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 ๒๓๑ นางสมชนก  ภาสกรจรัส 

 ๒๓๒ นางสมบุญ  เหลาชัย 

 ๒๓๓ นางสาวสรอยสน  สกลรักษ 

 ๒๓๔ นางสรินทร  ล่ิมปนาท 

 ๒๓๕ นางสฤณี  กลันทกานนท ทองทรง 

 ๒๓๖ นางสายชล  ภักตรโกมล 

 ๒๓๗ นางสาวสิริกัญญา  สิงหคุณา 

 ๒๓๘ นางสิริฉันท  สถิรกุล เตชพาหพงษ 

 ๒๓๙ นางสาวสุกรรณภา  คุมสุข 

 ๒๔๐ นางสุกัญญา  ทรัพยประเสริฐ 

 ๒๔๑ นางสุกุมา  สามงามนิ่ม 

 ๒๔๒ นางสุจาริณี  สินไชย 

 ๒๔๓ นางสาวสุจินต  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒๔๔ นางสาวสุดธิดา  วงศสถาพรพัฒน 

 ๒๔๕ นางสุนันทา  เจริญปญญาย่ิง 

 ๒๔๖ นางสุพจนา  สิทธิกูล 

 ๒๔๗ นางสุภัทรพร  เทพมงคล 

 ๒๔๘ นางสุภาวดี  ไชยสุต 

 ๒๔๙ นางสาวสุรีย  ชุณหเรืองเดช 

 ๒๕๐ นางสาวสุรีรัตน  เครือสุวรรณ 

 ๒๕๑ นางสาวแสงทิวา  ไชยยศ 

 ๒๕๒ นางเสาวรส  ภทรภักดิ์ 

 ๒๕๓ นางอมรรัตน  สีบัว 

 ๒๕๔ นางสาวอรนาฎ  มาตังคสมบัติ 

 ๒๕๕ นางอรอนงค  กุละพัฒน 

 ๒๕๖ นางอรอนงค  ศิลโกเศศศักดิ์ 

 ๒๕๗ นางสาวอรัญญา  พลพรพิสิฐ 

 ๒๕๘ นางสาวอลิสา  วังใน 

 ๒๕๙ นางอังศุมาลิน  เสนจันทรฒิไชย 

 ๒๖๐ นางอาภาณี  เหลืองนฤมิตชัย 

 ๒๖๑ นางสาวอาภาพรรณ  ปญจนาทไชยกุล 

 ๒๖๒ นางสาวอารีย  บุญชะนะ 

 ๒๖๓ นางสาวอุไรวรรณ  ลีลาอดิศร 

 ๒๖๔ นางสาวอุบลรัตน  สิริภัทราวรรณ 

 ๒๖๕ นางสาวอุราภรณ  สุจริตจันทร 

 ๒๖๖ นางสาวเอมอร  ใจเกงกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๑ นายจํานอง  โสมกุล 

 ๒ นายฉัตรชัย  จรูญพงศ 

 ๓ นายชัชพล  ชังชู 

 ๔ นายชาติ  เจียมไชยศรี 

 ๕ นายณรงชัย  บุญศรี 

 ๖ นายดอกรัก  มารอด 

 ๗ นายทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน 

 ๘ นายธงชัย  หฤทัยสดใส 

 ๙ นายธนพัฒน  เกิดสุข 

 ๑๐ นายนรินทร  อุประกรินทร 

 ๑๑ นายนัยสันต  อภิวัฒนลังการ 

 ๑๒ นายปรณัฐ  วิสุวรรณ 
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 ๑๓ นายประภาส  ชางเหล็ก 

 ๑๔ นายประยูร  เพียตะเณร 

 ๑๕ นายพิชัย  จิรวัฒนาพงศ 

 ๑๖ นายรามิล  กาญจันดา 

 ๑๗ นายวรฐ  คูหิรัญ 

 ๑๘ นายวัชระ  เครือรัฐติกาล 

 ๑๙ นายวิกรม  รังสินธุ 

 ๒๐ นายวิชัย  ศิวะโกศิษฐ 

 ๒๑ นายศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร 

 ๒๒ นายสกล  ฉายศรี 

 ๒๓ นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ 

 ๒๔ นายสมพงษ  บันลือพงศพันธุ 

 ๒๕ นายสมสุข  เตชสมบูรณสุข 

 ๒๖ นายสาธิต  ฤทธิ์เลิศชัย 

 ๒๗ นายอภิชาติ  พงศสุพัฒน 

 ๒๘ นางกิ่งกานท  พานิชนอก 

 ๒๙ นางกิริยา  กุลชนะรัตน 

 ๓๐ นางฆรณี  ตุยเต็มวงศ 

 ๓๑ นางชมพู  สิงโสภา 

 ๓๒ นางสาวชลิดา  เล็กสมบูรณ 

 ๓๓ นางสาวชุลีณี  พาหุรัตน 

 ๓๔ นางทิพยพร  ตรีพุทธรัตน 

 ๓๕ นางสาวทิพยรัตน  เลาหวิเชียร 

 ๓๖ นางสาวธนวรรณ  พาณิชพัฒน 

 ๓๗ นางสาวนภัสวรรณ  กระจางรัตน 

 ๓๘ นางสาวนวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป 

 ๓๙ นางสาวนันทพร  ปติเกื้อกูล 

 ๔๐ นางสาวน้ําฝน  ลําดับวงศ 

 ๔๑ นางสาวบุษบา  ตนทอง 

 ๔๒ นางเบ็ญจวรรณ  แสนทรัพยสิริ 

 ๔๓ นางประนอม  คงสกุล 

 ๔๔ นางสาวปารมีย  เดนชัยประดิษฐ 

 ๔๕ นางสาวปยมา  ทัศนสุวรรณ 

 ๔๖ นางพิทยาภรณ  สุภรพัฒน 

 ๔๗ นางเพ็ญพิศ  กมลสุขยืนยง 

 ๔๘ นางสาวยุรพร  ศุทธรัตน 

 ๔๙ นางสาวรัตติกรณ  จงวิศาล 

 ๕๐ นางสาวลักษณา  กันทะมา 

 ๕๑ นางสาววงเดือน  พลับจะโปะ 

 ๕๒ นางสาววนิดา  พัสดุรักษ 

 ๕๓ นางวรรณวิไล  อินทนู 

 ๕๔ นางวรรณี  เนียมหอม 

 ๕๕ นางสาววัฒนา  มณีวงศ 

 ๕๖ นางสาววิรัญญา  แกววัฒนะ 

 ๕๗ นางวิไลรัตน  ฉ่ําสิงห 

 ๕๘ นางวีระศรี  เมฆตรง 

 ๕๙ นางสาวศิรประภา  เปรมเจริญ 

 ๖๐ นางสารัฐ  รัตนะ 

 ๖๑ นางสุกิจจา  พงษสุวรรณ 

 ๖๒ นางสาวสุพรรณนิจ  พลเสน 
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 ๖๓ นางสุภัสรา  ปนตบแตง 

 ๖๔ นางสุรางค  เห็นสวาง 

 ๖๕ นางสาวแสงแข  นาวานิช 

 ๖๖ นางสาวอตินุช  แซจิว 

 ๖๗ นางสาวอรพินท  เจียรถาวร 

 ๖๘ นางสาวอังคณา  จุโฬทก 

 ๖๙ นางอัญชลี  รวีโรจนวิบูลย 

 ๗๐ นางสาวอารีรัตน  สิชฌวัฒน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๑ นายกิตติกร  นาคประสิทธิ์ 

 ๒ นายกิตติพันธุ  เสมอพิทักษ 

 ๓ นายคมกริช  พิมพภักดี 

 ๔ นายจักรพันธ  ขัดชุมแสง 

 ๕ นายเฉลิมชัย  อภิญญานุรักษ 

 ๖ นายชัชชัย  คุณบัว 

 ๗ นายชาญณรงค  สายแกว 

 ๘ นายชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ 

 ๙ นายชัยสิทธิ์  วงศวิภาพร 

 ๑๐ นายตรัย  วงษศิริ 

 ๑๑ นายธชา  รุญเจริญ 

 ๑๒ นายธนบดี  สุวรรณศร 

 ๑๓ นายธีรยุทธ  ชาญนุวงศ 

 ๑๔ นายนพดล  ตั้งสกุล 

 ๑๕ นายนรากร  พุทธโฆษ 

 ๑๖ นายนิยม  พินิจการ 

 ๑๗ นายประมินทร  อาจฤทธิ์ 

 ๑๘ นายพิชัย  คําไพร 

 ๑๙ นายไพรัตน  ศรแผลง 

 ๒๐ นายไพโรจน  วงศหทัยไพศาล 

 ๒๑ นายภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท 

 ๒๒ นายยศสมบัติ  จังตระกูล 

 ๒๓ นายยอดชาย  บุญประกอบ 

 ๒๔ นายยุทธเกียรติ  หอวิจิตร 

 ๒๕ นายรัฐพล  รังสีวิจิตรประภา 

 ๒๖ นายเรืองทอง  กิจเจริญปญญา 

 ๒๗ นายวาธิส  ลีลาภัทร 

 ๒๘ นายวิจารณ  สดศิริ 

 ๒๙ นายศรีชัย  เหลาพงศเจริญ 

 ๓๐ นายศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร 

 ๓๑ นายศุภพงษ  พละเสถียร 

 ๓๒ นายสงวนโชค  ลวนรัตนากร 

 ๓๓ นายสถิรพร  พรนิมิตร 

 ๓๔ นายสมชาย  ศรีรมโพธิ์ทอง 

 ๓๕ นายสมบูรณ  มาตุม 

 ๓๖ นายสักการ  ราษีสุทธิ์ 

 ๓๗ นายสันติชัย  ศรีโพธิ์ 

 ๓๘ นายสิรภพ  ฝอยทอง 

 ๓๙ นายสุรชัย  แซจึง 

 ๔๐ นายอธิป  เหลืองไพโรจน 


