
 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายโกวิทย  พุฒทว ี

 ๒ นายจรูญ  วรรณวงศกา 

 ๓ นายฉตัรพงษ  บุพจันโท 

 ๔ นายชัยศักดิ์  ปล้ืมจิตต 

 ๕ นายชินวัฒน  จานศิลา 

 ๖ นายโชคชัย  เตชะวนัโต 

 ๗ นายธรีะพล  พันธจูม 

 ๘ นายนพรตัน  ชอนหนองบอน 

 ๙ นายนิคม  ทองลํ้า 

 ๑๐ นายนวิัฒน  นิลสวัสดิ ์

 ๑๑ นายบรรพต  ไตรณรงค 

 ๑๒ นายบุญหลอ  บญุลอม 

 ๑๓ นายปานทอง  ภูเหล่ือม 

 ๑๔ นายพงศธร  สอนธิราช 

 ๑๕ นายพัชรพล  ใจปอ 

 ๑๖ นายพิพัฒน  เฉลิมกุล 

 ๑๗ นายไพบูลย  ทวีสุข 

 ๑๘ นายไพวัลย  งอยแพง 

 ๑๙ นายเมฆนภา  แรเพชร 

 ๒๐ นายรุงโรจน  ทวีโรจนกุล 

 ๒๑ นายเล็ก  บวัชุม 

 ๒๒ นายวรรณเวียง  สุนธวงศ 

 ๒๓ นายวฒันธนกรณ  บญุศรวีงษ 

 ๒๔ นายวฒันา  วิเชียรสาร 

 ๒๕ นายวัลลภ  ทีฆายุพรรค 

 ๒๖ นายวิเชษฐ  ตาคํา 

 ๒๗ นายวนิันต  ไพจิตร 

 ๒๘ นายวริัช  พวงโสภา 

 ๒๙ นายวิษณุ  ภักดีดนิแดน 

 ๓๐ นายสมเกียรต ิ โควถาวร 

 ๓๑ นายสมบตัิ  อัครินทร 

 ๓๒ นายสรพงษ  เหมรงัษี 

 ๓๓ นายสุกร ี ยะหริง่ 

 ๓๔ นายสุดใจ  ญานเพ่ิม 

 ๓๕ นายสุทัศน  บุญณะ 

 ๓๖ นายสุวฒัน  ดวงแกว 

 ๓๗ นายโอภาส  ออนจันทร 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายแกนเพชร  เนียนแนบ 

 ๒ นายณัฐกิจ  จึงเจริญสุขย่ิง 

 ๓ นายอิทธิโชติ  อินทรสุข 

 ๔ นางสาวกรรณศิริ  จิโรจนกุลกิจ 

 ๕ นางสาวฉันทนา  อาจโยธา 

 ๖ นางสาวสุภาสินี  โชติกเสถียร 

 ๗ นางสาวสุรีวัลย  เพงรุงเรืองวงษ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๕  ราย) 

 ๑ นายชยภัค  สีบู 

 ๒ นายชาญวิทย  จุยวัดเลา 

 ๓ วาที่รอยตรี ฐีรวัฒน  ภิญโญทรัพย 

 ๔ นายณัฐวุฒิ  สุภาพงษ 

 ๕ นายธีระจิต  แสนกลา 

 ๖ นายพลสันต  ชรากลาง 

 ๗ นายพัลลภ  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๘ นายรังสรรค  เข็มสุวรรณ 

 ๙ นายศาสตรา  รัตนพันธ 

 ๑๐ นายศุภกฤต  เทพจันทร 

 ๑๑ นายสมศักดิ์  สีมา 

 ๑๒ นางสาวกรพรรษ  มาเอียด 

 ๑๓ นางสาวกวิสรา  วรัทโชติ 

 ๑๔ นางสาวกุสุมาลย  ชินวงศ 

 ๑๕ นางสาวจรูญลักษณ  มาเอียด 

 ๑๖ นางสาวจันทนา  บุราคร 

 ๑๗ นางสาวจิรวรรณ  ดีรักษา 

 ๑๘ นางสาวชฎานัด  เปล่ียนขํา 

 ๑๙ นางสาวชนิดา  แกวเกิดศรี 

 ๒๐ นางสาวชุติกาญจน  คําแสน 

 ๒๑ นางสาวฐิติมา  ณรงครักษ 

 ๒๒ นางสาวณัฏฐมน  ทองนํา 

 ๒๓ นางณาตยา  จริยะนรวิชช 

 ๒๔ นางสาวณิรวรรณ  คําลือ 

 ๒๕ นางสาวถนอมศรี  พิมพสอน 

 ๒๖ นางทวีพร  คงแสนคํา 

 ๒๗ นางสาวทัศนีย ไกรดงพลอง 

 ๒๘ นางสาวธรรศญา  สายทอง 

 ๒๙ นางนงลักษณ  บาบูจันดราน 

 ๓๐ นางนัดดา  โพธิ์ขาว 

 ๓๑ นางสาวนันทพร  งิ้วแดง 

 ๓๒ นางสาวปภาวรินทร  ทัศนีย 

 ๓๓ นางสาวปฐมาภรณ  นอยพรม 

 ๓๔ นางสาวปนอนงค  คุณเกษม 

 ๓๕ นางสาวยูมีราห  ยูโซะ 

 ๓๖ นางสาวลลดา  สถิตยพงษ 

 ๓๗ นางวรรณภา  สุกรรณ 

 ๓๘ นางสาววรวรรณ  พรมเพชร 

 ๓๙ นางสาววริศรา  เหล็กหลม 

 ๔๐ นางวันทนา  พันสูงเนิน 

 ๔๑ นางสาววาริยา  บุตรพา 

 ๔๒ นางสาววนิดา  ทิมบรรเจิด 

 ๔๓ นางวิภาภรณ  สัจจวาทิต 

 ๔๔ นางสาววริัญู  แนวตัน 

 ๔๕ นางสาววิสารกร  สวางงาม 

 ๔๖ นางสาวสุปราณี  ฉินทอัครโรจน 

 ๔๗ นางสาวสุวิมล  เจริญศิลป 

 ๔๘ นางสาวอนามิกา  บูรณะผาย 

 ๔๙ นางสาวอนุสรา  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๐ นางสาวอัมพวรรณ  ชางน้ํา 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑ นางสาวอายีรา  ซาลีซิง 

 ๕๒ นางสาวอารยา  สิงคเวหน 

 ๕๓ นางสาวอุบลรัตน  แซโส 

 ๕๔ นางสาวอุไรวรรณ  จูสวัสดิ์ 

 ๕๕ นางสาวอุษณีย  ศรีคุณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑๑  ราย) 

 ๑ นายกร  ชวงชาวนา 

 ๒ นายกิรติศักดิ์  สิงหคํามา 

 ๓ นายกุลวัชร  แสงรัมย 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  ล้ิมอุบัติตระกูล 

 ๕ นายคมสันต  ทองสอดแสง 

 ๖ นายคํามล  จันทนา 

 ๗ นายจรัญ  จันทวี 

 ๘ นายจิรวัฒน  ปกกุลนันท 

 ๙ นายจิระศักดิ์  โสภา 

 ๑๐ นายเฉวียน  อุไรรักษ 

 ๑๑ นายชนะ  เปล้ืองกลาง 

 ๑๒ นายชรัมภ  โพธิ์ศรี 

 ๑๓ นายชัชชัย  บํารุงจิตต 

 ๑๔ นายชัยชาญ  ขําศิริ 

 ๑๕ นายชัยยศ  ยอดแสง 

 ๑๖ นายชัยรัตน  แกนจันทรใบ 

 ๑๗ นายชัยรัตน  เจดีย 

 ๑๘ นายชัยรัตน  วิจารา 

 ๑๙ นายชาตรี  ไชยพรม 

 ๒๐ นายเชาว  ทองแท 

 ๒๑ นายเชิต  ศรีคลัง 

 ๒๒ นายเชี่ยวชาญ  คําภู 

 ๒๓ นายไชยรัตน  แกวชะนา 

 ๒๔ นายณรงคฤทธิ์  เรืองธรรม 

 ๒๕ นายณัฐนนท  สมนอย 

 ๒๖ นายดําริ  วิชัยตะ 

 ๒๗ นายเดชา  นาเมืองรัก 

 ๒๘ นายเดนชัย  คําแกนแกว 

 ๒๙ นายแดนไทย  โสภาบุญ 

 ๓๐ นายตะวัน  เจิมทอง 

 ๓๑ นายถิรวัฒน  สมารังคะสุต 

 ๓๒ นายทินกร ไพรพฤกษ 

 ๓๓ นายทินกร  อองเล่ือม 

 ๓๔ นายเทพนิกร  บัวคํา 

 ๓๕ นายธนากร  ประสมศรี 

 ๓๖ นายธวัชชัย  จันทรณรงค 

 ๓๗ นายธันวา  ศรีละ 

 ๓๘ นายธีรพงษ  ใยเพ็ง 

 ๓๙ นายธีรพล  ชนะหาญ 

 ๔๐ นายธีระยุทธ  หารพรม 

 ๔๑ นายนพดล  สําราญวงศ 

 ๔๒ นายนฤดล  ดําแดง 

 ๔๓ นายนวินดา  แมนบุตร 

 ๔๔ นายนัฐวุฒิ  บุญยงค 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๕ นายนิกร  นอยสุวรรณ 

 ๔๖ นายนิจนิรันดร  ทรัพยใย 

 ๔๗ นายนิวัติ  เหลืองออน 

 ๔๘ นายนุ  งาขาว 

 ๔๙ นายเนติย  แสงดี 

 ๕๐ นายบัณฑิตย  ขวัญมงคล 

 ๕๑ นายบุญเกิด  เหมาะดี 

 ๕๒ นายบุญโชติ  หายทุกข 

 ๕๓ นายบุญเย่ียม  วงกลาง 

 ๕๔ นายบุญสง  เคียงวงศ 

 ๕๕ นายประเดช  แฝงจันทร 

 ๕๖ นายประทีป  เรือนคํา 

 ๕๗ นายประภาส  ชนะพิณ 

 ๕๘ นายประมวล  นุแรมรัมย 

 ๕๙ นายประสิทธิ์  บํารุงธรรม 

 ๖๐ นายประสิทธิ์  ปากดีสี 

 ๖๑ นายปรีชา  มีคํา 

 ๖๒ นายผจญ  อินคํา 

 ๖๓ นายพงศพันธ  แพงอินทร 

 ๖๔ นายพนม  ภูบุญมา 

 ๖๕ นายพรมจันทร  แสงผา 

 ๖๖ นายพัฒนา  คําหนานแทง 

 ๖๗ นายพิทยา  ดําเนินกิจการ 

 ๖๘ นายพิทักษ  วนาพิทักษกุล 

 ๖๙ นายไพจิต  เทพไชย 

 ๗๐ นายไพบูลย  นาคประเสริฐ 

 ๗๑ นายไพรัตน  พิมพพิทักษ 

 ๗๒ นายไพโรจน  ศรีสวาง 

 ๗๓ นายภัทรพงศ  มาตขาว 

 ๗๔ นายภัทรพล  บํารุงเขต 

 ๗๕ นายภัทราวุธ  ชูศรี 

 ๗๖ นายภาคภูมิ  มณฑาทิพย 

 ๗๗ นายมนูญ  อนบางเขน 

 ๗๘ นายมะไซมี  ยะโกะ 

 ๗๙ นายมะสือกรี  อาลี 

 ๘๐ นายรฐนนท  แกวอุดร 

 ๘๑ นายรุงฟา  เชื้อวงศพรหม 

 ๘๒ นายวรรณลพ  สิทธิศักดิ์ 

 ๘๓ นายวรวัฒน  แสงราม 

 ๘๔ นายวรินทร  ลาวัลย 

 ๘๕ นายวัชรินทร  แกวชะนา 

 ๘๖ นายวันชาติ  รักษาภักดี 

 ๘๗ นายวารินทร  ในถิ่น 

 ๘๘ นายวิชัย  ไกรสินธุ 

 ๘๙ นายวิชัย  ธาตุศรีนุช 

 ๙๐ นายวิชัย  นิเวศสวรรค 

 ๙๑ นายวิชิต  เจริญสุข 

 ๙๒ นายวินัย  แกวพิชัย 

 ๙๓ นายวินัย  ขมิน 

 ๙๔ นายวินิต  เกษานนท 

 ๙๕ นายวีรวัฒน  ศรีเมือง 

 ๙๖ นายศักดา  ชื่นใส 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๗ นายศักดิ์ดา  ภูคํายอด 

 ๙๘ นายศุภชัย  แจงสูงเนิน 

 ๙๙ นายสงคราม  พนัสนาชี 

 ๑๐๐ นายสมเจตน  เรือนใจดี 

 ๑๐๑ นายสมชัย  บึงแกว 

 ๑๐๒ นายสมชาย  สกุลจันทร 

 ๑๐๓ นายสมชาย  สุขล้ิม 

 ๑๐๔ นายสมเด็จ  ปญญาเรือนแกว 

 ๑๐๕ นายสมทรง  ทินราช 

 ๑๐๖ นายสมบัติ  งานฉมัง 

 ๑๐๗ นายสมพงศ  แสวงสุข 

 ๑๐๘ นายสมยศ  อักษรพิมพ 

 ๑๐๙ นายสมศักดิ์  ดงดินออน 

 ๑๑๐ นายสมอาจ  กลมประโคน 

 ๑๑๑ นายสมาน  รักษกระโทก 

 ๑๑๒ นายสรายุทธ  วงษลี 

 ๑๑๓ นายสฤษดิ์  ขจรสมบัติ 

 ๑๑๔ นายสวาง  หลงมัจฉา 

 ๑๑๕ นายสัญชัย  เหมพร 

 ๑๑๖ นายสัพพัญู  แผลงฤทธิ์ 

 ๑๑๗ นายสายัณห  สีหมื่น 

 ๑๑๘ นายสายัณห  สืบผาง 

 ๑๑๙ นายสําเนา  สํามณี 

 ๑๒๐ นายสําเนียง  ปุกปนันท 

 ๑๒๑ นายสิทธิชัย  หัตถสาร 

 ๑๒๒ นายสิทธิพงษ  ไตรธิเลน 

 ๑๒๓ นายสุกสินธุ  เจริญชาติ 

 ๑๒๔ นายสุทัศน  สอนจันแดง 

 ๑๒๕ นายสุนันท  ขวัญทอง 

 ๑๒๖ นายสุนิรัฐ  พ่ึงตําบล 

 ๑๒๗ นายสุพจน  ดีย่ิง 

 ๑๒๘ นายสุรชัย  วิจารา 

 ๑๒๙ นายสุรศักดิ์  แกวคําแสน 

 ๑๓๐ นายสุรสิทธิ์  พรจันทาว 

 ๑๓๑ นายสุระพงษ  จันตา 

 ๑๓๒ นายสุริยกมล  วงศเฟยง 

 ๑๓๓ นายสุวโรช  มีคํา 

 ๑๓๔ นายสุวิทย  วิดีสา 

 ๑๓๕ นายเสกสรรค  แทนวัน 

 ๑๓๖ นายแสงไทย  เพงพิศ 

 ๑๓๗ นายหริชาญ  หมวกสกุล 

 ๑๓๘ นายเหรียญชัย  เพ่ิมพูล 

 ๑๓๙ นายอดิเรก  กูพิมาย 

 ๑๔๐ นายอดุลย  ดวงกุลสา 

 ๑๔๑ นายอนันต  เอี่ยมรอด 

 ๑๔๒ นายอนันตศักดิ์  แพงตะคุ 

 ๑๔๓ นายอภิรักษ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๔๔ นายอรัญ   ภิญโญ 

 ๑๔๕ นายอับดุลวาเฮ็บ  สามุยามา 

 ๑๔๖ นายอัมพร  เกษตรสิงห 

 ๑๔๗ นายอัศนัย  บุญธรรม 

 ๑๔๘ นายอัศวิน  นพไธสง 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๔๙ นายอาทิตย  พรมนิล 

 ๑๕๐ นายเอกชัย  แอบทอง 

 ๑๕๑ นายเอกรินทร  ภูสมบูรณ 

 ๑๕๒ นายฮาซัน  ลาเตะ 

 ๑๕๓ นางสาวขจรธัญ  จันทร 

 ๑๕๔ นางจรรยา  พุมพูน 

 ๑๕๕ นางจันทรสุดา  หัตถสาร 

 ๑๕๖ นางจิตสุภัค  ประสงค 

 ๑๕๗ นางสาวฉวีวรรณ  ชมพิกุล 

 ๑๕๘ นางสาวฉัญนรา  สงวนกาย 

 ๑๕๙ นางสาวชญาภา  จะแรกรัมย 

 ๑๖๐ นางสาวชอผกา  ปอกระโทก 

 ๑๖๑ นางสาวฐิติมากร  ใจมิตร 

 ๑๖๒ นางสาวณัฐชา  หาญศึก 

 ๑๖๓ นางณัฐนพิน  ภูโสภา 

 ๑๖๔ นางณัฐริมาส  เกียรติมาลา 

 ๑๖๕ นางสาวณิชพัณณ  ศักดิ์พนิตธรรม 

 ๑๖๖ นางสาวดวงชีวัน  สลับ 

 ๑๖๗ นางสาวดาราวรรณ  รักเกาะ 

 ๑๖๘ นางดารุณี  แทงเงิน 

 ๑๖๙ นางสาวทศพร  ไชยประโคม 

 ๑๗๐ นางสาวธัญญรัตน  ภัทรชนนวรพล 

 ๑๗๑ นางนงนุช  พรรคฐิน 

 ๑๗๒ นางสาวนันทิยา  เชื้อขาวพิมพ 

 ๑๗๓ นางสาวบุญสู  นาตุรัตน 

 ๑๗๔ นางสาวเบ็ญจวรรณ  อินทรสม 

 ๑๗๕ นางสาวปภาดา  ประภารัตน 

 ๑๗๖ นางประคอง  ผลเกิด 

 ๑๗๗ นางประไพศรี  สุรารักษ 

 ๑๗๘ นางปานจิตร  เขตคาม 

 ๑๗๙ นางสาวพรเพ็ญ  เพียรธัญกิจ 

 ๑๘๐ นางพิจิตร  มณีใจ 

 ๑๘๑ นางเพชรนอย  พุทธรัตนัง 

 ๑๘๒ นางมัณฑนานันท  บุญมาก 

 ๑๘๓ นางสาวยุพดี  เทียนโพธิ์ 

 ๑๘๔ นางเยาวรัตน  ใจดวน 

 ๑๘๕ นางรัชนี  ภูติยา 

 ๑๘๖ นางสาวลีซา  มาหะมะ 

 ๑๘๗ นางวรพันธ  สงวนดี 

 ๑๘๘ นางวรัญญชิตา  คําภักดี 

 ๑๘๙ นางสาววันทนีย  เวคะวากยานนท 

 ๑๙๐ นางสาววิชญาวดี  วงศมหาชัย 

 ๑๙๑ นางสาววิมลรัตน  สมารังคะสุต 

 ๑๙๒ นางสาวศรัญญา  แสงโชติ 

 ๑๙๓ นางสาวศศิชา  ดวงวิสุทธิ์ 

 ๑๙๔ นางสาวศศิธร  ศรีสุข 

 ๑๙๕ นางสาวสิริกร  เจาะพรมมา 

 ๑๙๖ นางสุกัญญา  บุญศรี 

 ๑๙๗ นางสุขฤทัย  ยลถวิล 

 ๑๙๘ นางสาวสุทธิมาลย  อจลบุญ 

 ๑๙๙ นางสาวสุทิศา  พ้ืนทะเล 

 ๒๐๐ นางสาวสุนันท  ขุนรองรัมย 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๐๑ นางสาวสุนิสา  สิงหหาญ 

 ๒๐๒ นางสาวสุพัตรา  คลายบุตร 

 ๒๐๓ นางสุพัตรา  ตาระกา 

 ๒๐๔ นางสาวสุรีพร  สรวงสมบูรณ 

 ๒๐๕ นางโสภา  กุดกลาง 

 ๒๐๖ นางอมรรัตน  สมบูรณทรัพย 

 ๒๐๗ นางสาวอรพรรณ  ไชยวงศ 

 ๒๐๘ นางอริศรา  กุดวงศแกว 

 ๒๐๙ นางสาวอารี  ไชยอินทร 

 ๒๑๐ นางสาวอารีรัตน  ลุนดี 

 ๒๑๑ นางอุมาภรณ  โพธิ์ทอง 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายจักรวาล  มีทิพย 

 ๒ นายไตรทศ  ลําพรหมสุข 

 ๓ นายธณกฤช  ดิบทิพย 

 ๔ นายธนายุส  ทับที่สุด 

 ๕ นายบัญชา  แกวนก 

 ๖ นายพิชัย  ปนเมือง 

 ๗ นายพิสิฐ  ปองวิเชียร 

 ๘ นายภูวนัย  สวนชํานิ 

 ๙ นายสมพงษ  เพชรมณี 

 ๑๐ นายสุชาติ  หมัดสมัน 

 ๑๑ นางสาวชไมพร  อุปะ 

 ๑๒ นางสาวเตือนใจ  ประเสริฐศรี 

 ๑๓ นางสาวทิพยไพลิน  ทิพยมงคล 

 ๑๔ นางสาวนันฑิพัฒน  เสาวพาน 

 ๑๕ นางสาวนาตยา  สมเที่ยง 

 ๑๖ นางพรพนา  เอียดทุงคา 

 ๑๗ นางพรฤดี  พรหมฉ่ํา 

 ๑๘ นางสาวพัชรินทร  พลอยมี 

 ๑๙ นางภคนันท  ทองตะนุนาม 

 ๒๐ นางสาวมัลลิกา  มวงอิน 

 ๒๑ นางสาวยุธิดา  ชางนาค 

 ๒๒ นางสาวรัชฎาวดี  สุวรรณพฤกษ 

 ๒๓ นางสาวลักคณา  ธิสานนท 

 ๒๔ นางสาวแววนภา  ชาญแท 

 ๒๕ นางสาวศุภนารี  อุทาประเสริฐ 

 ๒๖ นางสุคนธทิพย  ถีรวงศ 

 ๒๗ นางสาวสุภาพร  สินศิริวัฒนา 

 ๒๘ นางสาวอรุณนี  ศรีตนวงศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายชูศักดิ์  สังขออนดี 

 ๒ นายเดชา  กิจบํารุง 

 ๓ นายธวัชชัย  ทองคล่ี 

 ๔ นายปรีชา  สอนคํา 


