หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๒
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๒ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๘,๖๗๑ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

กระทรวงมหาดไทย

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายเฉลิม วงษไพร
นายชรินทร พิมพรอด
นายพยม พรหมเพชร
นายพเยาว เนียะแกว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัด
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ พันตํารวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
๕ นายศราวุธ สันตินันตรรักษ
๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล
๗ นางสุมาลี เมืองนาง

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายชวาล พัฒนกําชัย
๕ จาสิบตํารวจ รังสรรค กิจพิพัฒน
นายทรงฤทธิ์ ประดิษฐแทน
๖ นายวิเชียร ทรัพยเจริญ
๗ นายสุวิทย ชัยตระกูลทอง
นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค
นายประวัติ หิรัญ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๒ ราย)
๑๐ นายชาญ พวงเพ็ชร
นายกิตติ เปาเปยมทรัพย
๑๑ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
นายกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค
๑๒ นายชื่น วงษเพ็ญ
นายโกวิทย เลาวัณยศิริ
๑๓ นายชูศักดิ์ แมนทิม
นายคณะวัฒน อังสนานิวัฒน
๑๔ นายณรงค จักรแกว
นายจํารัส นาคแสง
๑๕ นายเดชา จันทรเกษม
นายจุลพันธ ทับทิม
๑๖ นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายชวลิตร ตัญยะบุตร
๑๗ นายถนอมทรัพย อินออน
นายชัยยะ อังกินันทน
๑๘ นายทรงยศ เทียนทอง
นายชัยยันต วิเชียรพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายธงชัย มุงเจริญพร
นายธนพล ปรีดาสุทธิจิตต
นายธนภณ กิจกาญจน
นายธนากร ขยันการ
นายธรรมรัตน ดีเจริญวิรุฬ
นายนภดล สันติภาพจันทรา
นายนราเดช คําทัปน
นายนิเวศน บุญชู
นายประยุทธ วุฒิโสภากร
นายประสิทธิ์ โชคกิจ
นายประเสริฐศิลป ชาญณรงค
นายปรีชา ฤกษหราย
นายพงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
นายพรชัย โควสุรัตน
นายไพรัตน ตันบรรจง
นายไพรินทร หนูมาก
นายมณเฑียร วิริยางกูร
นายมนตรี เพชรขุม
นายมนัส บุญปู
นายมนู พุกประเสริฐ
นายยุทธ จัตุรัส
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นายกฤษพณ หวานแกว
๒ นายกิติศักดิ์ วิมลอนุพงษ

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๔๑ นายวรรณา รอดพิทักษ
๔๒ นายศิริพงษ สวยสม
๔๓ นายเศรษฐ อัลยุฟรี
๔๔ นายสมควร ทองสุกใส
๔๕ นายสมชาติ ประดิษฐพร
๔๖ นายสมชาย เจริญพานิช
๔๗ นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ
๔๘ นายสมศักดิ์ กอบัวแกว
๔๙ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
๕๐ นายสรกฤช เทียนถาวร
๕๑ นายสัญญา บุญหลง
๕๒ นายสุชาติ ไตรองคถาวร
๕๓ นายสุบรรณ จิระพันธุวาณิช
๕๔ นายสุรินทร ฐิติปุญญา
๕๕ นายสุวัฒน ตระกูลโรจน
๕๖ นายหาญชัย ทีฆธนานนท
๕๗ นายอดินันท ศรีวนกุล
๕๘ นายอนันต เดชศรี
๕๙ นายอนุสรณ นาคาศัย
๖๐ นายอํานาจ ศิริชัย
๖๑ นายอุทิศ ชูชวย
๖๒ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ
(รวม ๕๔ ราย)
๓ นายเกรียงไกร ดุษฎีธรรม
๔ นายขจร วรวาท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล
นายจิตติน ตั้งกงพานิช
นายเฉลิมชัย ศรีสุเทพ
สิบเอก ไชยยศ รมโพธิ์ทอง
นายณรงคศักดิ์ โรจนาปยาวงศ
นายดํารงคชัย นันทปราโมทย
นายถาวร บุปผาเจริญ
นายทรงสิทธิ์ จิรัปปภา
นายทองแดง คําพรหม
นายธวัชชัย ทองทับ
นายธีระ เจี่ยสกุล
นายบุญถิ่น นวลใหม
นายบุญพา เกื้อทอง
นายปริวรรต นันทปญญา
นายเปรม ทองเนื้อแข็ง
นายพยุง อมศิริ
นายพิภพ วัฒนานุกิจ
นายพีระพล ติ้วสุวรรณ
นายมณเฑียร สิงหสา
นายเรวัตร อินทพงษ
นายโรจนชัย มหรรทัศนพงฐ
นายวิเชียร สกุลเวสสะอนันต
นายวิเชียร เอนกลาภ
นายวินัย ธัญญาวินิชกุล
นายวิโรจน งามสุดสุคนธรัตนา

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิโรจน ชอบเพื่อน
นายวีระวัฒน มิตรสูงเนิน
นายศักดิ์สิน ศรีวิไล
นายศิริชัย ปานอุดมลักษณ
นายสมชาย มณีรัตน
นายสมพงษ สุขเพราะนา
นายสัญชัย หิริสัจจะ
นายสําราญ วัลลานนท
นายสืบตระกูล ป เทวารุทธ
นายสุชา เข็มมา
นายสุชาติ อุสาหะ
นายสุรพล ศรีบุญเรือง
นายเสงี่ยม แสนพิช
นายองอาจ วชิรพงศ
นายอนันต ปรีดาสุทธิจิตต
นายอัศดร รากบัว
นายอาคม หาญนอก
นายอิสหาก สาลี
นายอุดร มาสิงห
นางจินดา มะลิผล
นางฉลอม สงลา
นางดาหวัน คนขยัน
นางนันทพร ศิริปญจโชติ
นางนิสากร แพรศิริวุฒิพงศ
นางสุนิสา สินไพบูลยผล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๐๑ ราย)
นายกฤษฎา หลีนวรัตน
๒๖ นายเฉลิมพล นิยมสินธุ
นายกิตติ แกววงษา
๒๗ นายเฉลิมศักดิ์ จันทรจีน
นายกิตติ เชาวนดี
๒๘ นายชรินทร โชควิริยะ
นายกิตติ รุงเรืองสินงาม
๒๙ นายชัยณรงค แกวทุง
นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมปทุมศักดิ์
๓๐ นายชัยวุฒิ ลิ้มศุภรัตน
นายกิติพงศ พงศสุรเวท
๓๑ นายชาคริต ทิศกลาง
นายกิติรัตน ภัทรปรีชาสกุล
๓๒ นายชาญชัย ตอไพบูลย
นายโกศล รัศมี
๓๓ นายชาติชาย พรหมมาศ
วาที่รอยตรี ไกรธนู แกลวทนงค
๓๔ นายไชยวัฒน แยมนาค
๓๕ นายณใจจันทร จันทรใจ
นายไกรวุฒิ คุมบาน
๓๖ วาที่รอยตรี ณรงคเดช จิยะพงศ
นายคมศักดิ์ แซเตียว
๓๗ นายณรงคศักดิ์ วิงวอน
นายคมสัน จิตรมั่น
๓๘ นายณรงคศักดิ์ อุยคํา
นายคําหลา ถาวีวร
๓๙ นายณัฐชัย ธิติรัตนานนท
นายคุณกร อินทรแสง
นายจงรักษ คุณเงิน
๔๐ นายณัฐพล แกวขัน
นายจรูญ อวยนอก
๔๑ นายเตือน ทองยิ้ม
นายจอมไกร สวัสดิ์วงศ
๔๒ นายทรงศักดิ์ กุลรัตน
นายจารุพรรณ ภูวสันติ
๔๓ นายทวี นิลแสง
นายจารุวัฒน สุขพันธุถาวร
๔๔ นายทวีสุข เหลืองสกุลไทย
๔๕ นายทองคํา สายสะอาด
นายจําลอง ขําสา
๔๖ รอยตํารวจตรี ทองแดง เทียนศรี
นายจิรทัศ ไกรเดชา
๔๗ นายทองหลอ อ่ําผึ้ง
นายจิรพงษ ทรงวัชราภรณ
๔๘ นายทองอยู แกวกลา
นายจิระประสิทธิ์ พิสุทธิ์
๔๙ นายทายาท เกียรติชูศักดิ์
นายเจริญ จันทวงศ
นายเฉลิม เกตุแจ
๕๐ นายเทพฤทธิ์ ขุนแสน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายเทวินทร จันทราช
ดาบตํารวจ ธงชัย วจีสัจจะ
นายธวัช ฐิตินันทพงศ
นายธวัชชัย ทองออน
นายธํารง วรทอง
นายนิกร อายุยืน
นายนิคม พระเมเด
นายนิพนธ สีตะระโส
นายนิยม นิยมชม
นายนิรันดร เจริญพันธ
นายนิรุธ สุวรรณรักษา
นายบุญเกื้อ บุญหยง
นายบุญนงค สุริยะชัยพันธ
นายบุญลือ พันธพินิจ
นายบุญเลิศ ลิ่มตั้ง
นายบุญสม อาบวารี
นายประจวบ โมรา
นายประสิทธิ์ โยธารักษ
นายประสิทธิ์ แสงจันทร
นายประเสริฐ ศิวทัศน
นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ
นายปรีดี มนตรี
นายโปย พรหมอภิบาล
นายพงศศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายพงษพันธุ พันธุศรีนคร
นายพนมพร ศรียัง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพรชัย อุณาภาค
นายพรเทพ ชามขาว
นายพรเทพ ประทุมนนท
นายพฤฒิพงศ สิงหโตทอง
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายพิชัย ตาลออน
ดาบตํารวจ พิชิต ศรีวิไล
นายพิชิต สายแสงจันทร
นายพิพัฒน เจือละออง
นายพิศาล ปนวงษกอ
นายไพฑูรย เพ็ญจันทร
นายไพโรจน จุลพงศธร
นายไพโรจน สุขจั่น
นายไพศาล ภูริสัตย
นายภราดร อุดมการเกษตร
นายมนตชัย ศรีวิไลลักษณ
นายมานพ ศรีผึ้ง
นายมีคม ศกุนรักษ
นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ
นายยม ศรีเมือง
นายยสพล ไกรวิริยะ
นายยุทธนา กอนทอง
นายรชฏ ตั้งวงศพัฒนกิจ
นายรชตะ ดานกุล
นายรอเหตุ รักหมัด
นายรังสรรค ตั้งวานิชกพงษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายเรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
นายวสุ บูรณศักดิ์ศรี
นายวัชระ ถาวรพราหมณ
นายวัชรินทร วัฒนประดิษฐ
นายวันชัย สืบชนะกิจกุล
นายวิชัย แสวงสุข
นายวิชิต ฉัตรสุวรรณ
นายวิเชียร เดชวงศิลป
นายวิฑูรย ตรีตรง
นายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์
นายวินัย โอวาสิทธิ์
นายวิบูลย เรืองประเสริฐกุล
นายวิมล มะลิแยม
นายวิรัตน เกียรติสันติกุล
นายวิโรจน ผดุงกลิ่น
นายวิสิทธิ์ รุจิเรข
นายวิสูตร เจริญสันธิ์
นายวีรชน จาวรุงฤทธิ์
นายวีระพงษ สันติเมทนีดล
นายวีระวัฒน โพธิ์เปยศรี
นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว
นายศักดิ์สุริยา เสนาทิพย
นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน
นายศุภณัจ เตชะตานนท
นายสกนธ มัยญะกิจ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสถาพร สงคราม
นายสม เสี่ยงโชคอยู
นายสมชาย สิทธิบรวงษ
นายสมโชค อินณรงค
นายสมเดช ตั้งจิตตถาวรกุล
นายสมเดช แสวงสาย
นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
นายสมบูรณ พันธพรหมา
นายสมพงษ ปูเพ็ง
นายสมพร คําสมาน
นายสมพล ปดกวงษ
นายสมภพ แสงพันธ
นายสมโภชน จินตนามณีรัตน
นายสมศักดิ์ เกื้อทอง
นายสมศักดิ์ เพชรพฤทธิ์
นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล
นายสมาน สุมเมา
นายสหัส สุวรรณมณี
นายสายันต แนนดี
นายสําเริง อุริต
นายสุขสันต เจตนฐากูร
นายสุขี ลุนนู
นายสุชาติ พิมพเสน
นายสุชาติ ภิญโญ
นายสุชาโต ประดับสุข
นายสุทิน พิลึก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๗๙ จาสิบตํารวจ อิทธิชัย ศรีวงษชัย
นายสุเทพ ธรรมชูเชาวรัตน
๑๘๐ นายอุด จันทะจิตร
นายสุธี โควอุดมประเสริฐ
๑๘๑ นายอุดร วีระพันธ
นายสุนทร รอดพุม
๑๘๒ นายอุทัย วิสิลา
นายสุพร คอนดี
๑๘๓ นายเอนก ตันจรารักษ
นายสุรชัย เตียวเจริญโสภา
๑๘๔ นางสาวกัณฐนิภา เขตเผชิญไชย
นายสุรพล ชาญตะคุ
นายสุรพล ชูศรี
๑๘๕ นางจิตรา หมีทอง
นายสุรวิทย ฤทธิ์ฉ่ํา
๑๘๖ นางสาวชไมพร ประธาน
นายสุรศักดิ์ โอสถิตยพร
๑๘๗ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ
นายสุรินทร บุญประสพ
๑๘๘ นางดลฤดี ติยะโสภณจิต
๑๘๙ นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
นายสุวิทย ญาณชโลธร
๑๙๐ นางบุญเตือน เหี้ยมจาง
นายเสกสรร วิรัชนีย
๑๙๑ นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล
ดาบตํารวจ เสรีย ศรีสวัสดิ์
๑๙๒ นางสาวมนัสนันท ชัยกิจยิ่งเจริญ
นายแสวง ราชพลแสน
๑๙๓ นางเรณู เลี้ยงเชื้อ
นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน
๑๙๔ นางสาวเรวดี รัตนสินทวีสุข
นายอธิภัทร ประกอบพร
นายอนันต แยมไพบูลย
๑๙๕ นางวนิดา เสตะปุตตะ
นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ
๑๙๖ นางวันเพ็ญ อภินันทร
นายอภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์
๑๙๗ นางวิภา เรืองประเสริฐกุล
นายอรรถพงศ สุทธิวารี
๑๙๘ นางศรีประภา ปญญาหรรษาวงษ
นายอรรถพล คนเที่ยง
๑๙๙ นางสมร ฐิติธนานนท
๒๐๐ นางอังสุมาลย เชี่ยวชาญเวช
วาที่รอยตรี อรุณ พรมเอี่ยม
๒๐๑ นางอัญชลี เฟองทอง
นายอาทิตย ศรีตะบุตร
นายอํานาจ นวลทอง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายกํายุทธ อารีรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายพรชัย เอี้ยวเจริญ

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

องคการบริหารสวนตําบล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายอํานวย กรุดเงิน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
นายนภดล แกวสุพัฒน
๓ นายสมชาย ทัดชัง
นายวีระ ฮวดเฮง
เหรียญทองชางเผือก (รวม ๗๕๒ ราย)
นายกนก ใจรักษ
๑๗ นายเกื้อเกียรติ จิตตเกื้อ
นายกมล สังขเมือง
๑๘ นายโกมิททร ขุนสังวาลย
นายกรวย เงินบํารุง
๑๙ นายโกวิทย จําปาเงิน
นายกริชชัย สุขสารี
๒๐ นายโกวิทย วัชระสวัสดิ์
นายกฤช เมธาประดิษฐสกุล
๒๑ นายโกศล สวางศรี
๒๒ นายใกลรุง มากกุญชร
นายกฤษฎา มหาวงษ
๒๓ นายไกร พัดเงิน
นายกฤษณ สาแกว
๒๔ นายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ
นายกฤษณะ เล็บครุฑ
๒๕ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ
นายกฤษดา มีนคร
๒๖ นายเขมทัศน สงวนทรัพย
นายกัมพล จันทบูรณ
๒๗ นายคนึง สันธานเดชา
นายกิจกอง นาคทั่ง
นายกิตติ ปกครึก
๒๘ นายคมเดช พลอยแดง
นายกิตติพงษ หอมมาลัย
๒๙ นายคารมย กลัดเจริญ
นายกิตติศักดิ์ ผจญ
๓๐ นายคําพลอย โพธิมูล
นายกุศล บุญรอด
๓๑ นายคํารณ พันธทิพย
นายเกื้อกูล นุตาลัย
๓๒ นายคุณาธิป มาดหมาย

