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หนา้ ๑
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๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๖๒๘ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา
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บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
๑.
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๖.
๗.
๘.
๙.
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๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
นายกฤษฎา จันทร์นวล
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
นายกล่อม ขุ้ยย่อง
นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
นายกันตพิชญ์ มีเครือ
ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี
นายกําจร จันทร์ไข่
นายกิตติพัฒน์ ดาทอง
นายกิตติศักดิ์ กังวาลไกล
นายกิตติศักดิ์ อันอาน
นายเกษม จันทร์หอม
นายเกษม เบ็ญโต๊ะหมีน
นายโกมิน ทัพซ้าย
นายโกวิทย์ กันภูมิ
นายไกรสร ประยูรวงค์
นายขจรเกียรติ เครือประดับ
นายขวัญชัย ไกรธรรม
นายเข็มพร แสงจันทร์
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
นายคะนอง อินละคร
นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์
นายคัมภีร์ นิลวรรณ

๒๕.
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๒๗.
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นายคํานึง ดิษฐโรจน์
สิบเอก คูณมา จันทร์ผาย
นายจรัล บํารุงชู
นายจรัล สารเทพ
นายจรัส วงศ์หล่มแก้ว
นายจรินทร์ พรหมดํา
นายจรุพร ศรีละมุล
นายกองตรีจเร สัตยารักษ์
นายจักรพันธ์ บุญเเทน
นายจันทแสน วงศ์ชนะ
นายจารุ สุกแสง
นายจํานงศักดิ์ ธุลีจันทร์
นายจํารัส สืบศรี
นายจํารัส อินทร์พยุง
นายจินดา ศรีรวัฒน์
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ว่าที่ร้อยเอก จิรภัทร มหาวงค์
นายจิรศักดิ์ วารีศรี
นายจิราวุธ คุ้มจันทร์
นายจีรวัฒน์ พลอุทัย
นายจุมพล สมบัติทิพย์
นายจุลินทร์ น้ําค้าง
นายเจริญ โกศัย
นายเจษฎา ถิ่นสอน
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๔๙.
๕๐.
๕๑.
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๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

นายฉลวย สียา
นายฉัตรชัย ประภัศร
ว่าที่พันตรี ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์
นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
นายเฉลียว อนุศรี
นายไฉน คําเกลี้ยง
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
นายชลสิทธิ์ สมบุญวงศ์
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์
นายชัชวาล อุตสาหพงษ์
นายชัยชาญ รักผึ้ง
ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร
ว่าที่พันตรี ชัยสําราญ พิมณาคุณ
นายชัยวัฒน์ สากุล
นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น
นายชาญชัย พงษ์ศรี
นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
นายชาตรี ปาลพันธุ์
นายชิตพล ดีขุนทด
นายชุมพรรค จันทราพัฒนะ
นายชุมพล คําเทียน
นายชุมพล นาแถมเพชร
นายชูชีพ เหลือสําเภา
นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์
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๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ว่าที่ร้อยตรี เชาวลิต สิทธิชัย
นายโชค บุญเรือง
นายโชติ จิตขาว
นายไชยนคร ขุมคํา
นายไชยา วิญญาสุข
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน
ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ
นายณัฐวัฒน์ นิปกากร
นายณัฐวุฒิ กันร้าย
นายดาวเรือง สิงหราช
นายดํารงค์ วรรณแรก
นายดํารงพล ชาริพลนอก
นายดีตรง ชูประสิทธิ์
นายติระ ไกรเทพ
นายเต็มเดช ต่อโชติ
นายถนอมจิต อินทอง
นายถนัดจิตร์ ไชยยงค์
นายถาวร เขียนเสมอ
นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
นายทวิช โคตรชมภู
นายทวินทร์ อุดมสุข
นายทวีศักดิ์ ถึกไทย
นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์
นายทศพร เมฆอากาศ
นายทองใบ ปะวะเส
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๙๙.
๑๐๐.
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๑๐๙.
๑๑๐.
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๑๑๓.
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๑๑๖.
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๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.

นายทองหล่อ คล้ายแท้
นายทันทิตย์ ชอบธรรม
นายทํานอง ดวงแก้ว
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
นายเทียนชัย ยอดทอง
นายธงชัย ดาวยันต์
นายธงชัย แสวงกําไร
นายธนาชัย วงศาโรจน์
นายธรชัย ถนนทิพย์
นายธวัช โลกา
นายธวัช เฮ่าหนู
นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร
นายธาตรี จันทร์เรือง
นายธานินทร์ สุขมา
นายธีรพจน์ เครือพานิช
ว่าที่พันตรี ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง
นายธีรวัฒน์ คําศรี
นายธีระ ขันบุตร
นายธีระ ไสโม้
นายธีระยุทธ สุนทรชื่น
นายธีรัช ไชยยศ
นายนพพร แก้วทอง
นายนรงค์ โสภา
นายนรา ภิญโญ
นายนรินทร์ ศรีสารคาม
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๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
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๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
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๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
นายนริศ พูนบํานาญ
นายนเรศ ศรีประเสริฐ
นายนะรักษ์ ปัญญาดี
นายนิกร บัวพา
นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ
นายนิมิตร มากกลาง
นายนิวัติ กลับกลาย
นายบรรเทา คุ้มฉายา
นายบวรวิทย์ เลิศไกร
นายบัญชา แปลงศรี
นายบัณฑิต ครุฑางคะ
นายบัณฑิต ทองประทุม
นายบัณฑิต นามพลแสน
ว่าที่ร้อยตรี บุญชิต บุญมีทา
นายบุญธรรม ยมนัตถ์
นายบุญนํา เขียวพอดี
นายบุญนํา เทียนทอง
นายบุญมี พันธ์เจริญ
นายบุญยิ่ง ป้อมประคอง
นายบุญเรือน หุ่นดี
นายบุญฤทธิ์ แสนสวย
นายบุญลือ โพธิ์ขํา
นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนกุล
นายบุญเลิศ ผาพันธุ์
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๑๔๙.
๑๕๐.
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๑๗๓.

นายบุญสิน อังสุภานิช
นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์
นายประกาศ เพียสามารถ
นายประจญ สิงหนาท
นายประจักษ์ ด้วงมูล
นายประทวน ด่านแก้ว
นายประทีป อนิลบล
นายประพนธ์ มหาลาภ
นายประพัฒน์ วรรณศรี
นายประพันธ์ ยอดวงษ์
นายประไพจิตร ภูมิภักดิ์
นายประภาตพาคินทร์ ละม้ายศรี
ว่าที่ร้อยตรี ประภาส พจน์ไพเราะ
นายประภาส พริพล
นายประภาส ร่มสุข
ว่าที่ร้อยตรี ประมูล จันทร์สว่าง
นายประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
นายประวัติ คํายอง
นายประวัติ นวลนิรันดร์
นายประวิทย์ อนุรักษ์
นายประสพพร ศรีสุข
นายประสาท สีหาบุญมาก
นายประสิทธิ์ ทองม่วง
นายประสิทธิ์ วิจิตรโสภา
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๑๗๔.
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๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
นายประเสริฐ อินทรัพย์
นายประหยัด ทัพธานี
นายปราโมทย์ เจริญเกษ
นายปริญญา เดชทองคํา
นายปรีชา บุญเลิศ
นายปรีชา อบมาลี
นายปัญญธัช เอกธีรธรรม
นายปัญญา แก้วอินทร์
ว่าที่ร้อยโท ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
นายปิยะ แก้วหาญ
นายผจญ ชาญรอบรู้
นายพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม
นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ
นายพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
นายพงษ์เทพ มาอุ่น
นายพงษ์เทพ สารนอก
ว่าที่พันตรี พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์ พูนบํานาญ
นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิภกั ดิ์
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม
นายพงษ์ศักดิ์ สนธิการ
นายพจนลักษณ์ ชูยอด
นายพชร ศิลาน้อย
นายพยนต์ ไทยเกิด
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นายพยัพ สมานสารกิจ
นายพยัพ สาธุพันธ์
นายพร ดังดี
นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
นายพรศักดิ์ ค้าขาย
นายพะเนิน อุชุภาพ
นายพัสกร โตเสน่ห์
นายพายัพ นิชเปี่ยม
นายพิชัย ประยูรช่วย
นายพิเชษฐ์ จัตุชัย
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
นายพิทักษ์ ต้องโพนทอง
นายพิทักษ์ สมพร้อม
นายพิทักษ์ เอ็นดู
นายพิน นิลบวร
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
นายพิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัย
นายพุฒิพงศ์ บุญยโพธิ
นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
นายพูนสิน กาพย์ไกรแก้ว
นายไพฑูรย์ จารุสาร
นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรม
นายไพบูลย์ เทียมพยุหา
นายไพบูลย์ มันตะสูตร
นายไพบูลย์ เม่งช่วย
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๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายไพบูลย์ วงศ์รักษ์
นายไพรัช ทีฆาวงค์
ว่าที่ร้อยโท ไพโรจน์ ก้อนตาล
นายไพโรจน์ กันทพงษ์
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ
นายภรภัทร เจริญธง
นายภักดี ชูช่วง
นายภักดี แสงจันทร์
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
นายภัทรวุฒิ นิราราช
นายภัทธาวุธ โพธา
นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ
นายภูธร บัวสะบาน
ว่าที่ร้อยเอก ภูพยงค์ คงชนะ
นายภูวนาท มูลเขียน
ว่าที่ร้อยตรี มงคล กันติ๊บ
นายมงคล ขันตี
นายมงคล พลายชมพูนุท
นายมณฑป นามบุญ
นายมณเฑียร สารจันทร์
ว่าที่ร้อยเอก มณทณัฐ พรหมคงบุญ
นายมณี พัดขํา
นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ
นายมนตรี บัวมาก

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.

นายมลตรี คําแผลง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี ผดุงรัตน์
นายมนัส จันทร์กุญชร
นายมนัส แดงวิไล
นายมานะ เขียวเหลือง
ว่าที่ร้อยตรี มานะ สวนอุดม
นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
นายมาโนช มิ่งเชื้อ
นายมารุต นอมจิตต์
นายยงยุทธ์ จัตุธรรม
นายยรรยงค์ เจริญศรี
นายยุทธนา ชวติ
นายยุทธนา นาอุดม
นายรณรุทธ์ บุตรแสนคม
ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์
นายรัตนศิลป์ ไชยพลงาม
นายราชัน มานะกิจ
นายเรวัต แซ่ลิ่ม
นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองณวิน มีดินดํา
นายละม้าย นาคนคร
นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
นายวชิรวัชย์ บุญพระรักษ์
นายวรพงษ์ แจ่มจ้า
นายวรพงษ์ สันติวงค์

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายวรพล ด้วงเอียด
นายวรากร รื่นกมล
นายวราห์ ชุมแสง
นายวรินทร์ ชํานาญผา
ว่าที่พันตรี วศิน สอนโพธิ์
นายวสันต์ เผือกพันธ์
นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์
นายวสุพล มิตรสัมพันธ์
นายวัชระ ทองแก้ว
ว่าที่ร้อยตรี วัชระ แป้นขอม
นายวัชรินทร์ กิ่งมณี
นายวิชัย จุฑาจันทร์
นายวิชัย มาศศรี
ว่าที่พันตรี วิชา ขวัญอุ่น
นายวิชาญ เหรียญวิไลรัตน์
นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ว่าที่พันตรี วิเชียร อุส่าห์
นายวิฑูรย์ สังข์มณี
นายวิทยา ประวะโข
นายวินัย แจ่มจันทร์
นายวินัย มีอินทร์
นายวินัย สันทัดพร้อม
นายวินัยพงษ์ คําแหง
นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.

นายวิภูธนินท์ ผุยพรหม
นายวิรัตน์ คําเรือง
นายวิรัตน์ เอกทัศน์
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
นายวิโรจน์ พรมประถม
นายวิโรจน์ หล่อประดิษฐ์
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
นายวิศรุต วินิจฉัยกุล
ว่าที่ร้อยตรี วิศิษฐ พชรวโรทัย
นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
นายวีรชัย โกศล
นายวีรเดช มะแพทย์
นายวีระ เจริญสุข
นายวีระชัย จันทร์สุข
นายวีระชัย แปลกสินธุ์
นายวีระพจน์ ภูพานเพชร
นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
นายวีระวัฒน์ ศรีจํารัส
นายวีระศักดิ์ ทองพร้อม
นายวุฒิชัย บุญหล่ํา
นายศรากร เสนะเวส
นายศรีเนียร พันธุ์คําวัง
นายศักดิ์โชค ใจนวล

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายศักดิ์พินิจ จิตสงค์
นายศิริ พุทธสุวรรณ
นายศิริชัย หัศจรรย์
ว่าที่ร้อยเอก ศิริพงษ์ ประดับเพชร
นายศิริยศ วงษ์แพทย์
นายศิวาวุฒิ สอนเม่น
นายศีรินทร์ อนุตตรังกูร
นายสงกรานต์ สุสุทธิ
นายสนั่น แจ่มแจ้ง
นายสนั่น พาหอม
นายสนิท นันทชัย
นายสนิท ลีลา
นายสมเกียรติ สถาปนพิทักษ์กิจ
นายสมควร จันทพิมพ์
นายสมคิด แสนบุญศิริ
นายสมชาย ทาสี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
นายสมชาย สุขดิษฐ์
นายสมโชค เลาหะจินดา
นายสมเดช ประทุมทอง
นายสมนาถ นาคเกี้ยว
นายสมบัติ ธรรมนาถพงศ์
นายสมบุญ รักสัตย์
นายสมบูรณ์ กึ่งเลี่ยน
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.

นายสมบูรณ์ สุขแสน
นายสมบูรณ์ อ้อยขาว
นายสมพงษ์ เนียมถนอม
นายสมพงษ์ เมธานาวิน
นายสมพร ทีหอคํา
ว่าที่เรือตรี สมภูมิ สุดสงวน
นายสมมาตร ณ พิจิตร
นายสมมิตร สรรพอําไพ
นายสมยศ โชคเหมาะ
นายสมยศ พรหมจันทร์
นายสมศักดิ์ จิตโรจน์
นายสมศักดิ์ เวียงสมุทร
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สีเอี่ยม
นายสมหมาย ราชแพทยาคม
นายสมาน ชนะแก้ว
นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์
นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์
นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์
นายสวัสดิ์ เจริญบุญ
นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร
นายสวัสดิ์ มาศขาว
นายสันติ มูลตรีภักดี
นายสาคร บํารุงศรี
นายสาธิต เต็มรักษ์
นายสานิตย์ ศิละวงษ์

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายสายทอง ไตรยะวิภาค
นายสายัณห์ สุขยิ่ง
นายสํารอง อมัติรัตนะ
นายสําอาง สิมมาโคตร
นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะ
นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
นายสิทธิพล ลีแสน
นายสิทธิศักดิ์ ชําปฏิ
นายสินสมัย มาตรกําจร
นายสิริพงศ์ ลวสุต
ว่าที่ร้อยตรี สิริวัส ชนะค้าโชติ์สิริ
นายสุจิตร ปานจําลอง
เรืออากาศตรี สุชิน อุ่นยศ
นายสุดใจ อ่อนฤๅชา
ร้อยตํารวจตรี สุทธิกุล สุธรรมรักษ์
นายสุทธิพงศ์ โมราวรรณ
นายสุทิน บัวมั่น
นายสุเทพ ทรงประโคน
นายสุเทพ รุ่งโรจน์
นายสุเทพ สุขชีพ
นายสุพรรณ หารธุจิต
นายสุพล จันทวานิช
นายสุภวัตร ลาภสาร
นายสุภาพ เจริญชาติ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.

นายสุเมธ สุวรรณประทีป
นายสุรพงค์ วรรณโน
นายสุรพงษ์ เงาศรี
นายสุรพงษ์ ทิพย์ประไพ
นายสุรพล เกสะวัฒนะ
นายสุรพล ทํานุพันธุ์
นายสุรพล แทนเเต
นายสุรพล เพ็งน้อย
นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร
จ่าสิบตรี สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์
นายสุริยา แก้ววงศา
นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก
นายสุวพล พุทธวิสุทธิ์
นายสุวรรณ์ ฟักผล
นายสุวรรณชัย พรหมศร
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา
ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี
นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
นายเสถียร เหล่าประเสริฐ
นายเสน่ห์ ซื่อตรง
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
นายเสนีย์ สมรูป

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายเสมอ วงค์พุฒ
นายเสริมศรี พรหมภักดี
นายโสภณ ช่วยสงฆ์
นายโสภณ บุญยะพรรค
นายไสว บุญทอง
นายองค์การ กอแก้วบูรพา
นายอนันต์ อ้องหว่าง
นายอนันท์ บานเย็น
นายอนุพงษ์ มีประเสริฐ
นายอนุลักษณ์ เครือคํา
นายอภัย นิตยบูลย์
นายอภิวัฒน์ บึงมุม
นายอรรณพ จูจันทร์
นายอรรถจิต ธรรมเกษตร
นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นายอังคาร สมคะเณย์
นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น
นาวาอากาศโท อัฐไกรโรจน์ เฟื่องนคร
นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
นายอาคม จันทร์นวล
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
นายอํานวย ตอนศรี
นายอํานวย แหยมยินดี
นายอํานาจ ช่างเรียน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.

นายอํานาจ อินโท่โล่
ว่าที่ร้อยตรี อําไพ มุงคุณพรม
นายอุดม โพธิ์ชัย
นายอุดมศักดิ์ มีสุข
นายอุทัย นันตรัตน์
นายอุทัย มั่นทัพ
นายอุทิศ พงษ์ภาลี
นายอุบล พุ่มเดช
นายเอกชัย สัตยารักษ์
นายเอกพงษ์ สุวรรณวงศ์
นายเอนก แก้วสว่าง
นายเอิบ ปลัดศรีช่วย
นางกชพร มุ่งประเสริฐ
นางกนกทิพย์ นาคประสพสุข
นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ
นางกรองทิพย์ ทวีสุข
นางกฤตพร คํานุ
นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์
นางกัญณัฐฐ์ เอื้อภราดร
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
นางกัทลี คารมปราชญ์
นางสาวกันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์
นางกาญจนา คําแสง
นางสาวกาญจนา ปรีดานนท์
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นางเกศิณี เขียวพอดี
นางขนิษฐา อุมาลี
นางขวัญใจ กาศก้อง
นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
นางสาวเงินงาม พ่อค้าทอง
นางเงินยวง ไชยมณี
นางจันทนา กาญจนาภา
นางจันทร์เพ็ญ ลีแสน
นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์
นางจารีย์ กุณะ
นางสาวจารุวรรณ ชินดร
นางจิตรา บรรวรรณ
นางจินตนา หลอดแก้ว
นางจิรวรรณ เดชทองคํา
นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์
นางจุฑามาศ ตลับเพชร
นางจุรีย์พร นิลสังข์
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
นางจรุญ จารุสาร
นางสาวจุไรพร พร้อมสุข
นางเฉลิมพร หมุนอุดม
นางชญาณิศา วัฒนะอะโน
นางช่อชะบา ชื่นบาน
นางฑารินี เนคมานุรักษ์
นางฑิวาวรรณ สุวานิโช

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.

นางณกมล รอดคืน
นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
นางสาวณัฐรานี สุดตะนา
นางดรุณี จิตขาว
นางดวงดาว ยศสุนทร
นางดวงพร แก่นพะเนาว์
นางดาราภัณฑ์ เครือคํา
นางดารุณี สุวรรณชาตรี
นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
นางทรัพย์เจริญ พันธ์ขะวงศ์
นางสาวทองเจอะ สุขโข
นางทองริด แสนทวีสุข
นางทิพย์วัลย์ ศรีสุข
นางทุเรียน มุ่งเกมกลาง
นางธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว
นางธัญญานี กียะกูล
นางธันญณัญช์ มีดินดํา
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสม
นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา
นางนภาภรณ์ ทาโยธี
นางนวลปรางค์ นาถพรายพันธุ์
นางนันทิยา ศรีรวัฒน์
นางสาวนันทิยา แสงทอง
นางนัยรัตน์ ชุนลีประเสริฐ

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นางนิภาภรณ์ เขียวเขว้า
นางนิละมัย โตสงัด
นางเนาวรัตน์ สนธิการ
นางบรรจง สังฆมณี
นางสาวบังอร ไชยม
นางบุปผา สุขสงค์
นางบุษกร โคตรสมบัติ
นางบุษยา ทองมี
นางสาวปฏิญญา บุญเลิศ
นางสาวประไพวรรณ หนูแก้ว
นางประภา อัครพงศ์พันธุ์
นางสาวปริยากร พินกฤษณ์
นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
นางปุณยภา เฟื่องภักดี
นางเปรมยุดา สุรพญานนท์
นางพรณีย์ ถวาย
นางพรทิพย์ นิลจุลกะ
นางสาวพรทิพย์ ศรีจําเริญ
นางพัชรินทร์ เจสา
นางสาวพัชรินทร์ ชมชาติ
นางสาวพัชรี เพียรทรัพย์
นางพัชรี เอกทัศน์
นางพัฒนา สิมมาโคตร
นางพานทอง พิมสอน
นางเพชราลัย แตงน้อย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.

นางสาวเพ็ญจันทร์ พรหมตาด
นางเพ็ญศรี นาคพนม
นางไพรินทร์ สกุลโพน
นางมณี เกิดปาน
นางสาวมนัสนันท์ ทานผดุง
นางมนรัตน์ นิชเปี่ยม
นางสาวมาลี พรหมเดเวช
นางสาวมาลีน ประดับแสง
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
นางยุพดี คลาดนาน
นางยุพิน ศรีหริ่ง
นางเยาวภา สารเทพ
นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์
นางสาวรัดดาวัล พานาดา
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร์
นางรุ่งนภา งามสง่า
นางรู้จิต ดวงจันทร์
นางสาวลาวัลย์ เกติมา
นางลาวัลย์ ฉิมชั้น
นางวงค์วาส คุ้มกลาง
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
นางสาววรมน วีตะเสวีระ
นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น
นางวรรณวิมล ครุฑางคะ

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นางวรรณวิไล นาคขําพันธุ์
นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ
นางวัชรี สมบัติทิพย์
นางวาสนา ทองดี
นางวิจิตรา ทัพซ้าย
นางสาววีรินทร์ แดนราช
นางศศิประภา แก่งอินทร์
นางศศิวรรณ คุ้มฉายา
นางศิรประภา ขวัญทอง
นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์
นางศิริวรรณ วงษ์สกุล
นางศิวลักษณ์ ธาราศรี
นางสาวศุภวรรณ เครือแก้ว
นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
นางสมกมล วรรณทอง
นางสมจิตร ทองจินดา
นางสาวสมจินตนา รุ่งสกุล
นางสมร ต้องโพนทอง
นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์
นางสาวสํารวจ ประดับศรี
นางสาวสิริ์ณัฐา แสงวิโรจน์
นางสุกัญญา มีพ่วง
นางสาวสุกันยา มะละโยธา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๐ ข
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.

นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์
นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
นางสุดี ม่วงศรี
นางสุนทรีย์ ไชยโคตร
นางสุนันทา ลีลา
นางสุปรานี นครศรี
นางสุพรรณี ตันเทอดทิตย์
นางสุมนา ศรีโฉม
นางสุรีพร มูลตรีภักดี
นางสุวรรณา บุปผาพันธุ์
นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์
นางเสาวณีย์ เพียซ้าย
นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์
นางสาวแสงเดือน ครูปัญญามาตย์
นางเหรียญทอง คํายอง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
นางอภิญญา นิลวรรณ
นางอภิญญา ภูพานเพชร
นางอรวรรณ จันทร์ชะลอ
นางอรสา นามบิดา
นางสาวอรอนงค์ ภูยาธร
นางอรัญญา วงศ์ดาว
นางอวยพร ซุ่นกี่
นางอัฒรัตติ ไชยสิทธิ์
นางอัมพร ขวัญกลาง
นางอาจินต์ เหง้าสา
นางสาวอาชวินี ไชยสุนทร
นางอารดิน แก่นจันทร์
นางอารีย์ มาศขาว
นางอุไร ตอนศรี
นางอุไรวรรณ คล้ายจินดา

