เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

๑ นายรัชด ชมภูนิช
๒ นายวัชรพงษ อินทรวงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางวิจิตตศรี สงวนวงศ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๗ ราย)
นายกิตติชัย ดวงมาลย
๒๐ นายวีระภาส คุณรัตนสิริ
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
๒๑ หมอมหลวงวุฒิพงษ ทวีวงศ
นายคมกริช แมนยํา
๒๒ นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
นายชัยยะ เหลืองวิริยะ
๒๓ นายศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
นายชุมพล ศรีทอง
๒๔ นายสราวุธ คลอวุฒิมันตร
นายทรรศนะ ใจชุมชื่น
๒๕ นายสันติ โถหินัง
นายทิสวัส ธํารงสานต
๒๖ นายอัครพงษ สวัสดิพงษ
นายธีระยุทธ จันทะนาม
๒๗ วาที่รอยตรี อํานวย ตันพานิชย
นายนาวิน เยาวพลกุล
๒๘ นางสาวกันฑิมา เนียมโภคะ
นายปฏิภาณ จุยเจิม
๒๙ นางกุลภา กุลดิลก
นายปารเมศ กําแหงฤทธิรงค
๓๐ นางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย
นายพงศกร จิวาภรณคุปต
๓๑ นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
นายพสุธา สุนทรหาว
๓๒ นางสาวฆนิศา รุงแจง
นายพีระ ลิ่วลม
๓๓ นางสาวจิตตินันท สถลนันทน
นายภูชิสส ตันวาณิชกุล
๓๔ นางจินตนา ตะยวน
นายมานพ เจริญไชยตระกูล
๓๕ นางสาวจิราภรณ ไตรศักดิ์
นายเมธี จันทโรปกรณ
๓๖ นางจุฑาภรณ สินสมบูรณทอง
นายรัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
๓๗ นางชนิศวรา เลิศอมรพงษ
นายวัจนวงค กรีพละ
๓๘ นางสาวชื่นจิต แกวกัญญา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสาวฐิติมา รุงรัตนาอุบล
๕๙ นางมนตฤดี สิริวรวิทย
นางสาวณัฎฐา เสนีวาส
๖๐ นางมุทิตา หวังคิด
นางสาวดลดา ศรีใส
๖๑ นางสาวเมธาวี ยุทธพงษธาดา
นางสาวทัศพร สุวรรณปกษ
๖๒ นางสาวรัชฎาภรณ พานิช
นางสาวธนารดี คํายา
๖๓ นางสาววชิรญา อิ่มสบาย
นางสาวนวพร สรรประเสริฐ
๖๔ นางสาววรางคณา จิตตชุม
นางนวรัตน ศิริธารารัตน
๖๕ นางสาววัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
นางสาวนิภา นิรุตติกุล
๖๖ นางสาววารุณี ลัภนโชคดี
นางสาวบุณฑริกา นาคนิศร
๖๗ นางวิภารัตน แสงจันทร
นางปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม
๖๘ นางศิริพร แสนศรี
นางประภาวดี ปลอดมณี
๖๙ นางสาวศิริลักษณ ประสันแพงศรี
นางปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
๗๐ นางสาวศิริสุดา จํานงทรง
นางสาวปทมา จันทรเจริญสุข
๗๑ นางสาวสุเนตร พรานนทสถิตย
นางปยนุช เวทยวิวรณ
๗๒ นางสาวสุพรรณิการ ศรียาภัย
นางปยมาศ ผองแกว
๗๓ นางสาวสุมิตรา จิตศรัทธา
นางสาวพนามาศ ตรีวรรณกุล
๗๔ นางสาวอรประพิณ กิตติเวช
นางสาวพันทิพย โตแกว
๗๕ นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล
นางสาวพินทุสุดา วีรวัฒน
๗๖ นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ
นางพิมพชนา ศิริจารุอนันต
๗๗ นางอุศนา ตัณฑุลเวศม
นางสาวเพ็ญพิชชา ลีลาเสริมสิริ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๓๘ ราย)
นายกัมปนาท เพ็ญสุภา
๖ นายจิรายุทธ หรรษาพันธุ
นายขุนพล พงษมณี
๗ นายเจษฎา ภัทรเลอพงศ
วาที่รอยตรี จตุวิทย แกวสุวรรณ
๘ นายเฉลิมพล กาญจนวรินทร
นายจักกริช พฤษการ
๙ นายชนินทร ปญจพรผล
นายจักรพงษ ขาวถิ่น
๑๐ นายชูชัย พงศไพบูลยศิริ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายฐิติพงษ สถิรเมธีกุล
นายณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
นายทีปกร ศิริวรรณ
นายธนโชติ บุญวรโชติ
นายธานิน นานอก
นายนภพล ภูพนิตพันธ
นายนลวัฒน บุญญาลัย
นายนิติพงศ หอมวงษ
นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล
นายประสบโชค โชคเหมาะ
นายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
นายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี
นายประเสริฐศักดิ์ อูอรุณ
นายประหยัด ทิราวงศ
นายปรีดา เลิศวัชระสารกุล
นายพงศประพันธ พงษโสภณ
นายพงษพิชิต จันทรนุย
นายพนม ทาวดี
นายภัทร ลีลาพฤทธิ์
นายมนตรี มาลีวงศ
นายมานิตย ลีกิจวัฒนะ
นายยศวีร วีระกําแหง
นายยุทธนา ตาละลักษมณ
นายวรเมธ ยอดบุน
นายวรรณธนะ
กสานติกุล

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓๖ วาที่รอยตรี วรสิทธิ์
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๓๗ นายวัชรวิทย มีหนองใหญ
๓๘ นายวัชระ กาแกว
๓๙ นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร
๔๐ นายวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ
๔๑ นายวิสุทธิ์ สุพิทักษ
๔๒ นายวีระพันธุ สรีดอกจันทร
๔๓ นายวุฒิไกร นอยพันธ
๔๔ นายวุฒินันท ไอยราพัฒนา
๔๕ นายศุภรินธร มหาสวัสดิ์
๔๖ นายสมควร โพธารินทร
๔๗ นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
๔๘ นายสมบัติ ขาวประทีป
๔๙ นายสมัคร สุจริต
๕๐ นายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์
๕๑ นายสุธี บุญชวย
๕๒ นายสุนทร บุญตา
๕๓ นายสุรเชษฐ ประสันแพงศรี
๕๔ นายสุริยัน สุวรรณกาล
๕๕ นายอดิชัย พรพรหมินทร
๕๖ นายอภินิติ โชติสังกาศ
๕๗ นายอรรถศักดิ์ จารีย
๕๘ นายอานนท ธรรมสิทธิรงค
๕๙ นายโอฬาร เจริญชัย
๖๐ นางสาวกนกวรรณ เที่ยงธรรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล
นางสาวกังสดาล เชาววัฒนกุล
นางสาวเกวลี เพชราทิพย
นางสาวจารุภา วิภูภิญโญ
นางสาวจําเนียร ชมภู
นางจินตนา อันอาตมงาม
นางสาวจิรดา บุญอารยะกุล
นางสาวจิรวรรณ เจริญสุข
นางจุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ
นางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ
นางสาวชุลีพร ชํานาญคา
นางสาวณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ
นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ
นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล
นางสาวนพเกา สิรินธรานนท
นางนพวรรณ คนึงชัยสกุล
นางสาวนฤมล ฟตประยูร
นางสาวนาตยา คลายเรือง
นางสาวนิตยา งามแดน
นางสาวบุษกร ครจํานงค
นางเบญจภรณ จันทรศิริ
นางสาวปริญทิพย วงศไทย
นางสาวปญจนิสภ ใจเผื่อแผ
นางปาณิทัต รัตนวิจิตร
นางสาวปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพรพรหม พรหมเพศ
นางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์
นางพรศิริ เลี้ยงสกุล
นางสาวพัชราภรณ ศิวายพราหมณ
นางสาวพัชรินทร ตัญญะ
นางสาวพัชรี ครูขยัน
นางสาวภัทรพร จินตกานนท
นางภารดี กลอมดี
นางสาวภิรดา ชัยรัตน
นางมาริษา ภูภิญโญกุล
นางยุพกา ฟูกุชิมา
นางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ
นางสาวรัชฎา ทับเทศ
นางวนิดา สืบสายพรหม
นางสาววรรณภา ภักดี
นางสาววราพรรณ อภิศุภะโชค
นางสาววันดี วณิชยศักดิ์พงศ
นางสาววันถวิล วงศวานิช
นางสาววาริณี ชีวางกูร
นางสาววิจิตร เทิดบารมี
นางสาววุฒิยา สาหรายทอง
นางสาวศลิษา เตรคุพ
นางสาวศิริรัตน หมื่นวณิชกูล
นางศิริวรรณ มงคลพิบูลย
นางสาวศุภาวรรณ ประพันธ
นางสาวสกลสุภา ทองนอย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมพิศ สามิภักดิ์
นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
นางสิรยา ตรีสุวรรณ
นางสาวสุขุมาลย เลิศมงคล
นางสาวสุชาดา กรุณา
นางสาวสุชาดา ศรีศกุน
นางสาวสุพัตรา โพธิเศษ
นางสุพัตรา วงศวิเศษ แอนดราดี
นางสาวสุภณิดา พวงผกา
นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย
นางสาวสุภารัตน จิตรแจง
นางสาวสุวพร ผาสุก
นางเสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ
เบญจมาภรณชางเผือก
นายธนวัฒน ณัฐพูลวัฒน
นายธรรมนูญ จันทรปญญา
นายสมบัติ ประสงคสุข
นายสรวิชญ วงษพรพันธุ
นายอนุสรณ กุลวงษ
นางสาวกรรณิการ มณฑา
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
นางสาวนภัทร เสมอภาค
นางมะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกมล ฟองออน
วาที่รอยตรี กฤษณะ อวมทอง

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๖ นางสาวโสมจิรา พรหมบัวดี
๑๒๗ นางสาวอนามิกา กาญจนบรรเทิง
๑๒๘ นางอรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา
๑๒๙ นางอรนุช นิลเขต
๑๓๐ นางสาวอรพรรณ เกินอาษา
๑๓๑ นางสาวอรอุมา ตนะดุลย
๑๓๒ นางสาวอัจฉรา เกษสุวรรณ
๑๓๓ นางสาวอัจฉรา นามบุรี
๑๓๔ นางสาวอารีรัตน ภาคพิธเจริญ
๑๓๕ นางสาวอิสริยา วุฒิสินธุ
๑๓๖ นางสาวอุทัย กลิ่นเกษร
๑๓๗ นางอุมาพร มุกดา
๑๓๘ นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ
(รวม ๑๗ ราย)
๑๐ นางสาวเยาวลักษณ พิพัฒนจําเริญกุล
๑๑ นางสาวละอองดาว กะการดี
๑๒ นางสาวลักขณา พันธุวรวัฒน
๑๓ นางสาวศศินพร นาคเกษม
๑๔ นางสาวสมใจ มิใย
๑๕ นางสาวสุกัญญา กลาขยัน
๑๖ นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร
๑๗ นางสาวอาริยา ลันศรี
(รวม ๑๔๐ ราย)
๓ นายเกียรติพงศ อินตะเสน
๔ นายคารมย คูประดิษฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง
นายจักรกฤษณ ชํานาญกิจ
นายชัยภัทร คงแกว
นายชัยวัฒน สุทธิวิเศษ
นายชาญณรงค เผือกพูลผล
นายชูโชค ชูเจริญ
นายเชฏฐ สาทรกิจ
นายเดชา ดวงนามล
นายธนลักษณ นิลพงษบวร
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
นายธีรนนท รัตนดิลก
นายนิพนธ ปานสอน
นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
นายประมวล ทรายทอง
นายประเสริฐษา ญาคํา
นายพรชัยยศ ชํานาญศิลป
นายพายุ ศรีศุภร
นายพิทักษ จงวัฒนกูล
นายพิษณุ ศรีประทุมภรณ
นายเมธี มาลา
นายรุงโรจน บุสสา
นายวสันต ชุณหวิจิตรา
นายวิชัย สรพงษไพศาล
นายวินัย วิริยะฐานะกุล
นายวิโรจน ตั้งนิติพงศ
นายวีรเทพ สุดแดน

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศุภโชค งิ้วพรหม
นายศุภณัฏฐ ยุกตะนันท
จาสิบตรี สวรรคชิด สุภาพวงษสกุล
นายสวโรจน บอทอง
นายสาคร จันทรมา
นายสิงหทอง ครองพงษ
นายสิทธิพงษ เดชาอนันตพงษ
นายอนุรักษ เครือคํา
นายอเนก นิ่มแยม
นายอภินันท จุลดิษฐ
นางกัญญภา สถาพร
นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
นางสาวกาญจนา ทุยเวียง
นางสาวการณิก รวยรื่น
นางกิตญา ศรีทองคํา
นางสาวคชาพร ปญญานะ
นางจตุพร คงทอง
นางสาวจันทรศรี ภูสมนึก
นางจํานงค แถวจันทึก
นางสาวจิตติมา นิลแนม
นางสาวจุฑามณี แสงสวาง
นางสาวจุฑามาศ รักชุม
นางสาวจุฑามาศ ลีระกุล
นางจุฑามาศ สกุณาศิริโชคสกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุไรรัตน อินทรโอสถ
นางจุลจิรา มีพรหม
นางสาวชองนาง ชาสิงหแกว
นางชอทิพย เวียงสงค
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางฐิตาภรณ เสมาชัย
นางสาวณัฏยา เบาสุภี
นางสาวณัฐธิภา เค็งสม
นางดลฤดี ฉายศิริ
นางสาวดวงพร อรัญญพงษไพศาล
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
นางสาวดาลัด ศิริวัน
นางสาวดุษฎีภรณ สุสกุล
นางสาวทองจินดา พิชิตชัย
นางสาวทัศนีย วรรณสาธพ
นางทัศวรรณ ทองอรุณ
นางสาวทิพยรัตน
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางธนกร เสริมสมัคร
นางสาวธนพร มีโพธิ์
นางสาวธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ
นางสาวนภัสสร จันทรังษี
นางสาวนัฏฐิกา พิณพาทย
นางน้ําผึ้ง เพ็งศศินสิริ
นางสาวนุชรินทร ควรครู

๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ
นางสาวเนตรนภา บาคํา
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
นางสาวประภัสสร รักถาวร
นางสาวปณฑิตา อินทรักษา
นางสาวปยวดี โรจนจินดา
นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวพรปณต ปกครอง
นางสาวพรวสา บุญรินทร
นางสาวพลอยไพลิน เพ็ญเพียร
นางสาวพัชราภรณ โอภาส
นางสาวพัชรี มีชํานาญ
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
นางสาวพิสินี ภาคกาย
นางสาวพุทธลักษณ ไขประภาย
นางสาวภัคนิจ งามเกษม
นางสาวภูชิดา สกุลรัตน
นางสาวรติกร บุตรชา
นางสาวรุงนภา เพงพิศ
นางสาวรุจิรา พงษเจตสุพรรณ
นางสาวลาภมณี รักแจง
นางวนิดา พิลาชัย
นางสาววนิดา รัตตมณี
นางสาววราพรรณ คลายสีแกว
นางสาววราภรณ ทับชู
นางสาววราภรณ ภายศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาววัชราวรรณ ปนหุน
นางสาววัชรินทร ปญจเทพ
นางสาววันวิสา เกตุแกว
นางสาววันวิสาข ผาสุขกาย
นางสาววาทินี เขมากโรทัย
นางสาววารีภรณ ปรักเจริญ
นางวาสนา มุสิกะรักษ
นางสาววาสนา ศิริโภคาธิรัตน
นางสาวศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล
นางสาวศันสนีย อุดมระติ
นางสาวสมพร มณีประสพสุข
นางสาวสมฤทัย พันธบุตร
นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
นางสายสุนีย ศรีโรจน
นางสาวสิริกัญญา มณีนิล
นางสาวสุกัญญา บุญเกิน
นางสาวสุปราณี ปญญา

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุพรรณี หงษทอง
นางสุภาพร วิริยภาพไพบูลย
นางสุภาพร หรุนสกุล
นางสาวสุราภรณ คงผล
นางสุรีรักษ ดิเรกลาภ
นางแสงอรุณ อุดมสุข
นางสาวอนงคพรรณ ขอพรกลาง
นางสาวอมรพิมล พิทักษ
นางสาวอรชุฎา ใจเที่ยง
นางอรัญญา พรอมนฤฤทธิ์
นางอรัญญา อ่ําเอกกิจ
นางสาวออมรัชต ชูสวัสดิ์
นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย
นางอัจฉราวรรณ คลองชาง
นางสาวอาภากร จิวเจริญ
นางอายนางศ แซลี้

มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕๖ ราย)
๘ นายนพคุณ บุญสิม
นายคําสิงห นนเลาพล
๙ นายประจักษ สุปนตี
นายจักรพันธ สุขสวัสดิ์
๑๐ นายปยวัฒน สายพันธุ
นายเจษฎา โสตถิปณฑะ
๑๑ นายผไทรัฐ พงษประเทศ
นายฉลองชัย เฉลิมวัฒน
๑๒ นายพจน ภาคภูมิ
นายฉัตรกานต พิทอง
๑๓ นายรัฐการ บัวศรี
นายชานนท ลาภจิตร
๑๔ นายวัชรินทร คลองดี
นายโชคชัย ยืนยง

