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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่บคุ คลที่ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยในถาหลวง วนอุทยานถาหลวง - ขุนนานางนอน
จังหวัดเชียงราย
ตามที่ได้เกิดเหตุผู้ประสบภัยนาท่วมขังปิดทางออกในถาหลวง วนอุทยานถาหลวง - ขุนนานางนอน
ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ประสบภัยดังกล่าว
ไม่สามารถเดินทางออกจากถาหลวงได้ จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน โดยในเหตุการณ์
ดั ง กล่ า วได้มีบุ คคลจากทุ กภาคส่ ว น ทั งจากภายในประเทศและต่างประเทศร่ วมปฏิ บั ติก ารค้น หา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ
ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาตลอดจนกาลังทรัพย์ แม้จะรู้ว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนันมีความยากลาบาก
และเสี่ ย งอั น ตรายถึ ง แก่ ชี วิ ต ก็ ต าม จนสามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ทั งหมดออกจากถ าหลวง
ได้ เ ป็ น ผลส าเร็ จ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละได้ รั บ
การยอมรับจากนานาประเทศว่า ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่ดี มีแบบแผนและการประสานพลัง
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นทั งในประเทศและต่ า งประเทศจนสามาร ถคลี่ ค ลายสถานการณ์
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตได้ในที่สุด นัน
รั ฐ บาลได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า บุ ค คลที่ ไ ด้ช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย ดังกล่ าวเป็ นผู้ ก ระท าความดี
ความชอบ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ จึงได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานพระราชวิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว
รวมทังสิน ๑๘๗ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้าหลวง วนอุทยานถา้ หลวง – ขุนน้านางนอน
จังหวัดเชียงราย
ชาวต่างประเทศ
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นาวาอากาศตรี ชาลส์ ฮอดจิส (Major Charles Hodges) สัญชาติอเมริกนั
๒ นายเครก โจนาทาน แชลเลน (Mr. Craig Jonathan Challen) สัญชาติออสเตรเลีย
๓ พลตารวจตรี เกลน ดังคัน แมกคิวเวน (Commander Glen Duncan McEWEN)
สัญชาติออสเตรเลีย
๔ นายริชาร์ด เจมส์ ดันบาร์ แฮร์ริส (Dr. Richard James Dunbar Harris) สัญชาติ
ออสเตรเลีย
๕ นายจิม วอร์นี (Mr. Jim Warny) สัญชาติเบลเยียม
๖ นายเอริก ริชาร์ด บราวน์ (Mr. Erik Richard Brown) สัญชาติแคนาดา
๗ นายเคลาส์ รัสมุสเซน (Mr. Claus Rasmussen) สัญชาติเดนมาร์ก
๘ นายอีวาน คาราจิช (Mr. Ivan Karadzic) สัญชาติเดนมาร์ก
๙ นายมิกโกะ ปาซิ (Mr. Mikko Paasi) สัญชาติฟนิ แลนด์
๑๐ นายคริสโตเฟอร์ จิวเวลล์ (Mr. Christopher Jewell) สัญชาติอังกฤษ
๑๑ นายคอนเนอร์ สจวร์ต โร (Mr. Connor Stuart Roe) สัญชาติองั กฤษ
๑๒ นายจอชัว ไบรอัน แบรตช์ลีย์ (Mr. Joshua Brian Bratchley) สัญชาติอังกฤษ
๑๓ นายจอห์น โวลันเทน (Mr. John Volanthen) สัญชาติอังกฤษ
๑๔ นายเจสัน มัลลินสัน (Mr. Jason Mallinson) สัญชาติอังกฤษ
๑๕ นายริชาร์ด วิลเลียม สแตนตัน (Mr. Richard William Stanton) สัญชาติองั กฤษ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
นายจอชัว เดวิด มอร์ริส (Mr. Joshua David Morris) สัญชาติอเมริกัน
นายมาริโอ ไวลด์ (Mr. Mario Wild) สัญชาติออสเตรีย
นายแกรี มิตเชลล์ (Mr. Gary Mitchell) สัญชาติอังกฤษ
นายมาร์ตนิ จอห์น เอลลิส (Mr. Martin John Ellis) สัญชาติอังกฤษ
นายไมเคิล จอห์น เคลย์ตัน (Mr. Michael John Clayton) สัญชาติอังกฤษ
นายรอเบิรต์ ฮาร์เปอร์ (Mr. Robert Harper) สัญชาติอังกฤษ
นายเวอร์นอน แฮร์รี อันสเวิร์ท (Mr. Vernon Harry Unsworth) สัญชาติองั กฤษ
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ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ จ่าอากาศโท แบรนดอน เจสซี ซีล (Senior Airman Brandon Jesse Seal)
สัญชาติอเมริกัน
๒ จ่าอากาศเอก แคลวิน โจเซฟ นิกโคลีย์ (Staff Sergeant Calvin Joseph Nickoley)
สัญชาติอเมริกัน
๓ จ่าอากาศเอก ชาลส์ แอดัม โลเปซ (Technical Sergeant Charles Adam Lopez)
สัญชาติอเมริกัน
๔ พันจ่าอากาศตรี คริสโตเฟอร์ เจ. ยูรีอาร์เต (Master Sergeant Christopher J. Uriarte)
สัญชาติอเมริกัน
๕ จ่าอากาศเอก เคลย์ตัน แดเนียล แมกเมอร์รี (Staff Sergeant Clayton Daniel Mcmurry)
สัญชาติอเมริกัน
๖ จ่าอากาศเอก คอลิน แอนดรูว์ โบลลิง (Staff Sergeant Colin Andrew Bolling)
สัญชาติอเมริกัน
๗ พันจ่าอากาศตรี เดริก ปีเตอร์ แอนเดอร์สนั (Master Sergeant Derek Peter Anderson)
สัญชาติอเมริกัน
๘ จ่าอากาศเอก เอวาน ลามาร์ บิตทิก (Technical Sergeant Evan Lamar Bittick)
สัญชาติอเมริกัน
๙ นาวาโท จอห์น แบซีล (Lieutenant Colonel John Baseel) สัญชาติอเมริกัน
๑๐ จ่าอากาศเอก จอห์น พี. มาร์ชนั ด์ (Staff Sergeant John P. Marchand)
สัญชาติอเมริกัน
๑๑ จ่าอากาศเอก เคนเนท ที. โอเบรียน (Technical Sergeant Kenneth T. O’Brien)
สัญชาติอเมริกัน
๑๒ จ่าอากาศเอก ไมเคิล โจเซฟ กาลินโด (Staff Sergeant Michael Joseph Galindo)
สัญชาติอเมริกัน
๑๓ จ่าอากาศโท ไมเคิล โจเซฟ เดลาโน (Senior Airman Michael Joseph Delano)
สัญชาติอเมริกัน
๑๔ จ่าอากาศเอก ไมเคิล สตีเวน สมิท (Technical Sergeant Michael Stephen Smith)
สัญชาติอเมริกัน
๑๕ เรืออากาศเอก มิตเชลล์ สตีเวน ทอร์เรล (Captain Mitchell Stephen Torrel)
สัญชาติอเมริกัน
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๑๖ จ่าอากาศเอก รอเบิร์ต เอิร์ล วัตคินส์ (Technical Sergeant Robert Earl Watkins)
สัญชาติอเมริกัน
๑๗ จ่าอากาศเอก สกอตต์ รอเบิรต์ แอดัมส์ (Staff Sergeant Scott Robert Adams)
สัญชาติอเมริกัน
๑๘ จ่าอากาศเอก ชอน ไมเคิล ฮอปเปอร์ (Staff Sergeant Sean Michael Hopper)
สัญชาติอเมริกัน
๑๙ จ่าอากาศเอก สตีเวน ไมเคิล เดรกส์ (Staff Sergeant Stephen Michael Drakes)
สัญชาติอเมริกัน
๒๐ จ่าอากาศเอก สเตอร์ลงิ เจ. บริสบิน (Staff Sergeant Sterling J. Brisbin)
สัญชาติอเมริกัน
๒๑ จ่าอากาศเอกหญิง แอพริล แมรี บราวน์ (Technical Sergeant April Marie Brown)
สัญชาติอเมริกัน
๒๒ นาวาอากาศตรีหญิง คริสเตน แอล. สแลปปีย์ (Major Kristen L. Slappey)
สัญชาติอเมริกัน
๒๓ สิบตารวจเอก เบนจามิน วอลเทอร์ คอกซ์ (Detective Leading Senior Constable
Benjamin Walter Cox) สัญชาติออสเตรเลีย
๒๔ สิบตารวจเอก คริสโตเฟอร์ จอห์น มาร์กโครว์ (Detective Leading Senior Constable
Christopher John Markcrow) สัญชาติออสเตรเลีย
๒๕ สิบตารวจโท จัสติน จอห์น เบตมัน (Senior Constable Justin John Bateman)
สัญชาติออสเตรเลีย
๒๖ สิบตารวจเอก เคลลี เครก โบเออรส์ (Senior Constable Kelly Craig Boers)
สัญชาติออสเตรเลีย
๒๗ สิบตารวจตรี แมททิว ปีเตอร์ ฟิตซ์เจรัลด์ (First Constable Matthew Peter
Fitzgerald) สัญชาติออสเตรเลีย
๒๘ จ่าสิบตารวจ รอเบิร์ต ไมเคิล เจมส์ (Sergeant Robert Michael James)
สัญชาติออสเตรเลีย
๒๙ พันจ่าโท ทรอย แมตทิว เอเทอร์ (Chief Petty Officer Troy Matthew Eather)
สัญชาติออสเตรเลีย
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จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ จ่าอากาศโท คริสโตเฟอร์ สมิท (Senior Airman Christopher Smith)
สัญชาติอเมริกัน
๒ เรืออากาศเอก แดเนียล ลี (Captain Daniel Le) สัญชาติอเมริกัน
๓ พันจ่าอากาศตรี เอริก ซุตเทอร์ฟีลด์ (Master Sergeant Eric Sutterfield)
สัญชาติอเมริกัน
๔ จ่าสิบโท โลแกน แมกเคนซี (Sergeant First Class Logan McKenzie)
สัญชาติอเมริกัน
๕ พันจ่าอากาศเอก แพทริก ดับเบิลยู. คินนีย์ (Sergeant First Class Patrick W. Kinney)
สัญชาติอเมริกัน
๖ นายริชาร์ด แอนโทนิสเซ (Mr. Richard Antonisse) สัญชาติอเมริกัน
๗ จ่าอากาศเอก ซามูเอล เอร์นนั เดซ (Technical Sergeant Samuel Hernandez)
สัญชาติอเมริกัน
๘ จ่าอากาศเอก สตีเวน มิตเชลล์ โค (Staff Sergeant Steven Mitchell Coe)
สัญชาติอเมริกัน
๙ จ่าอากาศเอก สุรชัย งามขา (Technical Sergeant Surachai Ngamkham)
สัญชาติอเมริกัน
๑๐ จ่าอากาศตรีหญิง เฮลีย์ เรน โมลตัน (Airman First Class Haley Rain Moulton)
สัญชาติอเมริกัน
๑๑ เรืออากาศเอกหญิง เจสซิกา เทต (Captain Jessica Tait) สัญชาติอเมริกัน
๑๒ จ่าอากาศเอกหญิง โจลิซา โยลัน เคจู (Technical Sergeant Jolisa Yolan Keju)
สัญชาติอเมริกัน
๑๓ นาวาตรีหญิง พาทริเชีย เอิลชเลเกอร์ (Major Patricia Oelschlager)
สัญชาติอเมริกัน
๑๔ เรืออากาศเอกหญิง เชรี แลมบ์ (Captain Sheri Lamb) สัญชาติอเมริกนั
๑๕ จ่าสิบตารวจ มาร์ก แดร์เรน อัสแบก (Sergeant Mark Darren Usback)
สัญชาติออสเตรเลีย
๑๖ นายกง ฮุย (Mr. Gong Hui) สัญชาติจนี
๑๗ นายหลี่ ซัว่ (Mr. Li Shuo) สัญชาติจีน
๑๘ นายถาน เสี่ยวหลง (Mr. Tan Xiaolong) สัญชาติจีน
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นายถาน จาง (Mr. Tan Zhang) สัญชาติจนี
นายหวัง เคอ (Mr. Wang Ke) สัญชาติจนี
นายหวัง อิงเจี๋ย (Mr. Wang Yingjie) สัญชาติจนี
นายหวัง จือ้ เทียน (Mr. Wang Zhi Tian) สัญชาติจนี
นายจาง กว่างรุ่ย (Mr. Zhang Guangrui) สัญชาติจีน
นายโจว ย่าฮุย (Mr. Zhou Yahui) สัญชาติจนี
นางสาวหวง หยวน (Ms. Huang Yuan) สัญชาติจีน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบรูซ คอเนฟ (Mr. Bruce Konefe) สัญชาติอเมริกนั
๒ นายอีลอน รีฟ มัสก์ (Mr. Elon Reeve Musk) สัญชาติอเมริกัน
๓ นาวาอากาศตรี ไมก์ เมอโรนีย์ (Major Mike Meroney) สัญชาติอเมริกัน
๔ นาวาอากาศตรี นาทาน แฮร์ริส (Major Nathan Harris) สัญชาติอเมริกนั
๕ พันตรี อะเล็กซานเดอร์ ชาลส์ รูบิน (Major Alexander Charles Rubin)
สัญชาติออสเตรเลีย
๖ นายแอนดรูว์ เดวิด กอร์ดอน (Mr. Andrew David Gordon) สัญชาติออสเตรเลีย
๗ นายคาเมรอน โนเบิล (Mr. Cameron Noble) สัญชาติออสเตรเลีย
๘ จ่าสิบเอก คริสโตเฟอร์ เจมส์ ม็อก (Warrant Officer Christopher James Moc)
สัญชาติออสเตรเลีย
๙ นายไมเคิล แอดัม คอสตา (Mr. Michael Adam Costa) สัญชาติออสเตรเลีย
๑๐ นาวาตรี พอล คริสโตเฟอร์ เวลช์ (Lieutenant Commander Paul Christopher
Welch) สัญชาติออสเตรเลีย
๑๑ ดาบตารวจ ปีเตอร์ วิลเลียม เซาท์เวลล์ (Detective Sergeant Peter William
Southwell) สัญชาติออสเตรเลีย
๑๒ บาทหลวง สตีเวน ปีเตอร์ จอร์จ นอยเฮาส์ (Chaplain Stephen Peter George
Neuhaus) สัญชาติออสเตรเลีย
๑๓ ดาบตารวจหญิง เกรซ จีน คัลมา (Detective Sergeant Grace Jean Calma)
สัญชาติออสเตรเลีย
๑๔ ดาบตารวจหญิง โจดี แอนน์ เฮอร์ลีย์ (Detective Sergeant Jodie Ann Hurley)
สัญชาติออสเตรเลีย
๑๕ นางโจแอนนา โอเช (Ms. Joanna O’Shea) สัญชาติออสเตรเลีย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗ ข

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นางรอซาลินด์ เมย์ บราวน์ (Ms. Rosalind May Brown) สัญชาติออสเตรเลีย
นายเบน เรเมอแนนส์ (Mr. Ben Reymenants) สัญชาติเบลเยียม
นายมักซิม โพลียาคา (Mr. Maksym Polejaka) สัญชาติฝรัง่ เศส
นายนิค ฟอลล์มา (Mr. Nick Vollmar) สัญชาติเยอรมัน
นายฮิเดกิ ฟูรฮิ าตะ (Mr. Hideki Furihata) สัญชาติญปี่ ุ่น
นายชิเกกิ มิยาเกะ (Mr. Shigeki Miyake) สัญชาติญปี่ ุ่น
นายยูตากะ ฮาชิโมโตะ (Mr. Yutaka Hashimoto) สัญชาติญปี่ ุ่น
นายอิว กา ฮก (Mr. Yeo Kah Hock) สัญชาติสิงคโปร์
นายเซโวลอด โคโรบอฟ (Mr. Vsevolod Korobov) สัญชาติยูเครน

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ จ่าอากาศโท แอรอน กัสเตยาโนส (Senior Airman Aaron Castellanos)
สัญชาติอเมริกัน
๒ จ่าอากาศโท แอนโทนี แอนเดรด (Senior Airman Anthony Andrade)
สัญชาติอเมริกัน
๓ จ่าอากาศตรี เดเมียน มายา (Airman First Class Damian Maya) สัญชาติอเมริกนั
๔ จ่าอากาศเอก แดเนียล เฟิสต์ (Technical Sergeant Daniel First) สัญชาติอเมริกนั
๕ จ่าอากาศเอก จาเวียร์ ลินด์ซีย์ (Technical Sergeant Javier Lindsey)
สัญชาติอเมริกัน
๖ จ่าอากาศเอก ไทเลอร์ ฟาร์เรลล์ (Staff Sergeant Tyler Farrell) สัญชาติอเมริกนั
๗ เรืออากาศโทหญิง เรเชล มิลเลอร์ (First Lieutenant Rachel Miller)
สัญชาติอเมริกัน
๘ นายเฉา ฉายหง (Mr. Cao Caihong) สัญชาติจนี
๙ นายตู้ เหลียนหยาง (Mr. Du Lianyang) สัญชาติจีน
๑๐ นายเมิ่ง จื้อกาง (Mr. Meng Zhigang) สัญชาติจีน
๑๑ นายหวัง หลิน (Mr. Wang Lin) สัญชาติจีน
๑๒ นายหวัง ซฺวตี่ ง (Mr. Wang Xudong) สัญชาติจนี
๑๓ นายคาร์สเทิน อูเวอ กราเฟอ (Mr. Karsten Uwe Grafe) สัญชาติเยอรมัน
๑๔ นายอาเย็น วิซนุ ดาลา (Mr. Ayen Visoundala) สัญชาติลาว
๑๕ นายไพจิด ก้อนปะทุม (Mr. Phaychit Konepathoum) สัญชาติลาว

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗ ข

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

บุคคลสัญชาติไทย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายดีเซลล์ สวนบุรี

๒ นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

๑ นายกันตพงศ์ ฐิตพิ งศ์วฒ
ั นกุล

๑๙ นายธีรพันธ์ เนินวิเชียร

๒ นายเกรียงศักดิ์ บัวเผื่อน

๒๐ นายธีรวัฒน์ สนิทม่วง

๓ นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มตระกูล

๒๑ นายนพดล อุปคา

๔ นายเกียรติศักดิ์ สัจจาวงศ์

๒๒ นายนภดล นิยมค้า

๕ นายขวัญชัย สวัสดิ์ช่วย

๒๓ นายนิกรชัย ภพลือชัย

๖ นายจักรพันธ์ ลีลาพร

๒๔ นายนิติการณ์ บินกาซัน

๗ นายชัยยนต์ ศรีสมุทร

๒๕ นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์

๘ นายชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์

๒๖ นายประกฤติ สมมิตร

๙ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ

๒๗ นายประจิตร สุขวัฒนะ

๑๐ นายเชาวริศ ต๊ะพงษ์

๒๘ นายประเดิมสิทธิ์ ศรีชมุ พล

๑๑ นายไชยเชษฐ์ พัดสี

๒๙ นายประภาส จันทะคาด

๑๒ นายฐานพัทธ์ สุรตั น์นันท์

๓๐ นายปริญญา บุญส่ง

๑๓ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี

๓๑ นายปริญญา ผลบุตร

๑๔ นายดุลพินิจ ภู่อยู่

๓๒ นายปิยะพงษ์ สุขชนะ

๑๕ นายโทนทอง สุขแก่น

๓๓ นายฝันเด่น จรรยาธนากร

๑๖ นายธงชัย ศรีสุพรรณ์

๓๔ นายพนม ชืน่ ภิรมย์

๑๗ นายธเนศ วีระศิริ

๓๕ นายพิชิต ตันติศกั ดิ์

๑๘ นายธวัชชัย ฟุ้งขจร

๓๖ นายไพบูลย์ ศิรบิ งึ ชนะชัย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗ ข

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๓๗ นายภูรีวฒ
ั น์ จุนตระกูล

๕๔ นายสุรพล รัตนศรี

๓๘ นายมนตรี ไตรรักษ์

๕๕ นายแสวง เทพฟองคา

๓๙ นายมัจฉริยะ ครไชยศรี

๕๖ นายอับดลรอหีม ขุนรักษา

๔๐ นายรณยุทธ กุลพันธ์

๕๗ นายอัศวิน โรมประเสริฐ

๔๑ นายรัตน์ สันตอรรณพ

๕๘ นายอาทิตย์ ปานดา

๔๒ นายลาร์รี ริสเซ่อร์

๕๙ นายเอกพล มูลสถาน

๔๓ นายวิษณุ พึ่งเลื่อน

๖๐ นายเอกรินทร์ วชิรปัญญานุกูล

๔๔ นายวิษณุ ราชแสง

๖๑ นางสาวกุ้ง แซ่เติน๋

๔๕ นายวีระวัฒน์ จโรภาสรัตน์

๖๒ นางสาวญาณิน จุ้ยช่วย

๔๖ นายสมคิด มหาวงศนันท์

๖๓ นางสาวประภาวรินทร์ ถิตย์หนองแวง

๔๗ นายสมชาย ศิริหล้า

๖๔ นางสาวรวินท์มาศ ลือเลิศ

๔๘ นายสมบูลย์ ขวัญอ่วม

๖๕ นางรุง่ อรุณ แสงไพโรจน์

๔๙ นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์

๖๖ นางสาวฤทัยวรรณ ปฏิเสน

๕๐ นายสังวุฒิ คามงคล

๖๗ นางสาวลาดวน มะยุลา

๕๑ นายสุธน ทะวา

๖๘ นางสาววรนัน รัตรวิภัคกุน

๕๒ นายสุพัฒน์ โกวิทย์แสงทอง

๖๙ นางสาวเสาวณีย์ กิตโิ ชตน์กุล

๕๓ นายสุรชัย ลาสันเทียะ

๗๐ นางสาวอ้อมใจ ปิ่ณฑะแพทย์

