
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗ นางสาวรุจิเรข  บุญกาพิมพ 

 ๒๘ นางสาววิไลวรรณ  โพนศิริ 

 ๒๙ นางสาวศรีสุนันท  ประเสริฐสังข 

 ๓๐ นางสาวอณิสณี  แทนอาษา 

 ๓๑ นางสาวอรอนงค  ภูสีฤทธิ์ 

 ๓๒ นางอารยะรัตน  ชารีแสน 

 ๓๓ นางสาวเอื้อมพร  จันทรสองดวง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายทินภัทร  โพธิ์ชัย 

 ๒ นายวรเชษฐ  ศรีสถิตย 

 ๓ นายศุภรานนท  ลาศรีทัศน 

 ๔ นายอนันต  เม็กแสงนีน 

 ๕ นายอภิชิต  สุทธิประภา 

 ๖ นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร 

 ๗ นางสาวเกษร  เมรัตน 

 ๘ นางสาวจตุพร  หงสทองคํา 

 ๙ นางนวลละออง  กันแกว 

 ๑๐ นางสาวอุไรวรรณ  ศรีพนา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายวัชรกร  เนตรถาวร 

 ๒ นายโอภาส  ศิริโท 

 ๓ นางเบญจพร  วงคไชยชาญ 

 ๔ นางสาวภทวรัศมิ์  ดงใจ 

 ๕ นางสาวมาลินี  สุราช 

 ๖ นางสาวสิรินันท  จันทรหยวก 

 ๗ นางสาวออมขวัญ  กฤษณะกาฬ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายณัฐปคัลภ  ญาณมโนวิศิษฎ 

 ๒ นางพิภัทรา  สิมะโรจนา 

 ๓ นางสาวลินดา  นาคโปย 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายชัชวาล  มงคล 

 ๒ นายธนัช  ถิ่นวัฒนากูล 

 ๓ นายธรรมรัตน  สิมะโรจนา 

 ๔ นายธีระวุฒิ  กล่ินดวง 

 ๕ นายวชิรพงศ  มณีนันทิวัฒน 

 ๖ นายสราวุธ  โรจนศิริ 

 ๗ นายสุพัฒน  เศรษฐคมกุล 

 ๘ นายสุรกิจ  ทองสุก 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙ นายสุริยศักดิ์  มังกรแกววิกุล 

 ๑๐ นางจิตติพร  บมไล 

 ๑๑ นางจิราภรณ  พจนาอารียวงศ 

 ๑๒ นางสาวนภกานต  หนายคอน 

 ๑๓ นางสาวปรารถนา  มณีฉาย 

 ๑๔ นางรุงรวี  อํานาจตระกูล 

 ๑๕ นางสาววราภรณ  สินถาวร 

 ๑๖ นางสาววาทิตา  เอื้อเจริญ 

 ๑๗ นางสาวสุนทรีย  ธรรมสุวรรณ 

 ๑๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายชัชวาล  นิมโรธรรม 

 ๒ นายณัฐวุฒิ  แกวศิริ 

 ๓ นายบุญยอด  ศรีรัตนสรณ 

 ๔ นายประมวล  นอยทรง 

 ๕ นายวรพจน  ทําเนียบ 

 ๖ นายสรรเสริญ  ผาวันดี 

 ๗ นายสุพัฒน  สุขเกษม 

 ๘ นายอธิวัฒน  อภิรัตนธนารัฐ 

 ๙ นางสาวขณิดา  จรุงจิตต 

 ๑๐ นางสาวนลินี  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑ นางสาวพิพรรธน  พิเชฐศิรประภา 

 ๑๒ นางสาวรัชดา  ประณม 

 ๑๓ นางสาววัชรี  ปนนิยม 

 ๑๔ นางวิชุดา  จันทรเวโรจน 

 ๑๕ นางสาวสุพรัตรา  แดงเจริญ 

 ๑๖ นางอภิรดี  พุดเผือก 

 ๑๗ นางสาวอมรรัศมี  จิณรักษ 

 ๑๘ นางอังคณา  กุลนภาดล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  พลอยศรี 

 ๒ นายกฤษณะ  ชองศรี 

 ๓ นายฆอง  มงคล 

 ๔ นายจตุพล  พิสิฏฐศักดิ์ 

 ๕ นายจักรกริช  ไชยเนตร 

 ๖ นายจารุต  ฐิติวร 

 ๗ นายชนะพล  สิงหศุข 

 ๘ นายชาญชัย  สุขคุม 

 ๙ นายชาญชัย  ศิริงาม 

 ๑๐ นายชาญณรงค  คําเพชร 

 ๑๑ นายณฐ  สบายสุข 

 ๑๒ นายณัฐที  ปนทอง 

 ๑๓ นายดรัณภพ  เพียรจัด 

 ๑๔ นายทวีทรัพย  เจือพานิช 

 ๑๕ วาที่รอยโท ธนเดช  กังสวัสดิ์ 

 ๑๖ นายธีระพงษ  ทศวัฒน 

 ๑๗ นายนคินทร  สุรพานิช 

 ๑๘ นายนพพร  ขุนคา 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙ นายนรากร  ศรีสุข 

 ๒๐ นายนิติพงษ  ศิริวงศ 

 ๒๑ นายบรรพจน  มีสา 

 ๒๒ นายบํารุง  ฉิมภาลี 

 ๒๓ นายบุญญา  วาสี 

 ๒๔ นายประภาส  มาดะมัน 

 ๒๕ นายปริวรรต  นาสวาสดิ์ 

 ๒๖ นายพงศธร  ปาลี 

 ๒๗ นายพิสิษฐ  สุนทราวิฑูร 

 ๒๘ นายภาคภูมิ  ลบถม 

 ๒๙ นายภาสกรณ  ยอดสอน 

 ๓๐ นายวรภัทร  เมฆขจร 

 ๓๑ นายวรากรณ  สุดสงวน 

 ๓๒ นายวรุตม  กิจเจริญ 

 ๓๓ นายวิระสิทธิ์  สุขสมชิต 

 ๓๔ นายวีระพล  ทับทิมดี 

 ๓๕ นายศิริวัฒน  สิริศรีวัฒนกุล 

 ๓๖ นายเษกสรร  สิงหธนู 

 ๓๗ นายสมพล  พวงส้ัน 

 ๓๘ นายสรรเพชญ  บรรลือวงศ 

 ๓๙ นายสิทธิโชค  ลางคุลานนท 

 ๔๐ นายสุรพงษ  แกนมณี 

 ๔๑ นายเสรี  จีนภักดี 

 ๔๒ นายอธิภัทร  สินทรโก 

 ๔๓ นายอภิชฌาฏย  เดชสุภา 

 ๔๔ นายอภิชัย  วิลาวรรณ 

 ๔๕ นายอรรถพจน  บัวงาม 

 ๔๖ นายอาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ 

 ๔๗ วาที่รอยตรี เอกชัย  ไชยดา 

 ๔๘ นางสาวกัญชญานิศ  ศรีนุกูล 

 ๔๙ นางสาวกาญจนา  สระประเสริฐ 

 ๕๐ นางสาวกาหลง  บัวนาค 

 ๕๑ นางสาวจงภร  มหาดเล็ก 

 ๕๒ นางจรรยาลักษณ  เกษบุตร 

 ๕๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไพรแกน 

 ๕๔ นางสาวจิตติมา  ปญญาพิสิทธิ์ 

 ๕๕ นางสาวจิราภรณ  ศรีคําดี 

 ๕๖ นางสาวชญากาณฑ  ขันธแกว 

 ๕๗ นางชมพูนุท  สินสุวรรณ 

 ๕๘ นางสาวญาดา  เรียมริมมะดัน 

 ๕๙ นางฐิติพร  ดิศวนนท 

 ๖๐ นางสาวณัฐกานต  โคนาบาล 

 ๖๑ นางสาวณัฐพร  สนเผือก 

 ๖๒ นางสาวเทวิกา  เบ็ญจวรรณ 

 ๖๓ นางนลินา  ไชยะ 

 ๖๔ นางนวัสนันท  วงศประสิทธิ์ 

 ๖๕ นางสาวนันทนภัส  ธนฐากร 

 ๖๖ นางสาวนันทพร  บุญสุข 

 ๖๗ นางนิชชิชญา  เกิดชวย 

 ๖๘ นางสาวเบญจมาศ  เอี่ยมจํารูญ 

 ๖๙ นางสาวประนิดา  มีสมบัติ 

 ๗๐ นางสาวประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์ 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑ นางสาวประสบพร  จุลบุตร 

 ๗๒ นางสาวปรัชญาเมธี  เทียนทอง 

 ๗๓ นางสาวปราริชาติ  รื่นพงษพันธ 

 ๗๔ นางสาวปรีดาพร  อารักษสมบูรณ 

 ๗๕ นางสาวปยะวดี  กิ่งมาลา 

 ๗๖ นางสาวผุสดี  ภุมรา 

 ๗๗ นางสาวพจนีย  เชื้อบัณฑิต 

 ๗๘ นางสาวพนัชกร  เพชรนาค 

 ๗๙ นางสาวพรทิพย  อนเกษม 

 ๘๐ นางพรทิพย  เอี่ยมอําไพ 

 ๘๑ นางสาวพรนภา  พุทธรักษา 

 ๘๒ นางสาวพรรณรัตน  กานตไกรศรี 

 ๘๓ นางสาวพันธทิพย  โอฬารรัตนมณี 

 ๘๔ นางสาวพิไลพร  หนูทองคํา 

 ๘๕ นางภควดี  สุดสงวน 

 ๘๖ นางภริดา  รัตนพงษ 

 ๘๗ นางสาวมธุริน  พงศกรพาณิช 

 ๘๘ นางสาวรติยา  สุทธิธรรม 

 ๘๙ นางสาวลักคณา  นอยสวาง 

 ๙๐ นางสาววรเกด  สุขสําราญ 

 ๙๑ นางสาววรี  เรืองสุข 

 ๙๒ นางวัลยา  วงศณรัตน 

 ๙๓ นางสาววิยารัตน  กุมุทนาถ 

 ๙๔ นางสาวแววดาว  พิมพพันธดี 

 ๙๕ นางสาวศิริขวัญ  ย่ิงเจริญ 

 ๙๖ นางสาวศิรินันท  คําสี 

 ๙๗ นางสาวศิริเพ็ญ  มูเนาวาเราะ 

 ๙๘ นางสาวสายทอง  ตนสาย 

 ๙๙ นางสาวสิริณัฎฐ  ควรประกอบกิจ 

 ๑๐๐ นางสาวสิริวิมล  หาญประเสริฐ 

 ๑๐๑ นางสุกัญญา  พิพัฒนไพฑูรย 

 ๑๐๒ นางสาวสุทธิษา  สมนา 

 ๑๐๓ นางสาวสุปราณี  จอยรอด 

 ๑๐๔ นางสาวสุรสา  จันทนา 

 ๑๐๕ นางสาวสุรียรัตน  สาระสมแสง 

 ๑๐๖ นางสาวสุวัชราพร  สวยอารมณ 

 ๑๐๗ นางสาวสุวิชา  แสงรุงเพชร 

 ๑๐๘ นางสาวสุวิมล  ขวัญศิริวงศ 

 ๑๐๙ นางสาวอมรรัตน  ดอกไมขาว 

 ๑๑๐ นางสาวอรชุมา  หนูนอย 

 ๑๑๑ นางสาวอรอนงค  โรงรักษา 

 ๑๑๒ นางสาวอัตติยา  ไชยฤทธิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๘  ราย) 

 ๑ นายจักรภพ  ย้ิมงาม 

 ๒ วาที่รอยตรี นพดล  เวศวงศษาทิพย 

 ๓ นายนัทวุธ  เงินถา 

 ๔ นายพิทักษ  ฐานะภักดี 

 ๕ นายสมชาย  ลัคนาพงศ 

 ๖ นายสมศักดิ์  ลํ้าเลิศ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายสุพจน  สกุลธรรม 

 ๘ นายอิทธิพัทธ  หอณรงคศิริ 

 ๙ นายอุดร  พิมแกว 

 ๑๐ นางสาวกาญจนา  พ่ึงผล 

 ๑๑ นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ 

 ๑๒ นางสาวทัศนวรรณ  ทัศนะพงษ 

 ๑๓ นางสาวทัศนีย  พรเพ่ิมทรัพย 

 ๑๔ นางสาวธนรมล  คงแกว 

 ๑๕ นางสาวธนัฎฐา  วัฒนะกุล 

 ๑๖ นางธิดาพร  ประทุมวี 

 ๑๗ นางสาวนวลลออ  อนุสิทธิ์ 

 ๑๘ นางนันทภัค  สันธนากร 

 ๑๙ นางบังอร  จีนภักดี 

 ๒๐ นางประภาพรรณ  ศรีอุทยาน 

 ๒๑ นางสาวปญญารัตน  สมศักดิ์ 

 ๒๒ นางสาวพันธทิพย  ถูกคะเนย 

 ๒๓ นางพิชญสินี  พุทธฤทธิ์ 

 ๒๔ นางสาวพิไลพร  วงษา 

 ๒๕ นางเพลินใจ  สกุลธรรม 

 ๒๖ นางเยาวนาถ  เพ็ชรดี 

 ๒๗ นางสาววนิดา  พูลเจริญ 

 ๒๘ นางวสุนธรา  นันทะเสน 

 ๒๙ นางวัฒนา  เวศวงศษาทิพย 

 ๓๐ นางสาววันดี  พูลเจริญ 

 ๓๑ นางวาสนา  เทียนกุล 

 ๓๒ นางสาววิภาวรรณ  ปนศิริ 

 ๓๓ นางสาวศิริพร  ขจรพันธ 

 ๓๔ นางสาวศิริพร  พูลบุตร 

 ๓๕ นางสาวสงศรี  สินสมใจ 

 ๓๖ นางสาวสมพร  มานะวะ 

 ๓๗ นางสาวสมพร  ศิริวรา 

 ๓๘ นางสาลินี  บุญนาค 

 ๓๙ นางสาวสุชาดา  ทับศรี 

 ๔๐ นางสุภินดา  เทวารุทธ 

 ๔๑ นางสาวสุมินตรา  คางดวง 

 ๔๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  มังกรแกว 

 ๔๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  มีทรัพยอรุณ 

 ๔๔ นางสาวอรวรรณ  เล็กชะอุม 

 ๔๕ นางสาวอัจฉรา  พรมที 

 ๔๖ นางสาวอารยา  เกษมสุข 

 ๔๗ นางสาวอุมาพร  ลอประดิษฐ 

 ๔๘ นางอุราลักษณ  นัดพบสุข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๘  ราย) 

 ๑ นายกิจจา  ภักดีนิมิตร 

 ๒ นายกิตติพงษ  ทับพยุง 

 ๓ นายโกเมศ  กุลอุดมโภคากุล 

 ๔ นายจักรพงศ  แสงหิม 

 ๕ นายฉัตรชัย  อิ่มอารมณ 

 ๖ นายชุษณะ  สารจิตตาภาพ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายณัฐปนนท  สิงหยศ 

 ๘ จาสิบตรี ธนากร  ทองกลอม 

 ๙ นายธนานันท  เหล็กเกตุ 

 ๑๐ นายธีรพล  ปฏิแพทย 

 ๑๑ นายบัญชา  บีซัน 

 ๑๒ นายประสาร  โปรงธุระ 

 ๑๓ นายปยะ  นุชพงษ 

 ๑๔ นายพงศกร  สวัสดิ์มาก 

 ๑๕ นายพรศักดิ์  เวชเจริญ 

 ๑๖ นายพินิจ  ประชุมรัมย 

 ๑๗ นายมณฑล  เทียมเกา 

 ๑๘ นายรณชัย  ขวัญทอง 

 ๑๙ นายวิษณุ  พานิช 

 ๒๐ นายสมพงศ  ฆองหลวง 

 ๒๑ นายสมศักดิ์  ทองแกว 

 ๒๒ นายสรศักดิ์  งามละมัย 

 ๒๓ นายสันติชัย  วงษสุวรรณ 

 ๒๔ นายสิทธิเดช  ประดิษฐพัสตรา 

 ๒๕ นายสุจินต  อรัณยกานนท 

 ๒๖ นายสุเทพ  เกิดปราง 

 ๒๗ นายสุรพล  โตะสีดา 

 ๒๘ นางสาวกมลธร  แสงอุทัย 

 ๒๙ นางสาวกรรภิรมย  กรรณิกา 

 ๓๐ นางสาวเกศรินทร  เกิดในหลา 

 ๓๑ นางสาวจรีรัตน  ธรรมมา 

 ๓๒ นางสาวจันจิรา  ยุทธหาญ 

 ๓๓ นางสาวจินตณิภา  เนาวภาส 

 ๓๔ นางสาวณิญานภัสส  บัตรเจริญ 

 ๓๕ นางสาวฉัตราภรณ  วนิชยถนอม 

 ๓๖ นางชญานิน  วรรณะ 

 ๓๗ นางสาวชนากานต  อึงสวัสดิ์ 

 ๓๘ นางสาวชนิตรา  เลาะหมิน 

 ๓๙ นางสาวชนิตสิรี  โพธิ์เงิน 

 ๔๐ นางสาวฐิติรัตน  เอนกสุวรรณกุล 

 ๔๑ นางนฤมล  ฆองหลวง 

 ๔๒ นางสาวนลินี  หนูมานอย 

 ๔๓ นางนวพร  มวงทอง 

 ๔๔ นางนุจรี  จันทรเจริญ 

 ๔๕ นางสาวนุจรี  ฮึมหมัด 

 ๔๖ นางสาวบุษยา  วงศวัฒนาวุฒิ 

 ๔๗ นางสาวปณิตา  คลายนิล 

 ๔๘ นางสาวพนิตตา  สนนําพา 

 ๔๙ นางสาวพรทิพย  ควรประกอบกิจ 

 ๕๐ นางพรพรรณ  ดอนพนัส 

 ๕๑ นางภรภัทร  เปรมกมล 

 ๕๒ นางสาวมยุรา  หาญกลาง 

 ๕๓ นางสาวมัธรินทร  บางสมบูรณ 

 ๕๔ นางสาวมานิสา  มิตรโกสุม 

 ๕๕ นางสาวรุจนี  ทองย่ังยืน 

 ๕๖ นางสาวรุจิรา  ขุนวงษ 

 ๕๗ นางสาวเรณู  วรรณสมบูรณ 

 ๕๘ นางสาววรรณวิภา  แสงเทศ 
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 ๕๙ นางสาววราภรณ  ดวงเผือก 

 ๖๐ นางวันเพ็ญ  บัวทอง 

 ๖๑ นางสาววันเพ็ญ  โสภาธร 

 ๖๒ นางสาวศิริรักษ  เฟองเงิน 

 ๖๓ นางสาวสมสกุล  ล้ิมวัฒนาวดี 

 ๖๔ นางสาวสายน้ําผ้ึง  บุญมา 

 ๖๕ นางสาวสิปภา  สุขโขใจดี 

 ๖๖ นางสาวสิรดา  แกวดี 

 ๖๗ นางสาวสิริญพิชญา  วงศเพชรอักษร 

 ๖๘ นางสาวสิริมาส  กิ้มสุวรรณ 

 ๖๙ นางสาวสิริลาวัลย  แววมะบุตรวรโชติ 

 ๗๐ นางสาวสุนันท  จันทรเซ็ง 

 ๗๑ นางสาวสุปราณีย  เพ็ญจันทร 

 ๗๒ นางสาวสุมิตรา  ทองจับ 

 ๗๓ นางสาวสุรีพร  พ่ึงรัตนา 

 ๗๔ นางสาวเสาวลักษณ  อยูสุข 

 ๗๕ นางสาวแสงเทียน  นามนิตย 

 ๗๖ นางอลัลดา  รื่นเจริญ 

 ๗๗ นางสาวอาภา  ปาสาณพงศ 

 ๗๘ นางสาวอินทิรา  วงษาเจริญกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี ชูวงศ  อุบาลี 

 ๒ นายนักรบ  เถียรอ่ํา 

 ๓ นายนาวี  เปล่ียวจิตร 

 ๔ วาที่รอยตรี วยากร  อุดมโภชน 

 ๕ นายสินาด  โกศลานันท 

 ๖ นางสาวกัลยรัตน  เจียมโฆสิต 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติรัตน  รุงรัตนาอุบล 

 ๒ นายเกรียงไกร  ตรีฤทธิวิทยา 

 ๓ นายจักรวรรดิ  กิ่งสมกลาง 

 ๔ นายชัชวาลย  มากสินธ 

 ๕ นายชีวะ  ทัศนา 

 ๖ นายเชษฐณรัช  อรชุน 

 ๗ นายณัฐกาญจน  พ่ึงเกิด 

 ๘ นายนิทัศน  นิลฉวี 

 ๙ นายปญญา  วงศตาย 

 ๑๐ นายพรชัย  เหลืองวารี 

 ๑๑ นายภูริพัฒน  แกวตาธนวัฒนา 

 ๑๒ นายยุทธนา  พรรคอนันต 

 ๑๓ วาที่เรือตรี วัชรวิทย  รัศมี 

 ๑๔ นายศตวรรษ  ทิพโสต 

 ๑๕ นายสําราญ  ชําโสม 

 ๑๖ นางสาวจิรพร  สวัสดิการ 

 ๑๗ นางสาวจุตินันท  ขวัญเนตร 

 ๑๘ นางสาวชวัลรัตน  สมนึก 


