เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙ นายสุภัท ชานนทเมือง
๑๐ นางชุตมิ า เสือโรจน
๑๑ นางบุศรา เสือพอน
๑ นายถาวร มุงสมัคร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๒ นางภัทรานิษฐ ฉัตรทองเจริญ
๑๓ นางสาวสุกัญญา อยูชมสุข
๑๔ นางสุภาวดี ไชยสุต
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวกุณฑิกา สงวนศักดิ์ศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๐ ราย)
๑๙ นายเชาว อินทรประสิทธิ์
นายกําจัด รื่นเริงดี
นายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
๒๐ นายเชิดศักดิ์ คุณสมบัติ
นายโกเมนทร ชินวงศ
๒๑ นายณชพงศ อุดมศรี
นายคงศักดิ์ เที่ยงธรรม
๒๒ นายณัฐพล พันธุภักดี
นายจเร เลิศสุดวิชัย
๒๓ นายดอกรัก มารอด
นายจักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ
๒๔ นายเดนชัย วรเศวต
นายจารึก สิงหปรีชา
๒๕ นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
นายจําเริญ เที่ยงธรรม
๒๖ นายธงชัย หฤทัยสดใส
นายจิรวัฒน พุมเพชร
๒๗ นายธนพัฒน เกิดสุข
๒๘ นายนพฤทธิ์ จินันทุยา
นายจิรายุ ทัพพุม
๒๙ นายนิติ ชูเชิด
นายจุฑา มุกดาสนิท
นายชเนษฎ มาลําพอง
๓๐ นายบรรลุ ชมไชย
นายชัชพล ชังชู
๓๑ นายบุรินทร นิ่มสุพรรณ
นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
๓๒ นายประเวศ อินทองปาน
นายชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
๓๓ นายปรัชญา มุสิกสินธร
นายชัยวัฒน เทพสาร
๓๔ นายปริวรรต พูลเพิ่ม
นายชุติ มวงประเสริฐ
๓๕ นายพรศักดิ์ เกาะลอย
นายชูศักดิ์ จอมพุก
๓๖ นายพสุ สังขมณี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายพินิจ ขําพิมพ
นายพิพัฒน อรุณวิภาส
นายพีระยศ แสนโภชน
นายภาคม บํารุงสุข
นายภาสวิชญ หลาวมา
วาที่รอยตรี ภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช
นายมนัส นิลสวัสดิ์
นายเมธี แกวเนิน
นายรภัส ศิลปศรีกุล
นายเรวัตร ธรรมาอภิรมย
นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
นายฤทธี มีสตั ย
นายลัคน จันทนภาพ
นายลิขิต อนุรักษพงศธร
นายวรกิจ เชิดชูธรรม
นายวราห เทพาหุดี
นายวโรดม ตูจินดา
นายวัชระ เครือรัฐติกาล
นายวัชระ ทองเสมอ
นายวิจักขณ ฉิมโฉม
นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ
นายวิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
นายวิศณุ บุญญาวิวัฒน
นายวิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
วาที่รอยตรี ศิริชัย ศรีพรหม
นายศิริพงศ อติพันธ

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายศิวลักษณ ปฐวีรัตน
นายสถิตย สุนทรวิภาต
นายสนิท ปนประดับ
นายสมเกียรติ ประสานพานิช
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
นายสมพร พวงแพ
นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต
นายสมสุข เตชสมบูรณสุข
นายสมหวัง ขันตยานุวงศ
นายสมาน มงคลสกุลวงศ
นายสันติ แกวโมกุล
นายสันสกฤต วิจิตรเลขการ
นายสุเจตน ชื่นชม
นายสุทธิพันธุ แกวสมพงษ
นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
นายสุพร เมธาภัทรกร
นายสุรชัย ลิปวัฒนาการ
นายโสภณ อุไรชื่น
นายอดิศร ยะวงศา
นายอนันต มุงวัฒนา
นายอนุวัฒน โพธิ์คง
นายอภิชาต ดะลุณเพธย
นายอภิชาติ พงศสุพัฒน
นายอมร อารี
นายอํานาจ พัวพลเทพ
นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายเอกชัย สรอยน้ํา
นายเอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
นางกนกนาฏ ฐิตะปุระ
นางสาวกนกรัตน เศวตเศรนี
นางสาวกรกฎา นักคิ้ม
นางกัลยาณี สุวิทวัส
นางสาวกาญจนา โรจนพานิช
นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
นางเครือวัลย จตุพรพูนทรัพย
นางสาวจันทนี รุงเรืองพิทยากุล
นางสาวจันทปภา วิชิตชลชัย
นางสาวจันทวรรณ อนันตประยูร
นางจันทิมา จาปะเกษตร
นางจิตตโสภิณ มีระเกตุ
นางสาวจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
นางจุฑาทิพ คลายทับทิม
นางสาวจุรีย ปานกําเหนิด
นางจุรียรัตน ลีสมิทธิ์
นางจุฬมณี สุทัศน ณ อยุธยา
นางชไมภัค เตชัสอนันต
นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก
นางสาวชุติมา ไวศรายุทธ
นางสาวฐิติยา แซปง
นางณัฐชนก อมรเทวภัทร
นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ
นางสาวทิพรัตน พงศธนาพาณิช

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน
นางธัญญารัตน จิญกาญจน
นางสาวธัญมน แตงเอี่ยม
นางนกนอย ชิตชวนกิจ
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
นางนวลวรรณ สุนทรภิษัช
นางสาวน้ําฝน ลําดับวงศ
นางสาวนิรชรา โรจนแพทย
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
นางสาวบุญทอง อิทธิปญญา
นางสาวปฐมาพร เอมะวิศิษฎ
นางปนัดดา ชํานาญสุข
นางปญจวรรณ มณีโทน
นางปญจารีย บุณยธนาภรณ
นางปารียา อุดมกุศลศรี
นางสาวปยรัตน บุณยรัตนกลิน
นางพจนา สีมันตร
นางสาวพจี บํารุงสุข
นางพรพนา วัฒนเสรี
นางพลาภรณ จันทรขามเรียน
นางพัชรา อภิชาตมานนท
นางพินยารัก โทนหงษา
นางสาวพูนทรัพย สืบมา
นางเพ็ญพิศ กมลสุขยืนยง
นางสาวเพียงใจ พานิชกุล
นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นางสาวมนธิดา เราอรุณ
นางสาวมยุรี ถนอมสุข
นางสาวยุรพร ศุทธรัตน
นางใยอนงค ทิมสุวรรณ
นางสาววรวิพิมพ ฉวีสุข
นางสาวรังสินี โสธรวิทย
นางสาวลักษณา กันทะมา
นางสาวลัดดา ทองสกุล
นางลาวัลย เกียรติกําจาย
นางสาวลี่ลี อิงศรีสวาง
นางสาววรงศ บุญเจริญ
นางวรนุช ขําสวัสดิ์
นางวรรณวิมล ดวงกลัด
นางวรรณี จิรภาคยกุล
นางสาววรรณี อึ้งสิทธิพูนพร
นางสาววราภรณ อวมอาม
นางวลัยรัตน จันทรปานนท
นางวัฒนา พึ่งชัย
นางสาววัฒนา มณีวงศ
นางวิจิตตรา จันทรศรีบุตร
นางสาววิรัญญา แกววัฒนะ
นางวิไล เจียมไชยศรี
นางสาววิษฐิดา จันทราพรชัย
นางศนิ ลิ้มทองสกุล
นางศรีอุษา ปาละวัธนะกุล
นางศศิธร นาคทอง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศิริกร จันทรนวล
นางสาวศิริรักษ จันทครุ
นางสาวศิริลักษณ เอี่ยมธรรม
นางสงวนศรี ปาลกะวงศ
นางสาวสดใส ชางสลัก
นางสาวสหัสศรี เพ็งบุญ
นางสารัฐ รัตนะ
นางสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
นางสุณี คุณากรสวัสดิ์
นางสุธาริน สถาปตานนท
นางสาวสุธีลกั ษณ ไกรสุวรรณ
นางสาวสุนิสา ณ ถลาง
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
นางสาวสุพัตรา มิตรภานนท
นางสาวสุภาณี สุพิชญ
นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง
นางสุไร สุวรรณรัตน
นางสุวิมล ธรรมชีวัน
นางสาวเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
นางหฤทัย นําประเสริฐชัย
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
นางสาวอรไท ออกกังวาล
นางอรประพันธ สงเสริม
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
นางสาวอังคณา จุโฬทก
นางอัจฉรา ดวงเดือน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัจฉรา ปทุมนากุล
นางอัจฉรา ผองอุดม
นางสาวอัญชิรา เศรษฐลัทธ
นางอําพร ขุนเนียม
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายกิจโชติ นันทนสิริวิกรม
นายเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
นายเกษม ทับทิมศรี
นายคงปฐม กาญจนเสริม
นายจักรพันธ อรามพงษพันธ
นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข
นายชัชวาล จันทราสุริยารัตน
นายชาญ เขตจัตุรัส
นายชาญเวช ศีลพิพัฒน
นายชานนท จันทรา
นายธเนศ อรุณศรีโสภณ
นายนพพงศ จุลจอหอ
นายบารเมศ วรรธนะภูติ
นายบุญเลิศ ศรีหิรัญ
นายเรวัติ อ่ําทอง
นายวันชัย พันธทวี
นายวิชาญ วงษสังข
นายวิเชียร คนฟู
นายศรีรัฐ โกวงศ
นายสมโชค เรืองอิทธินันท
นายสิทธวีร ทองทิพยศิริเดช

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๙๗ นางสาวอําไพวรรณ ทวีธัญลักษณ
๑๙๘ นางอุณาโลม ธิติสุทธิ
๑๙๙ นางอุทัยวรรณ แสงเสถียร
๒๐๐ นางอุษา เนียรสอาด
(รวม ๗๗ ราย)
๒๒ นายสิทธิชัย แกวสุวรรณ
๒๓ นายสุริยะ สะวานนท
๒๔ นายสุริยา ณ หนองคาย
๒๕ นายหนูจันทร มาตา
๒๖ นายอุนกัง แซลิ้ม
๒๗ นางกชพรรณ ชมภูนิตย
๒๘ นางสาวกรกช เจริญสุข
๒๙ นางกฤษณา ชมภูแดง
๓๐ นางสาวเกษชฎา มีความสุข
๓๑ นางสาวจิตรลดา สมทรัพย
๓๒ นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
๓๓ นางสาวชัชณี กลั่นสอน
๓๔ นางสาวชุลีณี พาหุรัตน
๓๕ นางทวีพร เรืองพริ้ม
๓๖ นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
๓๗ นางสาวธาริณี สุขจิตต
๓๘ นางนงนภัส ตันชวลิต
๓๙ นางนงลักษณ จูสนิท
๔๐ นางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง
๔๑ นางบรรจง กลิ่นสงวน
๔๒ นางสาวประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยวรรณ โวทาน
นางสาวผกาวดี พงษเกษ
นางสาวพจมาลย ขันแกว
นางสาวพจมาลย ลาภลือชา
นางพชรดา ฉายศรี
นางสาวพรธิภา องคคุณารักษ
นางพรรตนฤน เพชรวิวรรธน
นางสาวพรรทิมา ติยะบุตร
นางสาวพลอยณิศา ชูไกรพินิจ
นางสาวพัชรียา บุญกอแกว
นางพัฒนา ชื่นจิตต
นางพัทรศรัณย พลอยศรี
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
นางสาวพิมพา หอมนิรันดร
นางพิมสิริ คลายขํา
นางเพื่อนแกว ทองอําไพ
นางสาวมธุรส กิตติพงศพิศาล
นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
ตริตาภรณชางเผือก
นายเกษม วงคแสน
นายนิสิต พรหมมา
นายปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
นายพงษศักดิ์ เฮงนิรันดร
นายพีรพงษ แสงวนางคกูล
นายภัคณัฏฐ กุดวงษา
นายภูมิ พิมพประพันธ

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเยาวภา ตาปราบ
นางรําไพ ภูวราห
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
นางสาววนิดา กมลจินดา
นางวรพรรณ เรืองผกา
นางสาววรรณสุข ไชยวงษ
นางวรรณา โรจนะบุรานนท
นางวรรณา อุไรรงค
นางสาววราภรณ บุญทรัพยทิพย
นางสาววัชรี รัตนสกุลทอง
นางสาววิชนี นวลศรี
นางศรันยา เกษมบุญญากร
นางสมพร รอยแกว
นางสาวสิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล
นางสาวสุจินต ภัทรภูวดล
นางสุรียรัตน บํารุงสุข
นางสุรีรัตน ผลศิลป

(รวม ๔๙ ราย)
๘ นายวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
๙ นายสุรชัย ธชีพันธ
๑๐ นายสุรเชษฐ ชานกสกุล
๑๑ นายโสฬส จิวานุวงศ
๑๒ นายอรรถพงศ คําอาจ
๑๓ นางสาวกชพรรณ สุวรรณสาร
๑๔ นางสาวกุลภวา จามรมาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางแกวจุฑา นาคประกอบ
นางสาวขวัญตา ชางทอง
นางสาวจันทรแรม รูปขํา
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
นางจินตนา สมศรี
นางจีรัชญ เชียงกา
นางโชติศรี แสงแกว
นางณัชชารีย พิมพธนากานต
นางสาวนริศรา อินทะสิริ
นางนวลเพ็ญ สิงหไพศาล
นางนอมพร เสนหธรรมศิริ
นางเบ็ญจวรรณ ปานสมัย
นางพรทิพย เล็กพิทยา
นางสาวพัชราภรณ ลันศรี
นางสาวพันธจิตต พรประทานสมบัติ
นางเพ็ญแข บางนอย
นางสาวภัทรกันย ฤทธิสนธิ์
นางสาวมณีรัตน คงคา
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายไชยวัฒน กล่ําพล
นายปริญญา ฉกาจนโรดม
นายวิชัย มินสุวรรณ
นายสมชาย จกะวัฒนากุล
นายอิศรา เชาระกํา
นางสาวกชกร ธรรมโอรส
นางกานตรวี กฤตยากวินธร
นางสาวกุลวดี เตลิงคพันธ

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นางรัชนี กลิ่นกลั่น
นางสาววงศผกา วงศรัตน
นางวนิดา เกื้อแกว
นางสาววนิดา สนสุวรรณ
นางวนิดา เสาะดน
นางสาววรุฬลักษณ เลียงมา
นางสาววิไล แจงบุญ
นางสาวศรัณภัสร จีรภัทรกิตติกุล
นางศรีสุทธา วิเชียรณรัตน
นางสาวศันสนีย หวังวรลักษณ
นางสรรควรา โมกขะสมิต
นางสาวสุดารัตน ผลบุญ
นางสาวสุภัทรา เจิมสูงเนิน
นางเสริมพร เอี่ยมโอภาส
นางโสภา อินทรุณ
นางสาวอารีย สีแสงมุข
นางสาวอุไร เมาศรี

(รวม
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๖ ราย)
นางขวัญเมือง สุจริต
นางสาวดา กูลเหมือน
นางประชุมพร ไทยแท
นางสาวพรสา พวงลา
นางสาวรติกร พุทไธสง
นางวิมล จรูญพงศ
นางศรีวรรณ ไวมาลา
นางสาวสนิท สุภะคะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสุดา หงษสุวรรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๙๕ ราย)
นายเกียรติกีรติ มาเวียง
๒๒ นายธีรศักดิ์ สมดี
นายเกียรติฟา ตั้งใจจิต
๒๓ นายนพดล ตั้งสกุล
นายเกียรติศักดิ์ คําภักดี
๒๔ นายนวภัค เอื้ออนันต
นายคณิต ชูคันหอม
๒๕ นายนิติพล ภูตะโชติ
นายคํานึง วาทโยธา
๒๖ นายบรรจง สอนชา
นายจิตติน ตรีพุทธรัตน
๒๗ นายบัณฑิต ชุมวรฐายี
นายจิรวัฒน สนิทชน
๒๘ นายบุญทรัพย ไวคํา
นายเจษฎา รอดชมภู
๒๙ นายปณต ตั้งสุจริต
นายเจิดชัย ชุติธนธีระกุล
๓๐ นายประพันธศักดิ์ ฉวีราช
นายชัช สุมนานนท
๓๑ นายประวิทย บุตรอุดม
นายชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
๓๒ นายปราโมทย มหคุณากร
นายเชษฐา โพธิ์ประทับ
๓๓ นายปรีชา บุญณะโชติ
นายเชิดชัย สุนทรภาส
๓๔ นายปโยรส จิระวัฒนา
นายไชยณรงค นาวานุเคราะห
๓๕ นายพนมกร ขวาของ
นายดวง สัจจโภชน
๓๖ นายพลธรรม ไชยฤทธิ์
นายเดนพงษ สุดภักดี
๓๗ นายพลพันธ บุญมาก
นายเถลิงศักดิ์ สมัครสมาน
๓๘ นายพิทยา ภาภิรมย
นายธนภัทร รัตนภากร
๓๙ นายพิทัย กาญบุตร
นายธนูสิทธิ์ บุรินทรประโคน
๔๐ นายพิสิทธิ์ สุวรรณโชติ
๔๑ นายพีรพงศ กุประดิษฐ
นายธเนศ พงศจรรยากุล
๔๒ นายพีรพงษ บุญสวัสดิ์กุลชัย
นายธัญญา จันทรประสพชัย

