เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายบุญลาศ สายจันทร
นายประดิษฐ บุญมาศ
นายประวัติ จินดา
นายประสิทธิ์ แกวแดง
นายประสิทธิ์ พรหมนุช
นายประเสริฐ บุญประสาร
นายปราโมทย ศรีอุดมวงศ
นายพิเชษฐ ดิฐวงค
นายพุฒ คําพล
นายมนัส ยิ้มมี
นายรังสรรค เผือกทอง
นายลือชา ไกรสํารวม
นายวศิน สนใจ
นายวัฒนา ศรีสัมพันธ
นายวิทยา คลั่งพิบูลย
นายศักดิ์พงษ ยืนยาว
นายศักดิ์ศรี จิตสวาง
นายสมจิตร พลฤทธิ์
นายสวัสดิ์ คําอู
นายสาธิต ปโย

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายสําราญ เพชรบูรณ
นายสุขวสันต สุชัยราช
นายสุทธิ คํามวง
นายสุทิน จอยแพง
นายสุนทร นรัตน
นายสุนทร เยอระมัย
นายสุพล แสงอรุณ
นายสุรภาส คุมประดิษฐ
นายเสนอ กรวยทอง
นายโสภณ เพชรธาดา
นายอธิรัฐ ศรีรอด
นายอนิรุทธิ์ วิศวชาติกุล
นายเอนก ศรานันทวรวงศ
นางสาวนัยนา นาคศรี
นางเบญจา ยินดี
นางไพรวัลย ไชยศาสตร
นางรุงรัตน ทิพยาวงศ
นางสาวสรียา จั่นเพ็ชร
นางสุวรรณทิพย เชาวนชวานิล
นางอรวรรณ นิมิตรพันธุ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
๑ นายณรงค ทองพิกุล
๔ นายวชิรินทร เฟองฟุง
๒ นายบุญยืน แสงฟา
๕ นายวินัย ปนทอง
๓ นายประหล่ํา ฆารประเดิม
๖ นายสมคิด เชื้อหงษ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๗ นายสมบุญ โพธิ์อัมพร
๘ นายสินชัย วงศสุนทร
๙ นางยุบล ผิวผอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๑๐ นางสุรีย ทรกัณฑ
๑๑ นางสาวอรวรรณ ใจเด็ด

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายการุณ ผดุงกิจ
๒๔
นายกุศล ธรรมวรรณ
๒๕
นายจําลอง อยูสถิตย
๒๖
นายจุมพล ถิระจํานงค
๒๗
นายชอย ชมบุญ
๒๘
นายชูชัย พงษหิรัญ
๒๙
นายณรงค คงวิเชียร
๓๐
นายณรงค ผองแผว
๓๑
นายน้ําเที่ยง เหล็กเคลื่อน
๓๒
๓๓
นายนิพนธ เลิศบัวบาน
นายบรรลือ สืบสุข
๓๔
นายบุญรอด เจริญสม
๓๕
นายประถม ลอมวงษ
๓๖
นายประสาน รอดอู
๓๗
นายประสิทธิ์ สุริยพร
๓๘
นายประเสริฐ อุสสาหกิจ
๓๙
นายประเสริฐศิลป เดชเสน
๔๐
นายปรีชา พวงใจ
๔๑
นายปยะวุฒิ เฟองฟู
๔๒
นายพล ขอยอมกลาง
๔๓
๔๔
นายพีระ สงวนงาม
นายพีระพล หุนเลิศสกุล
๔๕
นายมงคล อินทสวาสดิ์

๔๕ ราย)
นายมนัส ไกรอาบ
นายรุงเรือง บุษบง
นายวิชัย ตั้งดํารงรัตน
นายวิเชียร จงรักษ
นายสนม เกตุสมพงษ
นายสนั่น ทับไทย
นายสมใจ สีเล็ก
นายสมชาย ฉายะเจริญ
นายสมพร จินาพันธุ
นายสมศักดิ์ ดาวลอย
นายสมศักดิ์ นุยมัย
นายสมศักดิ์ แสงทอง
นายสวัสดิ์ สืบราช
นายสามารถ อัคคีโรจน
นายสายหยุด ถาวรสวัสดิ์
นายสายัณห ศิริธร
นายสําราญ รุงเจริญ
นายสุพัส ไชยธง
นายสุรเดช มวงจีน
นายสุรเดน จุยถนอม
นายสุวิทย จันตะมณี
นางสมหมาย คําบุยา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ 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 ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๒๙ ราย)
๒๖ นายชลอ โตสม
นายกฤตพงศ โพธิ์ศรี
๒๗ นายชัยพร คําภู
นายกฤษณศักดิ์ ครบุรี
๒๘ นายชัยยง เรืองศรีอรัญ
นายกองเกียรติ ชาววัฒนา
๒๙ นายชัยรัตน เพิ่มบุญ
นายกามนิต ยอดทอง
๓๐ นายชัยรินทร อิ่มหนํา
นายการุญ การสมธร
๓๑ นายชาตรี ฟงคํา
นายกําจัด กรานวงศ
๓๒ นายชํานาญ ฉายะเจริญ
นายเกษม หอกทอง
นายเกียรติกอง พุทธยากูล
๓๓ นายชิต เอียดเฉลิม
นายเกียรติ์สุริยา พิณแกว
๓๔ นายชูชาติ สวางเกตุ
นายเกื้อกูล สงสวาง
๓๕ นายไชยา ขวัญนคร
๓๖ นายณรงค พวกอินแสง
นายโกมล เปาเทศ
๓๗ นายณรงค เลิศสงา
นายโกมินทร อุระ
๓๘ นายดํารงค อินทรออน
นายค่ํา บุญพันธ
๓๙ นายดิเรก เริ่มคิดการณ
นายคํานึง พวงแกว
๔๐ นายเดชา ชีวรัตน
นายจตุพร แปนคง
๔๑ นายแดง ปรีดาชม
นายจรัล คําภิระ
๔๒ นายแดง มายะ
นายจรุง มาตราช
๔๓ นายถาวร ตลับเงิน
นายจรูญ รวงผึ้ง
นายจัก แฝงกระโทก
๔๔ นายทวี ใบชา
นายจิตรกร เชื้อหาญ
๔๕ นายทองคํา กิจสมโภชน
นายฉลาด คุมวงศ
๔๖ นายทองมวน กุลใบ
๔๗ นายธงชัย โอภาส
นายเฉลียว แกวพินิจ
๔๘ นายธนจักร อินทรศรี
นายเฉลียว จองกวาง
๔๙ นายธนธรณ มีบุญ
นายเฉลียว สารี
๕๐ นายธนู บุญเพ็ง
นายชมภู ดวงพันลํา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ 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

นายธรรมนิ ทองนอย
นายธวัช นวมปฐม
นายธํารง ทองศรี
นายธีรศักดิ์ ลวรรณวงษ
นายนคร จันทรชนะ
นายนพณัฐ บุญแกว
นายนพดุลย นิลใบ
นายนรินทร ไชยวงค
นายนริศ มีสุวรรณ
นายนาทตนัย คําแกว
นายนิคง ทนุ
นายนิคม เศษวุธ
นายนิมิตร ฐีตะธรรมานนท
นายบรรลือ บุตรวงษ
นายบวร สุขประเสริฐ
นายบังเอิญ พึ่งไทย
นายบัว หยั่นกระโทก
นาบุญตา พลศิริ
นายบุญยงค มูลคํา
นายบุญรอด กลอมยัง
นายบุญเริง กําไรทรัพย
นายบุญหนา ฦาชา
นายปฏิพล นามผา
นายประกอบ ทับนิล
นายประกอบ พรอมมูล
นายประชัน สีจันทร

หนา ๑๐
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 ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายประชุม บํารุงกิจ
นายประเทือง เกาะสมบัติ
นายประภาส ขวัญออน
นายประมวล ชาภักดี
นายประมุข ศรีไกรรส
นายประเมิน กลมปน
นายประยงค หงษสถิตย
นายประสพ สุทธหลวง
นายประสาน มณีเสวตร
นายประสิทธิ์ นวลรักษา
นายประเสริฐ แคนยุกต
นายประเสริฐ ประสนิท
นายประเสริฐ ลุสําเร็จ
นายประเสริฐ อิ่มเอิบ
นายปราโมทย เพ็งจันทร
นายปริวัตร คํามั่น
นายปรีชา มีใย
นายปรีชา รักษพุทธิ
นายปรีญะเลิศ พัฒนา
นายปุณวัชร เล็กอุทัยพานิช
นายผจญ ดิษฐผึ้ง
นายผล การเก็บ
นายผล คําตา
นายพงษเอก สิงหนอย
นายพนม พวงจันทร
นายพิชัย บุญตาม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายพิทักษ โกสกุล
นายพินิจ พรธนารัตน
นายพิพัฒน หมื่นเปง
นายพิภพ ปยศทิพย
นายเพชร แสงราช
นายเพียร เคนมา
นายเพียรชัย ศรีเลิศ
นายโพธิ์ สังฆะมณี
นายมงคล ถวาย
นายมงคล ประจงจัด
นายมณเทียร งามแกว
นายมนูน ฉิมสุข
นายมานพ บุญเกิด
นายมานพ เหลืองประมวล
นายมานิตย เอนกพงษ
นายเมธากุล ไกนิล
นายรังสรรค ทองมนต
นายรังสรรค นพวรรณ
นายเรวัช ลีที
นายโรม จันทรยอง
นายลําดวล รมโพธิ์
นายลือชา เลิศไชย
นายเล็ก ฉิมกุล
นายวรสิทธิ์ สามารถ
นายวสันต ทองไทยนันท
นายวัชรินทร ทะภูมินทร

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายวิทย ตาสา
นายวิเทียน คําเตจะ
นายวินัย มวงรุง
นายวิมล ศรีพันธบุตร
นายวิมล สีชมภู
นายวิรัช เจริญโสภา
นายวิรัช พงศพิพัฒน
นายวิโรจน สวนเจริญ
นายวิศิษฐ บุญทาทิพย
นายวิษณุ ชมภู
นายวิสิทธิ์ นาคเงิน
นายวีรวัฒน สังเกตุดี
นายวีระสิน เฉยเจริญ
นายวุฒ วุฒิยากร
นายวุฒิชล บุญปน
นายศรีรัตน นันตาบุตร
นายศุภฤกษ แสงหิรัญ
นายสไกรจักร วงศนุกูล
นายสงวน สําเนียงเย็น
นายสถิตย จอยวงษ
นายสนอง เกี้ยงศรี
นายสนั่น เปรมศรี
นายสนั่น อําขํา
นายสนิท ขัติเสธ
นายสนิท ธรรมโชเต
นายสนิท พุทธสอน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายสมควร ลมกิ่ง
นายสมคิด แกวมวง
นายสมคิด บุญมา
นายสมคิด อินชัย
นายสมชาติ สมาวงษ
นายสมชาย ภูสุวรรณ
นายสมชาย สนธิรักษ
นายสมทรง บํารุงศิริ
นายสมนึก ชางเงิน
นายสมนึก ชางพันธ
นายสมบัตร แสงทอง
นายสมบัติ เจริญสุข
นายสมบูรณ เกตุรักษ
นายสมบูรณ พวงพวา
นายสมบูรณ สุเด็น
นายสมพงษ บัวคลี่
นายสมพงษ บุตรแกว
นายสมมิตร ประดับแสง
นายสมสิงห เปลี่ยมคลา
นายสมัคร วงศอนุ
นายสรัล เจนพิชัย
นายสราวุธ เฟองรอด
นายสลอน สายกระสุน
นายสวัสดิ์ บุญนอย
นายสังคม กาหาวงศ
นายสังวาลย ตุมทอง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายสัน บุญกล่ํา
นายสัมภาส จูชาวนา
นายสัมฤทธิ์ ฉายแสง
นายสาย จุมปา
นายสายยนต น้ําแกว
นายสายเสลี่ยง เรืองสิน
นายสิปปกร ลาภวงศประเสริฐ
นายสี สุขจิตร
นายสุโก ขะมิมะ
นายสุชัย คัมภีระวงศ
นายสุชาติ นิยงค
นายสุชิน เข็มทอง
นายสุทัศน เทพรัตน
นายสุธรรม กันทะวงศ
นายสุธีร จันเต็ม
นายสุพจน คงเทศ
นายสุพจน วังทิพย
นายสุรชิต ชินศรี
นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร
นายสุริยา นามสะกัน
นายสุวรรณ มาลาศรี
นายสุวิทย วงศสุธี
นายเสนห ขจรดี
นายเสียน เชื้อเถาว
นายแสวง กุลบุตร
นายโสภณ อยูเกิด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๒๑๙ นายอํานวย อินจันทร
นายใส พิมพสมาน
๒๒๐ นายอินทร เรืองพุก
นายหลอ บุญเถื่อน
๒๒๑ นายอุดร ปญญาภู
นายอณุกิจ ธัญญะเจริญ
๒๒๒ นายอุทัย สีโลน
นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย
๒๒๓ นายเอกชัย ประสงครุงสวาง
นายอดีต ดุษดี
๒๒๔ นายเอกชัย อุยตา
นายอธิ ติยะบุตร
๒๒๕ นายเอนก วิลาศ
นายอนงค พุฒิมา
๒๒๖ นายเอียด ทองตีบ
นายอภัย พวงปญญา
๒๒๗ นายเอี่ยม สงแกว
นายอภิชาติ ครองยุติ
๒๒๘ นางชนิตา กระหนาย
นายอภิชาติ น้ําผึ้ง
นายอัคคเดช การสมดี
๒๒๙ นางสงกรานต ศรีสุวรรณ
นายอํานวย พุทธิมา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๖ ราย)
๑๔ นายชาลิต รสจันทร
นายกิตติศักดิ์ ปาปะชะ
๑๕ นายณรงค พาลี
นายเกษม คงรัตน
๑๖ นายณรงคศักดิ์ สุตะพรหม
นายไกรสร ฟองทา
๑๗ นายดํารงค ศรีธารา
นายขวัญยืน ชั่งเรือนกูล
๑๘ นายทวี มีเฉย
นายจรัส สวางรัตน
๑๙ นายทองใส ปุระหลา
นายจรูญ โสมเมา
๒๐ นายทับ เสือทอง
นายจอน กองงาม
๒๑ นายทินกร เปงวงศ
นายจําเนียร ตะกรุดเงิน
๒๒ นายธงชัย เอี่ยมเสริม
นายจําลอง เมืองอินทร
นายจีรศักดิ์ บุญธรรม
๒๓ นายธวัช คลายคลิ้ง
นายชวย เสมาทอง
๒๔ นายธวัช ทรภีสิงห
นายชัย วงษเขียว
๒๕ นายธีรโชติ สวัสดิ์จีน
นายชัยนาม มวงสวย
๒๖ นายนคร ชนะสงคราม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายนพดล ศรีบุญเลี้ยง
นายนิคม วงศชัยนันท
นายนิพนธ วงศตนา
นายบุญชวง ยกดี
นายบุญทรง กระวีพันธ
นายบุญนํา รัตนะ
นายบุญสง ทักษวุฒิพร
นายบุญโฮม จิตรสังวร
นายบุตร เพชรหงษ
นายประเชิญ มีเดช
นายประวิทย แสนเสน
นายประสิทธิ์ นามแสง
นายประสิทธิ์ รากทอง
นายปราโมท เพ็ชรนิล
นายปรีชา แหลมทอง
นายพงคพิเชษฐ ผาบไชย
นายพรชัย งามขํา
นายพรมมี เรืองรัตน
นายพัฒนพงศ ลาที
นายพิพัฒน คํามูล
นายไพจิต ศิริสานต
นายไพรัตน ไทยทวีหิรัญ
นายไพรินทร แสงทิม
นายไพโรจน ฤทธิจันทร
นายมงคล แสนเมือง
นายมนัส ถุนาพรรณ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายมารุต วงษเดช
นายเมธี จิตจํานง
นายยงยุทธ บุญสืบวงษ
นายวรวุฒิ ค้ําจุน
นายวาศิษฐ ทองทับ
นายวิชัย เจริญผล
นายวิชัย ศิริฟก
นายวิเชียร ธัญญเจริญ
นายวินัย วรขัน
นายวินัย สุภาพ
นายวิโรจน เครือคํา
นายวีระชัย บุญลอม
นายศักดิ์เกษม จันดํา
นายศุภชัย ขนอม
นายสกล ศรีวิชัย
นายสนิท วงศโห
นายสมเจตร ศึกษาชาติ
นายสมนึก กานพุดซา
นายสมพงษ สุกุลธนาศร
นายสมพงษ เหรียญทอง
นายสมพร คงไชย
นายสมศักดิ์ แสนวงศ
นายสมัฐจักร บุญรอดดิษฐ
นายสาคร นุยเกลี้ยง
นายสามารถ บุตรฉิม
นายสํารวย บัวลอม

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นายสุชาติ เขียวนอย
นายสุรพล คชประดิษฐ
นายสุรินทร พลอยประดับ
นายสุริยา ปอมสุวรรณ
นายเสกสรร ชนะเดช
นายอดิศักดิ์ มวงไทย
นายอดุล ซุยโต
นายอนุภาพ วลามิตร
นายอํานวย ธัญญเจริญ

๑ นายวีระยุทธ กาวิน

๑
๒
๑
๒
๑

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายอํานวย พยัคโค
นางนงนุช เพ็งวงษ
นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร
นางสาวปยวดี จันทรจอย
นางพิณผกา ทิพยคุณ
นางรัตนาภรณ คําเปก
นางสาววันทกานต สมาน
นางสมคิด เหลานอก
นางสาวสุพรรณิการ ทาอินทร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายอารักษ ตันเต็ก
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายสิงหชาติ อิ่นคํา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
นายบุญสง แพสมหวัง
๓ นายประภา มีโบ
นายบุญโฮม ทองเหลือง
๔ นางนิภา บรรจงการ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
นายบุญจันทร คําภา
๓ นายสมเกียรติ คูณทวีพร
นายบุญมี พิรมจิตร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายณัฐวัฒน มวงประเสริฐ
๒ นายสมเกียรติ์ โพธิ์นิ่มแดง

๑ นายเทอม สระทองคํา
๒ นายประเสริฐ ทิมเล็ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นายสุวัฒน พงษภักดี

