เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
และเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ
ลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น พิ เศษ ประจ าปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จ านวน ๓๔ ราย และเหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี
ประจาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จานวน ๒๒๓ ราย แยกเป็น ชั้นที่ ๑ จานวน ๑๑๒ ราย ชั้นที่ ๒
จานวน ๒๒ ราย และชั้นที่ ๓ จานวน ๘๙ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจาปี ๒๕๕6
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายชิษณุพงศ์ วสุพลวิรุฬห์
นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น
นายเทอด โหมดชัง
นายประเทือง วัชระพงษ์เทพ
นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์
นายปรีชา กล่ารัศมี
นายพิพาก กุลหินตั้ง
นายวิรัตน์ พุ่มศิริ
นายสมคิด แสนบุญศิริ
นายสมยศ พรหมจันทร์
นายสมหมาย วีระชิงชัย
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
นายอรรถจิต ธรรมเกษตร

รายนามผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจาปี ๒๕๕๖
ชั้นที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายกนก เลียบเงิน
นายจาลอง ผู้สมเก่า
นายเฉลิมพล พลวัน
นายชโลธร ผาโคตร
นายทวี นริสศิริกุล
นายธนารัชต์ สมคเณ
ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร
นายไพศาล วุทฒิลานนท์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายภิรมย์ นิช่างทอง
นายวุฒิ อุดมสินานนท์
นายสงขลา ภูมิถาวร
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
นายสาเริง บุญโต
นายสุทธา สายวณิชย์
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
นายสุรชัย ขันอาสา
นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์
นายเสรี ขามประไพ

ชั้นที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น
นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกร
นายผุดผ่อง บาลลา
นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
นายสมคิด พระสว่าง
นายสุธีร์ เครือวรรณ
นายอภัย นิตยบูรณ์
นางบุญร่วม เจษฎารมย์
นางสุภี พระสว่าง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายกมล หมอกชัย
นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
นายไกรสร เพิ่มพูล
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
ร้อยตรี จรูญ สุขจิตร์
นายจักรวุธ เหล็กกล้า
นายเจริญ บรรณวงษา
นายเฉลิม ราชอ่อง

ชั้นที่ ๓

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
นายชัชนันท์ ดรชัย
นายชูโชค แนบสนิทธรรม
นายดิเรก ขอพึ่ง
นายบุญเลิศ เทพสกุล
นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์
นายประดับ ศรีเสน
นายประสาร บุตตะไมล์
นายปรีชา คงสมจิตร
นายพิเชษฐ์ จัตุชัย
นายพิศิษฐ์ สุวรรณจันทร์
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
นายยงยุทธ ทองแดง
นายยชอนันต์ อุ่นสกล
นายยุทธจักร เขียวอ้าย
นายเราะฮ์มาน โรมินทร์
นายวันชัย พฤกษะวัน
นายวิสิทธิ์ รัมย์ไธสง
นายศุภเกียรติ เดชพละ
นายสมชาย รอดเลี้ยง
นายสมชาย ไล้ทองคา
นายสมบูรณ์ ยวงทอง
นายสมโภชน์ เทียนทอง
นายสมยศ ไชยภูมิสกุล
นายสมศักดิ์ สุดดวง
นายสฤษดิ์ ภู่ชื่น
นายสุชนม์ วงศ์สว่าง
เรืออากาศตรี สุชิน อุ่นยศ
นายสุเทพ สุทธิบุตร

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุเมธ พรพานิช
นายไสว บุญทอง
นายอดิศรา เรืองสนาม
นายอภิศักดิ์ แก้วแต้ม
นายอานวยพร ทรัพย์คง
นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
นางจารีย์ กุณะ
นางจารุณี มุขพรหม
นางช่อผกา หงษ์ศรี
นางทุเรียน มุ่งเกมกลาง
นางเทียมศิลป์ นาคอก
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธวัลกร คาอินทร์
นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสม
นางพรรณี เทพสูตร
นางพรรณี สีม่วง
นางสาววรมน วีตะเสวีระ
นางวันทนา กลิ่นชั้น
นางวิไล หม่องมะลิต๊ะ
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา
นางสาวสร้อย ยอดยิ่ง

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจาปี ๒๕๕๗
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายดารงค์ ปุณฑริกกุล
นายดารัสวิทย์ ปทุมมาศ
นายประมาณ จุ้ยประเสริฐ
นายพงษ์พันธ์ ฤกษ์รัตน์
นายภุชงค์ นุตราวงศ์
นายรังสี พุฒจร
นายสนิท ณ ระนอง
นายสุภโชค เกษมจิต
นายอภิชาต สุขัคคานนท์
นางศิริพร เกษมทิตย์

รายนามผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจาปี ๒๕๕๗
ชั้นที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายกิตติ บุญเชิด
นายเกิดมี สอนเมือง
นายเข็มพรชัย ทองน้อย
นายจาเริญ รัตนบุรี
นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
นายชยาวุธ จันทร
นายชัช กิตตินภดล
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
นายชูชาติ แก้วนอก
นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายทศพร เมฆอากาศ
นายธนชน มุทาพร
นายนิเวช ตนะทิพย์
นายพิชาติ โพทัพ
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ว่าที่ร้อยตรี มานิต พูลสวัสดิ์
ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์
นายวีระ ทวีสุข
นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์
นายสัจจา สีปาน
นายอุดม ชานิ
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
นายอนันต์ เมตตาไพจิตร
นายอารักษ์ พัฒนถาวร
นางสาวมาลี พรหมเดเวช

ชั้นที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ว่าที่พันตรี จาเริญ นครไทย
นางลมัย มั่นคง
นางสาวลาเจียก สังข์ประเสริฐ
นายกฤษณพันธ์ เพ็งศรี
นายปฐมสุข สีสาดเลา
นายอานวย อินทโชติ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายธริษตร์ มาลา
นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง
นายปรีชา อบมาลี
นายพงษ์ศักดิ์ สนธิการ
นายมโน มาพะเนาว์

ชั้นที่ ๓

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุนทร ยามศิริ
นายสุรพล เพ็ชร์หาญ
ร้อยตารวจโท บัณฑิต ศรีวิชัย
นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียง
นางสาวดุษฎี ประทีปพรศักดิ์
นางสาวทรัพย์สมบูรณ์ ประกายสกุล
นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
นางอารีวรรณ ประสาน

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจาปี ๒๕๕๘
๑. นายจุลศักดิ์ เปี่ยมทอง
๒. นายประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ
๓. นายสมบัติ อานวย

รายนามผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจาปี ๒๕๕๘
ชั้นที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
นายโกวิท ภูโอบ
นายจานงค์ศักดิ์ ธุลีจันทร์
นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์
นายชลิต เพ็ชรรัตน์
นายชาญชัย รสจันทร์
นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ
นายณัฏฐพัชร์ ศรีสังข์
นายทนง เฝือแก้ว
นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท์
นายธงชัย มั่นคง
นายธนู บุญเลิศ
นายธีรพงษ์ สารแสน
นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย
นายประทีป กีรติเรขา
นายประสาน โชติมน
นายปิยะ ประกอบผล
นายพงษ์เทพ มาอุ่น
นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
ชั้นที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายมานพ ษมาวิมล
นายวรพงษ์ สันติวงค์
นายวันชัย เกิดมีโภชน์
นายวันชัย พบพืช
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
นายสมดุลย์ เจริญสุข
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
นายสมยศ วิชากร
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
นายสุดสาคร เรืองวิเศษ
นายสุนทร กุมรีจิตร
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ
นายสุรพล พนัสอาพล
นายสุรพันธ์ ดิสสมาน
นายสุรินทร์ บัวงาม
นายอนันต์ กัลปะ
นายอนันต์ ชัชชวพันธ์
นายเอกรัฐ สมจิต
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
นายไพศาล จันทร์กลับ
นายสุนทร อินทเรือง
นางนภาพร เพ็ชรศิลป์
นางบุญตา งามวัฒนากุล
นางสุนันทา วรรณอุณกุล

ชั้นที่ ๓
๑.
๒.
๓.
๔.

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก จันทร ก่าภัคสร
นายเชษฐ์ แผ้วกิ่ง
พันเอก ทนาย เพิ่มพูล
นายนพดล ทัศนภักดิ์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญสืบ กล่ามาศ
นายปัญญา จรรยาเลิศ
นายมนู ภูกองชนะ
นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์
ดาบตารวจ วิโรจน์ สามทองบุตร
นายวิเชียร เอี่ยวเฮง
นายสมเกียรติ หนูแก้ว
นายสมโชค เลาหะจินดา
นายสมวาท จงหมื่นไวย์
นายสิงคม ปัญญาคา
นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก
นายอุทิศ โทแหล่ง
นางพิกุล พระสิงห์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจาปี ๒๕๕๙
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายเฉลิมพร จันทรทีประ
นายบดินทร์ คล้ายมณี
นายศุภณัฐ เขียวมณี
นายสนั่น พาหอม
นายสมศักดิ์ อนานนท์
นายสุนทร ชมภูนิช
นายเอื้อกวิน สืบเสาะ
นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ

รายนามผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจาปี ๒๕๕๙
ชั้นที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายเจริญ โกศัย
นายชวลิต ปานบุญยืน
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
นายเด่น พุทธิเฉลิมชัย
นายธีรวุฒิ พุทธการี
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์
นายพะโยม ชินวงศ์
พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน
พลเอก พลาวุฒิ กลับเจริญ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
นายเยื้อน สิทธิศาสตร์
นายวีระกุล อรัณยะนาค

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖. นายศรีพจน์ เชียงวงค์
๑๗. นายศีลธรรม โพนะทา
๑๘. นายสมโภชน์ นพคุณ
๑๙. นายสวัสดิ์ มาศขาว
๒๐. นายสุภัทร จาปาทอง
๒๑. นายสุเทพ ชิตยวงษ์
๒๒. นายอดุลย์ สุขเจริญ
๒๓. นายอนุพงศ์ คงประพันธ์
๒๔. นายอรรณพ จูจันทร์
๒๕. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
๒๖. นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์
๒๗. ร้อยตารวจตรี โอภาส ฤทธิ์เจริญ
๒๘. นางนฤมล ปาลวัฒน์
๒๙. นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยม
ชั้นที่ ๒
นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
ชั้นที่ ๓
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

