เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙ นางสาวสิรกิ ร สุวรรณโพธิ์ศรี
๓๐ นางสาวสุดาพร คําทุย
๓๑ นางสาวสุไลรัตน บุญเกิดมา

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

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๓๒ นางสาวอุมาพร พิมพิทกั ษ
๓๓ นางสาวอุรศา อุปราโภ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายบุญเลิศ อุทยานิก
๒ นายสุตเขตต นาคะเสถียร
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
นายคมกฤษณ สิงหใจ
๔ พันตรีหญิง ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
นายจิระศักดิ์ มงคลเคหา
๕ นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
นายสรณัฏฐ ศิริสวย
๖ นางสาวสุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๗ ราย)
นายกมล อมรฟา
๑๕ นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
นายกัญจน แกวมงคล
๑๖ นายพงษศักดิ์ โลวมั่นคง
นายชยันต กิมยงค
๑๗ นายพีระ อารีศรีสม
นายชัยณรงค สกุลแถว
๑๘ นายภักดี คบกลาง
นายชัยเทพ พูลเขตต
๑๙ นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
นายชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
๒๐ นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
นายณัฐชนนท ซังพุก
๒๑ วาที่รอยตรี ภุชงค รุงอินทร
นายณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
๒๒ นายยอดชาย เตียเปน
นายตอศักดิ์ ประเสริฐสังข
๒๓ นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายทรงชัย อักษรคิด
๒๔ นายรุงโรจน แจมอน
นายทวี งามวิไลกร
๒๕ นายวรเศรษฐ สุวรรณิก
นายทวีศักดิ์ ปตคิ ุณพงศสุข
๒๖ นายวรสิทธิ์ วงศอดิศัย
นายธนาวินท รักธรรมานนท
๒๗ นายวิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย
นายธารินทร กานเหลือง
๒๘ นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นายวิสุทธิ์ สุพิทักษ
นายวีระเกษตร สวนผกา
นายวุฒิ ทักษิณธรรม
นายวุฒินนั ท รักษาจิตร
นายวุฒิวงศ ธีระพันธ
นายสมเจตน พัชรพันธ
นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
นายสุภัทรชัย ชมพันธุ
นายแสงชัย ยิง่ ศักดิ์มงคล
วาที่รอยตรี อนุสรณ มนตรี
นายอภิรักษ จันทรสราง
นายอมรเทพ อาชวกุลเทพ
นายอําพล วิจติ ขจี
นายอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
นายเอกวัต วิถปี ระดิษฐ
นางสาวกมลพรรณ แจงอรุณ
นางกันยารัตน สุขะวัธนกุล
นางกาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
นางขวัญชนก หานนิมติ กุลชัย
นางสาวคทารัตน ชูศรีเอี่ยม
นางจาริตา หินเธาว
นางสาวณัฐพร ฉัตรแถม
นางธันวพร เสรีชัยกุล
นางนงลักษณ เล็กรุงเรืองกิจ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนิตยา เมืองนาค
นางสาวปาริชาติ ภูติรตั น
นางสาวพรอมพิไล บัวสุวรรณ
นางสาวเพ็ญพรรณ ใชฮวดเจริญ
นางภัทรพรรณ ทําดี
นางสาวมินตา ชัยประสงคสุข
นางสาวรุง กานต บุญนาถกร
นางสาววรรณศิริ ธรรมานุรกั ษ
นางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห
นางสาวศิริรตั น ศรีสอาด
นางสาวโศรยา แสนเมือง
นางสะวรรณยา เกตานิรุจน
นางสาวสิชาภัทร บุญหนุน
นางสิรลิ ักษณ พิชัยณรงค
นางสาวสุกญ
ั ญา ยิ้มงาม
นางสุนทรี แสงจันทร
นางแสงแข สุวรรณสุนทร
นางสาวอนงคนุช สาสนรักกิจ
นางสาวอนามิกา กาญจนบรรเทิง
นางสาวอรนันท กลันทปุระ
นางสาวอรอุมา แตปรเมศามัย
นางสาวอาภัสสร ศิริจริยวัตร
นางสาวอุมาภรณ สังขมาน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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 ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๔๗ ราย)
นายกันตธกรณ เขาทอง
๒๖ นายบุญธนา วรรณเลิศ
นายกิตติ เครือมณี
๒๗ นายประกิจ สมทา
นายกิติพงศ ตัง้ กิจ
๒๘ นายพงศธร พรหมบุตร
นายกีรติ แสงแจม
๒๙ นายภูริวัจน เดชอุม
นายขจร ฝายเทศ
๓๐ นายมนตชัย พินิจจิตรสมุทร
นายจักรพงศ อิทธิกุล
๓๑ นายมหาลาภ ปอมสุข
นายจารุพันธุ หนูสมตน
๓๒ นายเมธี ศิลา
นายเจริญศักดิ์ ชูวงษ
๓๓ นายยศพนธ นิตยแสวง
นายชัยวัฒน นุมทอง
๓๔ นายรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
นายชาญวิทย แกวตาป
๓๕ นายรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ
๓๖ นายรัชกฤช คงพินิจบวร
นายชีวนิ มัลลิกะมาลย
๓๗ นายรุงทวี ผดากาล
นายเชฎฐา ชํานาญหลอ
๓๘ นายเริงทิวา ทิพยศักดิ์
นายเชิดวงศ แสงศุภวานิช
๓๙ นายวัชมา โพธิ์ทอง
นายณรงค วงศกนั ทรากร
๔๐ นายวัชรพล ชยประเสริฐ
นายณรงพน ไลประกอบทรัพย
๔๑ นายวัชรพล พิมพเสริฐ
นายณัฐ สมณคุปต
๔๒ นายวิทยา ศรีสมบูรณ
นายดํารงค ถาวร
๔๓ นายวิเนตร แสนหาญ
นายทศพร สายยิ้ม
๔๔ นายศราวุฒิ สุพรรณราช
๔๕ นายศรีศักดิ์ จางจิตต
นายธนัตถภัทร ถิรธนัชดิลก
๔๖ วาที่รอยตรี ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ
นายธนารักษ เหลาสุทธิ
๔๗ นายศิริชัย วัฒนาโสภณ
นายธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
๔๘ นายศิรศิ ักดิ์ เชิดเกียรติพล
นายธีรพงศ จันทรเพ็ง
๔๙ นายศุภกิจ อาชีวะวานิช
นายบรรพต กุลสุวรรณ
๕๐ นายสมภพ จรุงธรรมโชติ
นายบุญเดช เบิกฟา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายสหณัฐ เพชรศรี
นายสุทธิเดช ปรีชารัมย
นายสุนนั ท ทิพยทิพากร
นายสุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
นายอนุชัย รามวรังกูร
นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ
นายอมรินทร ตองกระโทก
นายอรรถพล กําลังดี
นายอังกูร หงษคณานุเคราะห
นางสาวกมลทิพย ขัตติยะวงศ
นางจรรยา เจตนาเสน
นางสาวจิตติมา พิศาภาค
นางจิราภรณ กาแกว
นางสาวจีรภา หินซุย
นางสาวชมนาด เลิศไกร
นางสาวชลดา โกมินทรชาติ
นางสาวชลธิชา รุง ศรี
นางสาวชารินี ลิ้มสวัสดิ์
นางสาวชีวารัตน พรินทรากูล
นางสาวโชติมา แกวกอง
นางสาวณฐมน บุญเรือน
นางสาวณัฐชนา พวงทอง
นางสาวณิชยา บุญมา
นางถิตรัตน พิมพาภรณ
นางสาวธิญาดา พิชญาศุภกุล
นางสาวธิดาพร ศุภภากร

หนา ๑๑
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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนงลักษณ มโนวลัยเลา
นางสาวนพิมพพร แสงวิเชียร
นางนัทธชนัน นาถประทาน
นางสาวนิยดา ลานทรัพยสกุล
นางสาวนุชนาฎ สัตยากวี
นางสาวบุศยรินทร กองแกว
นางสาวประพิมพรรณ ลิม่ สุวรรณ
นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา
นางสาวปาริชาติ พรมโชติ
นางปยะดา โล
นางสาวปยะดา อุกะโชค
นางพรประภา คิคุทจิ
นางสาวพัดชา เศรษฐากา
นางสาวพัทธนันท หรรษาภิรมยโชค
นางสาวพันธุวดี จิระชัย
นางสาวพิมพอมร นิยมคา
นางเพ็ญสุดา พันฤทธิด์ ํา
นางสาวเพียงเดือน พรรณรุกข
นางสาวไพลิน กิตติเสรีชัย
นางสาวภิญญารัตน กงประโคน
นางมลธิรา ศรีถาวร
นางสาวมลฤดี ฐิติชัยมงคล
นางสาวมะลิ สมหมาย
นางสาวเยาวลักษณ มัน่ ธรรม
นางสาวรัตติกาล นิยมเอี่ยม
นางสาวรุง นภา อดิศรมงคล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑
๒

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเรณุกา กลับสุข
นางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห
นางสาวลัดดาพร กุลแกว
นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
นางสาววราภรณ ตั้งจิตรเจริญ
นางสาววศินี อัศวเสรีเลิศ
นางสาววิมลมาศ ประชากุล
นางสาววีณา ยาไทย
นางสาววีนาวรรณ สมผล
นางสาวศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา
นางสาวศศิมนัส อุณจักร
นางสาวศิรินติ ย ธารธาดา
นางสาวศิริภัทรา สุขศรี
นางสาวศิริรตั น จําแนกสาร
นางสาวศิริรตั น จึงรุงเรืองถาวร
นางสาวศุทธิวรี  เจิมประไพ
นางสาวศุภร ทองยวน
วาที่รอยตรีหญิง ศุภวรรณ
วงศสรางทรัพย
นางสาวสยุมพร รัตนพันธ
นางสาวสาริณี อุยตระกูล
นางสาวิตรี รัตนสุมาวงศ
นางสาวสิรกิ ุล สุนทรารักษ
เบญจมาภรณชางเผือก
นายเฉลิมพล ฉัตรอําพันธุ
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๑๒๕ นางสุจติ รา แสนหาญ
๑๒๖ นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสําอาง
๑๒๗ นางสาวสุทิศา ลิม้ สกุล
๑๒๘ นางสาวสุธดิ า สัตยากร
๑๒๙ นางสาวสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ
๑๓๐ นางสุมาลี ขําอิน
๑๓๑ นางสาวสุรียพร ชินเศรษฐกิจ
๑๓๒ นางสุวรรณา นาควิบูลยวงศ
๑๓๓ นางสาวเสาวคนธ บุญสมธป
๑๓๔ นางสาวอนงคนาฏ ชิณวงศ
๑๓๕ นางสาวอภิญญา ถิระโชติกลุ
๑๓๖ นางสาวออ พรานไชย
๑๓๗ นางอังคณา ขันตรีจติ รานนท
๑๓๘ นางสาวอัจราพร ศรีบุญเลิศ
๑๓๙ นางสาวอัญชลี เอาผล
๑๔๐ นางสาวอาภาภัสร สุวรรณสิงห
๑๔๑ นางสาวอารยา ศักดิ์บรู ณาเพชร
๑๔๒ นางสาวอารียา มนัสบุญเพิม่ พูล
๑๔๓ นางสาวอารีย อินทรนวล
๑๔๔ นางสาวอิงอร กิมกง
๑๔๕ นางสาวอินทิรา บํารุงสาลี
๑๔๖ นางสาวอุลัยวรรณ อุสนั สา
๑๔๗ นางเอกรัตน ทานาค
(รวม ๔๓ ราย)
๓ นายธนารัตน มัง่ สูงเนิน
๔ นายปฏิภาณ บุราณสาร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายประยุทธ สุวรรณา
นายปญญา ไพจันทร
นายมนู สอนนอย
นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกร
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
นายวิรัตน ชูแกว
นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
นายเอกรินทร ชวดเมืองปกษ
นางกฤษณา จริยโกศล
นางกุลพัชฌาณ หงษววิ ัฒน
นางสาวเกศสิรนิ ทร แพทอง
นางสาวขวัญกมล ทวายตาคํา
นางนกภาวัลย ชูทอง
นางเนตรดาว ดํารักษ
นางเบญจมาศ แยมพลอย
นางสาวปทิดา รัตนอารีกุล
นางผองพรรณ มีพรหม
นางสาวพจีจินต อาวรณ
นางสาวพรรณทิพา ทองใบ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกนก สุขมณี
นายกิตติศกั ดิ์ อิม่ สุด
นายขวัญชัย สุขสมบูรณ
นายจักรกฤษณ วันดี
นายเฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวเพ็ญนภา แกวคงดี
นางสาวภัทรา วณิชชานนท
นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ
นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
นางรังสิมา ชลคุป
นางวนันยา มหาวงศวรรณ
นางวราภรณ สมบูรณกุล
นางสาวศหลิน เดียวสุรินทร
นางสาวสรอยขวัญ เสมอพิทักษ
นางสาวสุจติ รา โตะเถื่อน
นางสาวสุดาทิพย แสนสุภา
นางสาวสุธนี ี สุทธิศรี
นางสุนิสา สมดวง
นางสุพัตรา ผาลลาพัง
นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ
นางอรุณศรี นิภานันท
นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล
นางสาวอุษาวดี แซหลี

(รวม ๙๘ ราย)
๖ นายชาญณรงค ตั้งคณาทรัพย
๗ นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
๘ นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ
๙ นายธนภัทร ปลื้มพวก
๑๐ นายธนภูมิ มณีบญ
ุ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายธรรมรัตน มาฆะนุกิจ
นายบัณฑิต ชมไชย
นายเบญจพล หลอสัญญาลักษณ
นายปรเมศวร หยวกอิม่
นายประสิทธิ์ รอดพันธุ
นายปรีดา กุลเสวตร
นายปติพงศ รมเย็น
นายพนมพร สาคร
นายพิทักษ พุมไสว
นายเพทาย คําสวัสดิ์
นายภูวพล สุวิชาวรานนท
นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวรวีร รายา
นายวิญู แสงทอง
นายวินัย ดิษฐาน
นายวินัย มะหะหมัด
นายวิษณุ สันสน
นายสนธยา จําปานิล
นายสราวุฒิ สมงาม
นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสุชาติ แซแต
นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม
นายสุริยัน สองประทีป
นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์
นางสาวกัญญาฏา พวงมะลิ
นางสาวกาญจนา ทองเครือ

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

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางขวัญพิชา หยวกอิ่ม
นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร
นางสาวจงกลลดา พลายดี
นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ
นางสาวจินตนา กลิ่นกลั่น
นางจิรดาวัลย จรุงธรรมโชติ
นางสาวจิรวัฒนา จตุรงคกร
นางสาวชลดา เฉลิมรูป
นางสาวฐิตา ตาปนานนท
นางณัฏฐฏาพร สายคําวงษ
นางสาวณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี
นางสาวดวงกมล วงศจนั ทร
นางสาวทัสนันทน หงสะพัก
นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
นางสาวนพพร เลิศประเสริฐ
นางสาวนรินธร จําวงษ
นางสาวนริศรา งามระเบียบ
นางนันทิดา วังศิริ
นางสาวนันทนภัส เตชะวันโต
นางสาวบุญจิรา ปน ทอง
นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท
นางสาวบุษบง ศรีพิพัฒน
นางสาวปฏิมา อูสูงเนิน
นางสาวประภาพร ปองขวาเลา
นางสาวผจงจิต มวงพารา
นางพจนา สมทรัพย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ
นางสาวพรพรรณ สิระมนต
นางพัชรินทร สิทธิเวชเมธี
นางสาวเพชรนอย ยอดอยูด ี
นางสาวแพรวพัชราพร คงพรม
นางสาวเฟองลัดดา เทพสถิตยศิลป
นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวเมธาพร ฮงกือ
นางสาวยุพา ปนสลัก
นางสาวยุพิน ออนศิริ
นางสาวรยากร นกแกว
นางสาวลดาวัลย วชิรเมฆากุล
นางลักษณา อุณหรัตน
นางลัดดาวัลย ภูทอง
นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิตสิ รรคกุล
นางสาววรรณรัตน บานแยม
นางสาววรรณา บุญอินทร
นางสาววราภรณ ประเสริฐ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
นางสาววรารัตน หาคํา
นางสาววัชรีพร จุดาสิงห
นางสาววารุณี ผลประเสริฐ
นางสาววิไลวรรณ หยงหนู
นางสาวสายชล พรมหมืน่
นางสาวสินี อําภารักษ
นางสิวินีย ทองโคตร
นางสุณี โสดา
นางสาวสุธรี า วิทยากาญจน
นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก
นางสาวสุพัตรา สุขแสวง
นางสาวสุภาวดี เลาเฮย
นางสาวเสาวลักษณ บัวจันทร
นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง
นางสาวอรอุมา ดวงงาม
นางอวสร ภิรมยาภรณ
นางอุทัยวรรณ ดวงเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวลัดดาวัลย เส็งกันไพร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๗ ราย)
๑ นายกิตติพงษ มีสวาสดิ์
๔ นายเขมโชต ภูประเสริฐ
๒ นายกิตติเวช ขันติยวิชัย
๕ นายจารึก ถีระวงษ
๓ นายเขมจิต เสนา
๖ นายจิระเดช พลสวัสดิ์

