
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเปน็ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

ให้แก่บคุคลที่ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยในถ  าหลวง  วนอุทยานถ  าหลวง - ขนุน  านางนอน 
จังหวดัเชียงราย 

 
 

ตามที่ได้เกิดเหตุผู้ประสบภัยน  าท่วมขังปิดทางออกในถ  าหลวง  วนอุทยานถ  าหลวง - ขุนน  านางนอน  
ต าบลโป่งผา  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ซึ่งผู้ประสบภัยดงักลา่ว
ไม่สามารถเดินทางออกจากถ  าหลวงได้  จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน  โดยในเหตุการณ์
ดังกล่าวได้มีบุคคลจากทุกภาคส่วน  ทั งจากภายในประเทศและต่างประเทศร่ วมปฏิบัติการค้นหา 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต  ด้วยความกล้าหาญ  เสียสละ  
ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาตลอดจนก าลังทรัพย์  แม้จะรู้ว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนั นมีความยากล าบาก
และเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม  จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั งหมดออกจากถ  าหลวง 
ได้เป็นผลส าเร็จเมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์และได้รับ 
การยอมรับจากนานาประเทศว่า  ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีแบบแผนและการประสานพลัง
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั งในประเทศและต่างประเทศจนสามาร ถคลี่คลายสถานการณ์ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตได้ในที่สุด  นั น 

รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า  บุคคลที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นผู้กระท าความดี
ความชอบ  สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ  จึงได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย  ซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว 
รวมทั งสิ น  ๑๘๗  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดเิรกคุณาภรณ์ 

กรณชี่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ ้าหลวง  วนอุทยานถ า้หลวง – ขุนน ้านางนอน 
จังหวัดเชยีงราย 

 
ชาวต่างประเทศ 

ปฐมดิเรกคุณาภรณ ์
   ๑  นาวาอากาศตรี ชาลส์  ฮอดจิส  (Major Charles Hodges)  สญัชาติอเมริกนั 
   ๒  นายเครก  โจนาทาน แชลเลน  (Mr. Craig Jonathan Challen)  สัญชาติออสเตรเลีย 
   ๓  พลต ารวจตรี เกลน  ดังคัน แมกคิวเวน  (Commander Glen Duncan McEWEN)  
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
   ๔  นายริชาร์ด  เจมส์ ดันบาร์ แฮร์ริส  (Dr. Richard James Dunbar Harris)  สญัชาติ
ออสเตรเลีย 
   ๕  นายจิม  วอร์น ี (Mr. Jim Warny)  สญัชาติเบลเยยีม 
   ๖  นายเอรกิ  ริชาร์ด บราวน์  (Mr. Erik Richard Brown)  สัญชาตแิคนาดา 
   ๗  นายเคลาส ์ รัสมุสเซน  (Mr. Claus Rasmussen)  สัญชาตเิดนมาร์ก 
   ๘  นายอีวาน  คาราจิช  (Mr. Ivan Karadzic)  สญัชาติเดนมาร์ก 
   ๙  นายมิกโกะ  ปาซ ิ (Mr. Mikko Paasi)  สัญชาติฟินแลนด ์
 ๑๐  นายคริสโตเฟอร ์ จวิเวลล์  (Mr. Christopher Jewell)  สัญชาติอังกฤษ 
 ๑๑  นายคอนเนอร ์ สจวรต์ โร  (Mr. Connor Stuart Roe)  สัญชาติองักฤษ 
 ๑๒  นายจอชัว  ไบรอนั แบรตช์ลีย์  (Mr. Joshua Brian Bratchley)  สญัชาติอังกฤษ 
 ๑๓  นายจอห์น  โวลนัเทน  (Mr. John Volanthen)   สัญชาตอิังกฤษ 
 ๑๔  นายเจสนั  มัลลนิสัน  (Mr. Jason Mallinson)  สญัชาตอิังกฤษ 
 ๑๕  นายริชารด์  วิลเลียม สแตนตนั  (Mr. Richard William Stanton)  สญัชาติองักฤษ 

 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ ์
   ๑  นายจอชัว  เดวิด มอรร์ิส  (Mr. Joshua David Morris)  สัญชาติอเมรกิัน 
   ๒  นายมาริโอ  ไวลด์  (Mr. Mario Wild)  สัญชาติออสเตรีย 
   ๓  นายแกรี  มติเชลล์  (Mr. Gary Mitchell)  สัญชาติอังกฤษ 
   ๔  นายมาร์ตนิ  จอหน์ เอลลิส  (Mr. Martin John Ellis)  สัญชาติอังกฤษ 
   ๕  นายไมเคิล  จอหน์ เคลย์ตัน  (Mr. Michael John Clayton)  สญัชาติอังกฤษ 
   ๖  นายรอเบิรต์  ฮารเ์ปอร์  (Mr. Robert Harper)  สัญชาตอิังกฤษ 
   ๗  นายเวอร์นอน  แฮรร์ี อันสเวริ์ท  (Mr. Vernon Harry Unsworth)  สญัชาติองักฤษ 
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ตติยดิเรกคุณาภรณ์ 
   ๑  จ่าอากาศโท แบรนดอน  เจสซ ีซีล  (Senior Airman Brandon Jesse Seal)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๒  จ่าอากาศเอก แคลวนิ  โจเซฟ นกิโคลีย ์ (Staff Sergeant Calvin Joseph Nickoley)  
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๓  จ่าอากาศเอก ชาลส์  แอดมั โลเปซ  (Technical Sergeant Charles Adam Lopez)  
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๔  พันจ่าอากาศตรี คริสโตเฟอร์  เจ. ยูรีอาร์เต  (Master Sergeant Christopher J. Uriarte)  
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๕  จ่าอากาศเอก เคลยต์ัน  แดเนียล แมกเมอรร์ี  (Staff Sergeant Clayton Daniel Mcmurry)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๖  จ่าอากาศเอก คอลนิ  แอนดรวู์ โบลลิง  (Staff Sergeant Colin Andrew Bolling)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๗  พันจ่าอากาศตรี เดรกิ  ปีเตอร ์แอนเดอร์สนั  (Master Sergeant Derek Peter Anderson)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๘  จ่าอากาศเอก เอวาน  ลามาร ์บติทิก  (Technical Sergeant Evan Lamar Bittick)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๙  นาวาโท จอหน์  แบซีล  (Lieutenant Colonel John Baseel)  สัญชาติอเมริกัน 
 ๑๐  จ่าอากาศเอก จอห์น  พี. มาร์ชนัด ์ (Staff Sergeant John P. Marchand)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๑  จ่าอากาศเอก เคนเนท  ที. โอเบรียน  (Technical Sergeant Kenneth T. O’Brien)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๒  จ่าอากาศเอก ไมเคิล  โจเซฟ กาลินโด  (Staff Sergeant Michael Joseph Galindo)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๓  จ่าอากาศโท ไมเคิล  โจเซฟ เดลาโน  (Senior Airman Michael Joseph Delano)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๔  จ่าอากาศเอก ไมเคิล  สตีเวน สมิท  (Technical Sergeant Michael Stephen Smith)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๕  เรืออากาศเอก มติเชลล์  สตเีวน ทอร์เรล  (Captain Mitchell Stephen Torrel)  
สัญชาตอิเมริกัน 
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 ๑๖  จ่าอากาศเอก รอเบริ์ต  เอริ์ล วัตคนิส์  (Technical Sergeant Robert Earl Watkins)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๗  จ่าอากาศเอก สกอตต์  รอเบิรต์ แอดมัส์  (Staff Sergeant Scott Robert Adams)  
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๘  จ่าอากาศเอก ชอน  ไมเคิล ฮอปเปอร ์ (Staff Sergeant Sean Michael Hopper)  
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๙  จ่าอากาศเอก สตีเวน  ไมเคิล เดรกส ์ (Staff Sergeant Stephen Michael Drakes)  
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๒๐  จ่าอากาศเอก สเตอร์ลงิ  เจ. บริสบิน  (Staff Sergeant Sterling J. Brisbin)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๒๑  จ่าอากาศเอกหญิง แอพริล  แมร ีบราวน์  (Technical Sergeant April Marie Brown)  
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๒๒  นาวาอากาศตรหีญงิ คริสเตน  แอล. สแลปปีย์  (Major Kristen L. Slappey)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๒๓  สิบต ารวจเอก เบนจามนิ  วอลเทอร์ คอกซ์  (Detective Leading Senior Constable 
Benjamin Walter Cox)  สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๒๔  สิบต ารวจเอก คริสโตเฟอร์  จอห์น มาร์กโครว์  (Detective Leading Senior Constable 
Christopher John Markcrow)  สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๒๕  สิบต ารวจโท จัสตนิ  จอห์น เบตมนั  (Senior Constable Justin John Bateman)  
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๒๖  สิบต ารวจเอก เคลล ี เครก โบเออรส ์ (Senior Constable Kelly Craig Boers)   
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๒๗  สิบต ารวจตรี แมททวิ  ปีเตอร์ ฟิตซ์เจรัลด ์ (First Constable Matthew Peter 
Fitzgerald)  สญัชาติออสเตรเลีย 
 ๒๘  จ่าสิบต ารวจ รอเบิร์ต  ไมเคิล เจมส์  (Sergeant Robert Michael James)   
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๒๙  พันจ่าโท ทรอย  แมตทิว เอเทอร ์ (Chief Petty Officer Troy Matthew Eather)  
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
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จตุตถดเิรกคุณาภรณ ์

   ๑  จ่าอากาศโท คริสโตเฟอร์  สมิท  (Senior Airman Christopher Smith)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๒  เรืออากาศเอก แดเนียล  ลี  (Captain Daniel Le)  สัญชาตอิเมรกิัน 
   ๓  พันจ่าอากาศตรี เอริก  ซตุเทอร์ฟีลด์  (Master Sergeant Eric Sutterfield)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๔  จ่าสบิโท โลแกน  แมกเคนซี  (Sergeant First Class Logan McKenzie)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๕  พันจ่าอากาศเอก แพทริก  ดับเบิลยู. คินนีย์  (Sergeant First Class Patrick W. Kinney)  
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๖  นายริชาร์ด  แอนโทนสิเซ  (Mr. Richard Antonisse)  สัญชาตอิเมริกัน 
   ๗  จ่าอากาศเอก ซามูเอล  เอร์นนัเดซ  (Technical Sergeant Samuel Hernandez)  
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๘  จ่าอากาศเอก สตีเวน  มิตเชลล ์โค  (Staff Sergeant Steven Mitchell Coe)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๙  จ่าอากาศเอก สุรชัย  งามข า  (Technical Sergeant Surachai Ngamkham)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๐  จ่าอากาศตรหีญิง เฮลยี์  เรน โมลตัน  (Airman First Class Haley Rain Moulton)  
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๑  เรืออากาศเอกหญงิ เจสซิกา  เทต  (Captain Jessica Tait)  สญัชาติอเมริกัน 
 ๑๒  จ่าอากาศเอกหญิง โจลิซา  โยลัน เคจ ู (Technical Sergeant Jolisa Yolan Keju)  
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๓  นาวาตรหีญิง พาทริเชยี  เอิลชเลเกอร์  (Major Patricia Oelschlager)   
สัญชาตอิเมริกัน 
 ๑๔  เรืออากาศเอกหญงิ เชรี  แลมบ ์ (Captain Sheri Lamb)  สญัชาติอเมริกนั 
 ๑๕  จ่าสิบต ารวจ มารก์  แดร์เรน อัสแบก  (Sergeant Mark Darren Usback)   
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๑๖  นายกง  ฮุย  (Mr. Gong Hui)  สัญชาติจนี 
 ๑๗  นายหลี่  ซัว่  (Mr. Li Shuo)  สญัชาติจีน 
 ๑๘  นายถาน  เสี่ยวหลง  (Mr. Tan Xiaolong)  สญัชาติจีน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๒



 

 ๑๙  นายถาน  จาง  (Mr. Tan Zhang)  สัญชาติจนี 
 ๒๐  นายหวงั  เคอ  (Mr. Wang Ke)  สัญชาติจนี 
 ๒๑  นายหวงั  อิงเจี๋ย  (Mr. Wang Yingjie)  สัญชาติจนี 
 ๒๒  นายหวงั  จือ้เทียน  (Mr. Wang Zhi Tian)  สัญชาติจนี 
 ๒๓  นายจาง  กวา่งรุ่ย  (Mr. Zhang Guangrui)  สัญชาติจีน 
 ๒๔  นายโจว  ย่าฮุย  (Mr. Zhou Yahui)  สัญชาติจนี 
 ๒๕  นางสาวหวง  หยวน  (Ms. Huang Yuan)  สญัชาติจีน 

 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ ์
   ๑  นายบรซู  คอเนฟ  (Mr. Bruce Konefe)  สัญชาติอเมริกนั 
   ๒  นายอีลอน  รีฟ มัสก ์ (Mr. Elon Reeve Musk)  สัญชาตอิเมริกัน 
   ๓  นาวาอากาศตรี ไมก ์ เมอโรนีย์  (Major Mike Meroney)  สัญชาติอเมรกิัน 
   ๔  นาวาอากาศตรี นาทาน  แฮร์ริส  (Major Nathan Harris)  สญัชาติอเมริกนั 
   ๕  พันตร ีอะเลก็ซานเดอร์  ชาลส์ รบูิน  (Major Alexander Charles Rubin)   
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
   ๖  นายแอนดรูว ์ เดวิด กอร์ดอน  (Mr. Andrew David Gordon)  สญัชาติออสเตรเลีย 
   ๗  นายคาเมรอน  โนเบิล  (Mr. Cameron Noble)  สัญชาตอิอสเตรเลีย 
   ๘  จ่าสบิเอก คริสโตเฟอร ์ เจมส ์ม็อก  (Warrant Officer Christopher James Moc)  
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
   ๙  นายไมเคิล  แอดัม คอสตา  (Mr. Michael Adam Costa)  สัญชาตอิอสเตรเลยี 
 ๑๐  นาวาตรี พอล  คริสโตเฟอร์ เวลช์  (Lieutenant Commander Paul Christopher  
Welch)  สัญชาติออสเตรเลยี 
 ๑๑  ดาบต ารวจ ปเีตอร์  วลิเลียม เซาท์เวลล์  (Detective Sergeant Peter William  
Southwell)  สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๑๒  บาทหลวง สตีเวน  ปีเตอร ์จอร์จ นอยเฮาส์  (Chaplain Stephen Peter George 
Neuhaus)  สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๑๓  ดาบต ารวจหญิง เกรซ  จีน คัลมา  (Detective Sergeant Grace Jean Calma)   
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๑๔  ดาบต ารวจหญิง โจด ี แอนน์ เฮอร์ลีย ์ (Detective Sergeant Jodie Ann Hurley)   
สัญชาตอิอสเตรเลีย 
 ๑๕  นางโจแอนนา  โอเช  (Ms. Joanna O’Shea)  สญัชาตอิอสเตรเลีย 
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 ๑๖  นางรอซาลนิด ์ เมย์ บราวน์  (Ms. Rosalind May Brown)  สัญชาติออสเตรเลีย 
 ๑๗  นายเบน  เรเมอแนนส ์ (Mr. Ben Reymenants)  สัญชาตเิบลเยียม 
 ๑๘  นายมักซมิ  โพลียาคา  (Mr. Maksym Polejaka)  สัญชาติฝรัง่เศส 
 ๑๙  นายนิค  ฟอลล์มา  (Mr. Nick Vollmar)  สัญชาติเยอรมัน 
 ๒๐  นายฮเิดกิ  ฟูรฮิาตะ  (Mr. Hideki Furihata)  สญัชาติญีปุ่่น 
 ๒๑  นายชเิกก ิ มิยาเกะ  (Mr. Shigeki Miyake)  สัญชาติญีปุ่่น 
 ๒๒  นายยูตากะ  ฮาชโิมโตะ  (Mr. Yutaka Hashimoto)  สัญชาติญีปุ่่น 
 ๒๓  นายอวิ กา ฮก  (Mr. Yeo Kah Hock)  สัญชาติสิงคโปร ์
 ๒๔  นายเซโวลอด  โคโรบอฟ  (Mr. Vsevolod Korobov)  สญัชาติยูเครน 
 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ ์
   ๑  จ่าอากาศโท แอรอน  กัสเตยาโนส  (Senior Airman Aaron Castellanos)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๒  จ่าอากาศโท แอนโทนี  แอนเดรด  (Senior Airman Anthony Andrade)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๓  จ่าอากาศตร ีเดเมียน  มายา  (Airman First Class Damian Maya)  สัญชาตอิเมริกนั 
   ๔  จ่าอากาศเอก แดเนียล  เฟิสต ์ (Technical Sergeant Daniel First)  สัญชาตอิเมริกนั 
   ๕  จ่าอากาศเอก จาเวียร์  ลินด์ซีย์  (Technical Sergeant Javier Lindsey)   
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๖  จ่าอากาศเอก ไทเลอร์  ฟาร์เรลล ์ (Staff Sergeant Tyler Farrell)  สัญชาตอิเมริกนั 
   ๗  เรืออากาศโทหญิง เรเชล  มิลเลอร ์ (First Lieutenant Rachel Miller)  
สัญชาตอิเมริกัน 
   ๘  นายเฉา  ฉายหง  (Mr. Cao Caihong)  สัญชาติจนี 
   ๙  นายตู ้ เหลียนหยาง  (Mr. Du Lianyang)  สัญชาติจีน 
 ๑๐  นายเมิ่ง  จื้อกาง  (Mr. Meng Zhigang)  สญัชาตจิีน 
 ๑๑  นายหวงั  หลิน  (Mr. Wang Lin)  สัญชาติจีน 
 ๑๒  นายหวงั  ซฺวีต่ง  (Mr. Wang Xudong)  สัญชาติจนี 
 ๑๓  นายคาร์สเทนิ อูเวอ กราเฟอ  (Mr. Karsten Uwe Grafe)  สญัชาติเยอรมัน 
 ๑๔  นายอาเย็น  วิซนุดาลา  (Mr. Ayen Visoundala)  สัญชาติลาว 
 ๑๕  นายไพจิด  ก้อนปะทุม  (Mr. Phaychit Konepathoum)  สัญชาติลาว 
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บุคคลสญัชาติไทย 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ ์

        ๑  นายดีเซลล์  สวนบุร ี         ๒  นายสุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ ์

        ๑  นายกนัตพงศ ์ ฐติพิงศ์วฒันกุล 

        ๒  นายเกรียงศกัดิ ์ บัวเผื่อน 

        ๓  นายเกรียงศกัดิ ์ ล้ิมตระกูล 

        ๔  นายเกียรตศิักดิ์  สัจจาวงศ์ 

        ๕  นายขวัญชัย  สวสัดิ์ช่วย 

        ๖  นายจักรพันธ ์ ลีลาพร 

        ๗  นายชัยยนต์  ศรสีมุทร 

        ๘  นายชัยสิทธิ์  ภูผารัตน์ 

        ๙  นายชูเกียรติ  เหลอืงโสภาพรรณ 

      ๑๐  นายเชาวริศ  ต๊ะพงษ์ 

      ๑๑  นายไชยเชษฐ์  พัดส ี

      ๑๒  นายฐานพัทธ์  สุรตันน์ันท ์

      ๑๓  ว่าที่ร้อยตร ีณรงค์ฤทธิ ์ ทองด ี

      ๑๔  นายดุลพินิจ  ภู่อยู่ 

      ๑๕  นายโทนทอง  สุขแก่น 

      ๑๖  นายธงชัย  ศรีสุพรรณ ์

      ๑๗  นายธเนศ  วรีะศริิ 

      ๑๘  นายธวัชชัย  ฟุ้งขจร 

      ๑๙  นายธีรพันธ ์ เนินวิเชียร 

      ๒๐  นายธีรวฒัน ์ สนทิม่วง 

      ๒๑  นายนพดล  อปุค า 

      ๒๒  นายนภดล  นิยมค้า 

      ๒๓  นายนิกรชัย  ภพลือชัย 

      ๒๔  นายนติิการณ์  บนิกาซัน 

      ๒๕  นายนติิศักดิ์  บญุมานนท ์

      ๒๖  นายประกฤติ  สมมิตร 

      ๒๗  นายประจิตร  สุขวัฒนะ 

      ๒๘  นายประเดิมสิทธิ์  ศรีชมุพล 

      ๒๙  นายประภาส  จันทะคาด 

      ๓๐  นายปรญิญา  บุญส่ง 

      ๓๑  นายปรญิญา  ผลบุตร 

      ๓๒  นายปิยะพงษ ์ สขุชนะ 

      ๓๓  นายฝันเด่น  จรรยาธนากร 

      ๓๔  นายพนม  ชืน่ภิรมย์ 

      ๓๕  นายพิชิต  ตนัติศกัดิ ์

      ๓๖  นายไพบูลย์  ศิรบิงึชนะชัย 
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      ๓๗  นายภูรีวฒัน ์ จนุตระกูล 

      ๓๘  นายมนตร ี ไตรรกัษ์ 

      ๓๙  นายมัจฉริยะ  ครไชยศร ี

      ๔๐  นายรณยุทธ  กุลพันธ ์

      ๔๑  นายรตัน์  สันตอรรณพ 

      ๔๒  นายลารร์ี  ริสเซ่อร์ 

      ๔๓  นายวิษณ ุ พ่ึงเลื่อน 

      ๔๔  นายวิษณ ุ ราชแสง 

      ๔๕  นายวีระวฒัน์  จโรภาสรัตน ์

      ๔๖  นายสมคดิ  มหาวงศนนัท์ 

      ๔๗  นายสมชาย  ศริิหล้า 

      ๔๘  นายสมบูลย ์ ขวญัอ่วม 

      ๔๙  นายสมศกัดิ ์ ปาลวัฒน ์

      ๕๐  นายสังวฒุ ิ ค ามงคล 

      ๕๑  นายสุธน  ทะวา 

      ๕๒  นายสุพัฒน ์ โกวทิย์แสงทอง 

      ๕๓  นายสุรชัย  ล าสนัเทียะ 

      ๕๔  นายสุรพล  รัตนศร ี

      ๕๕  นายแสวง  เทพฟองค า 

      ๕๖  นายอับดลรอหีม  ขุนรักษา 

      ๕๗  นายอัศวิน  โรมประเสรฐิ 

      ๕๘  นายอาทติย์  ปานด า 

      ๕๙  นายเอกพล  มูลสถาน 

      ๖๐  นายเอกรินทร์  วชิรปัญญานุกูล 

      ๖๑  นางสาวกุ้ง  แซเ่ติน๋ 

      ๖๒  นางสาวญาณิน  จุ้ยช่วย 

      ๖๓  นางสาวประภาวรนิทร์  ถิตยห์นองแวง 

      ๖๔  นางสาวรวินทม์าศ  ลือเลิศ 

      ๖๕  นางรุง่อรุณ  แสงไพโรจน ์

      ๖๖  นางสาวฤทัยวรรณ  ปฏิเสน 

      ๖๗  นางสาวล าดวน  มะยุลา 

      ๖๘  นางสาววรนนั  รตัรวิภัคกุน 

      ๖๙  นางสาวเสาวณีย์  กิตโิชตน์กุล 

      ๗๐  นางสาวอ้อมใจ  ปิ่ณฑะแพทย ์
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