิอุบล 
 ๓๖๙ นายสมศักด์ิ  งามสวัสด์ิ 
 ๓๗๐ นายสมศักด์ิ  พรหมรักษ 
 ๓๗๑ นายสมศักด์ิ  ไวยานิกรณ 
 ๓๗๒ นายสมหวัง  ชุนหชัย 
 ๓๗๓ นายสมัย  สายราช 
 ๓๗๔ นายสมานมิตร  แยงไธสง 
 ๓๗๕ นายสรพงษ  แสนกลา 
 ๓๗๖ นายสรวรรธน  ดาราแหวว 
 ๓๗๗ นายสรายุทธ  ทรัพยกมล 
 ๓๗๘ นายสวัสด์ิ  ปาสาบุตร 
 ๓๗๙ นายสวัสด์ิ  มาศขาว 
 ๓๘๐ นายสังวาล  ไมพานิช 
 ๓๘๑ นายสัญญา  จิโนสวัสด์ิ 
 ๓๘๒ นายสันทัด  สีนะวัฒน 
 ๓๘๓ นายสัมฤทธิ์  ผิวสรอย 
 ๓๘๔ นายสานนท  พฤษกลํามาศ 
 ๓๘๕ นายสามารถ  สมบุตร 
 ๓๘๖ นายสามารถ  สมศิลป 
 ๓๘๗ นางสายสมร  ภูสีโสม 
 ๓๘๘ นางสายหยุด  บุญทนิมิตร 

 ๓๘๙ นางสาลี่  พงษสามารถ 
 ๓๙๐ นายสําเริง  คงสําเร็จ 
 ๓๙๑ วาที่รอยโท  สําอาง  ใจการณ 
 ๓๙๒ วาที่รอยตรีหญิง  สําอาง  สุเมธาภิวัฒน 
 ๓๙๓ นายสิทธิชัย  ล่ิวเวหา 
 ๓๙๔ นายสิริพงษ  รอดลอย 
 ๓๙๕ นางสาวสีดา  ขํากลิ่น 
 ๓๙๖ นายสุจิน  เจริญสุข 
 ๓๙๗ นายสุชาต  บรัศไพบูลย 
 ๓๙๘ นายสุชาติ  สําเภาทอง 
 ๓๙๙ นายสุชาติ  สุจริยวงศ 
 ๔๐๐ นางสาวสุทธินี  สามกองาม 
 ๔๐๑ นายสุทธิพันธ  ฉันทกมลากุล 
 ๔๐๒ นายสุทิน  บัวมั่น 
 ๔๐๓ นายสุธนย  ถิระการ 
 ๔๐๔ นายสุนทร  แกวคํา 
 ๔๐๕ นายสุนทร  เย็นสรง 
 ๔๐๖ นายสุนันท  มุสิกะพงศ 
 ๔๐๗ นายสุนาท  ชินประเสริฐ 
 ๔๐๘ นายสุพจน  คําภาส 
 ๔๐๙ นายสุพจน  ใหญยงค 
 ๔๑๐ นางสุพรรณ  สุริยะ 
 ๔๑๑ นางสาวสุพรรณา  ผาม 
 ๔๑๒ นายสุพัฒนกิจ  คงชู 
 ๔๑๓ นางสุพัตรา  วิริยะธรางกูร 
 ๔๑๔ นายสุภา  ศรีศิลา 
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 ๔๑๕ นายสุภาพ  กันขันคํา 
 ๔๑๖ นางสุมาลี  เสริฐพรรนึก 
 ๔๑๗ วาที่รอยตรี  สุเมธ  สุจริยวงศ 
 ๔๑๘ นายสุเมธ  นาคนอย 
 ๔๑๙ นายสุเมธ  แยมเกษร 
 ๔๒๐ นายสุรจักร์ิ  แกวมวง 
 ๔๒๑ นายสุรพงษ  พรหมลา 
 ๔๒๒ นายสุรศักด์ิ  แซล้ี 
 ๔๒๓ นายสุรศักด์ิ  สุขเกื้อ 
 ๔๒๔ นายสุรเศรษฐ  พิมสุด 
 ๔๒๕ นายสุรสิทธิ์  จันทราภรณ 
 ๔๒๖ จาสิบตรี  สุรสิทธิ์  มาเมือง 
 ๔๒๗ นายสุริยันต  ครองผล 
 ๔๒๘ ดาบตํารวจ  สุริยันต  รอบรู 
 ๔๒๙ นางสุวรีย  ประกอบบุญ 
 ๔๓๐ นายสุวิทย  จันทรศรี 
 ๔๓๑ นางสุวิมล  สายธนู 
 ๔๓๒ นายเสถียร  คํารังษี 
 ๔๓๓ นายเสนห  ซ่ือตรง 
 ๔๓๔ นายเสมอ  กิจพินิจ 
 ๔๓๕ นายเสริมศักด์ิ  หาญยุทธ 
 ๔๓๖ นางเสาวณี  ธนมงคลฤทธิ์ 
 ๔๓๗ นางเสาวนีย  แยมแกวดิถี 
 ๔๓๘ นางเสาวลีย  บุญเรือง 
 ๔๓๙ นายแสง  โชติบุญ 
 ๔๔๐ นางแสงจันทร  รัศมีธรรม 

 ๔๔๑ นายโสทร  ภาโนชิต 
 ๔๔๒ วาที่เรือตรี  โสรัจ  สวัสดิกูล 
 ๔๔๓ นายไสว  สุทธไชย 
 ๔๔๔ นายเหรียญทอง  สุขใจ 
 ๔๔๕ ดาบตํารวจ  อธิราช  ทางนที 
 ๔๔๖ นาวาอากาศเอก  อนิรุธ  กิตติรัต 
 ๔๔๗ นายอนุชาติ  ทองสวัสด์ิ 
 ๔๔๘ นายอนุลักษณ  เครือคํา 
 ๔๔๙ นายอนุสินธุ  รุงเดช 
 ๔๕๐ นายอภิชา  จินดาโชติสิริ 
 ๔๕๑ นางอมรรัตน  จริยศักดิพงศ 
 ๔๕๒ นางอรนุชชา  ชูสิทธิ์ 
 ๔๕๓ นางอรัญญา  วงศดาว 
 ๔๕๔ นายอรุณ  จันทรสุข 
 ๔๕๕ นายอวยชัย  เข็มจิตต 
 ๔๕๖ นางสาวอัจฉราภรณ  พูลสวัสด์ิ 
 ๔๕๗ นางอัญชัญ  ไหวดี 
 ๔๕๘ นางอัมพร  ดวงจินดา 
 ๔๕๙ วาที่รอยตรี  อาคม  มาจันทร 
 ๔๖๐ นายอานุ  มิ่งมณี 
 ๔๖๑ นางอาภรณ  ดารุนิกร 
 ๔๖๒ นางอารีย  มาศขาว 
 ๔๖๓ นายอํานวย  ตอนศรี 
 ๔๖๔ นายอํานวย  แสงกลา 
 ๔๖๕ นายอํานาจ  บําเรอจิตต 
 ๔๖๖ นายอํานาจ  เปยมแพร 
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 ๔๖๗ นางอําไพศักด์ิ  ปราบเสียง 
 ๔๖๘ นางสาวอินดา  แตงออน 
 ๔๖๙ ดาบตํารวจ  อินทนนท  คําแกว 
 ๔๗๐ นายอุดม  บุญเกตุ 
 ๔๗๑ นายอุบล  โกมุท 
 ๔๗๒ นางอุบลวรรณ  เกตุแกวมณี 

 ๔๗๓ นางสาวอุรา  ยศออน 
 ๔๗๔ นางอุไร  เอกฐานุตต 
 ๔๗๕ นางสาวอุไรพร  พรหมศรี 
 ๔๗๖ นางอุษณีย  จินตนาประวาสี 
 ๔๗๗ นางสาวอษุา  อายุมั่น 
 ๔๗๘ นายเอกชัย  เขียวชอุม 

 
 


