
ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน
ระดับมหำวิทยำลัย
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ

๑ นางสาว นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รองศาสตราจารย์ อธิการบดี ดีเด่น
๒ นาง จุฑามาศ หงษ์ทอง อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ดีเด่น
๓ นางสาว จุฑามาส จิตต์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ดีเด่น
๔ นาย ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ดีเด่น
๕ นาง สิรินทร์ทิพย์ บุญมี อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดีเด่น
๖ นาย อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ดีเด่น
๗ นาง อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๘ นางสาว จรวยพร แสนทวีสุข อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ดีเด่น
๙ นางสาว รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น

ระดับคณะ/ส ำนัก
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
คณะเกษตรศำสตร์

๑๐ นาย นรินทร บุญพราหมณ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
คณะเภสัชศำสตร์

๑๑ นาง ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดีเด่น
๑๒ นาง วันดี รังสีวิจิตรประภา รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดีเด่น
๑๓ นาย ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๑๔ นาย ฐิติเดช ลือตระกูล อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ดีเด่น

คณะบริหำรศำสตร์
๑๕ นาย อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
๑๖ นางสาว ชริดา ปุกหุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดีเด่น
๑๗ นาง กุลธรา มหาดิลกรัตน์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๑๘ นาย อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีเด่น

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๑๙ นาย กุลเชษฐ์ เพียรทอง รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดีเด่น
๒๐ นาย ฉัตรชัย กันยาวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดีเด่น
๒๑ นาย ธีระพงษ์ วงศ์บุญ ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ดีเด่น

คณะศิลปศำสตร์
๒๒ นางสาว ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดีเด่น

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
๒๓ นาย มงคล ปุษยตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดีเด่น
๒๔ นาง รัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ดีเด่น

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๒๕ นางสาว เสาวดี กงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดีเด่น
๒๖ นาย แก้ว อุดมศิริชาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดีเด่น
๒๗ นาง สายสุนี ชัยมงคล อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ ดีเด่น

พนักงำนมหำวิทยำลัย
คณะบริหำรศำสตร์

๒๘ นาย สืบพงศ์ หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๒๙ นาง สายเพชร อักโข อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดีเด่น

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบับลงวันที่  ๓๐  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำก

รอบกำรประเมินครั้งที่หน่ึง ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
ประเภทผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและคณะ ส ำนัก

หนา้ที ่1 จาก 31



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน
คณะพยำบำลศำสตร์

๓๐ นางสาว เกษร สายธนู อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๓๑ นางสาว สุนันทา ครองยุทธ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวจิัย บริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และวเิทศสัมพนัธ์ ดีเด่น
๓๒ นางสาว สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น

คณะรัฐศำสตร์
๓๓ นางสาว จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๓๔ นางสาว วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกันคุณภาพ ดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
๓๕ นาย ณัฏฐ์ ดิษเจริญ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๓๖ นาย ธนรัฐ ศรีวีระกุล รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดีเด่น
๓๗ นาย ตะวันฉาย โพธิ์หอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดีเด่น
๓๘ นาง ธารชุดา พันธ์นิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น

คณะศิลปศำสตร์
๓๙ นาย ชาญชัย คงเพียรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดีเด่น
๔๐ นาย ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดีเด่น

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
๔๑ นาย เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ ดีเด่น
๔๒ นาย อธิพงศ์ สุริยา อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ดีเด่น

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๔๓ นาย วศิน โกมุท อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานอ านวยการและฝ่ายหอพัก ดีเด่น

หนา้ที ่2 จาก 31



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน
ระดับมหำวิทยำลัย
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ

๑ นาย ทรงพล อินทเศียร อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา ดีมาก
๒ นางสาว อัญชลี ส าเภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏบิติัการวิจัย ดีมาก

พนักงำนมหำวิทยำลัย
๓ นางสาว พรทพิย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดีมาก
๔ นาย นภดล พฒันะศิษอุบล อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ดีมาก
๕ นาย กฤษณ์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ดีมาก
๖ นางสาว อรนุช ปวงสุข อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนานาชาติ ดีมาก

ระดับคณะ/ส ำนัก
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ
คณะเกษตรศำสตร์

๗ นาย สราญ ปริสุทธิกุล อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดีมาก
คณะเภสัชศำสตร์

๘ นาง สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีมาก
คณะพยำบำลศำสตร์

๙ นางสาว สงวน ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดีมาก
คณะรัฐศำสตร์

๑๐ นาย ฐิติพล ภกัดีวานิช อาจารย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดีมาก
คณะวิศวกรรมศำสตร์

๑๑ นาย ประสิทธิ์ นครราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดีมาก
คณะศิลปศำสตร์

๑๒ นาง ธิราพร ศรีบญุยงค์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีมาก
๑๓ นาย สุรศักด์ิ ค าคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีมาก

ส ำนักงำนอธิกำรบดี
๑๔ นาย ธีระศักด์ิ เชียงแสน ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกองแผนงาน ดีมาก
๑๕ นาง นลินี ธนสันติ ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกองกลาง ดีมาก

ส ำนักวิทยบริกำร
๑๖ นาย สุรชัย จูมพระบตุร อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ดีมาก
๑๗ นางสาว อุษา ผูกพนัธ์ หวัหน้าส านักงานเลขานุการ หวัหน้าส านักงานเลขานุการ ดีมาก

พนักงำนมหำวิทยำลัย
คณะเกษตรศำสตร์

๑๘ นางสาว สุกัญญา คลังสินศิริกุล อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีมาก
๑๙ นางสาว วิริยา พรมกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดีมาก

คณะรัฐศำสตร์
๒๐ นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดีมาก
๒๑ นาย สหรัฐ โนทะยะ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดีมาก
๒๒ นาย อภนิันท์ ศรีศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีมาก
๒๓ นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีมาก

เอกสำรแนบทำ้ยประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบบัลงวันที่  ๓๐  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรือ่ง รำยชือ่ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่มีผลกำรปฏบิตัิรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำก

รอบกำรประเมินครัง้ที่หน่ึง ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
ประเภทผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและคณะ ส ำนัก
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ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน
คณะบริหำรศำสตร์

๒๔ นางสาว สุมาลี เงยวิจิตร อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและและวิเทศสัมพนัธ์ ดีมาก
คณะวิศวกรรมศำสตร์

๒๕ นาย ฤกษช์ัย ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีมาก
คณะศิลปประยุกต์และสถำปตัยกรรมศำสตร์

๒๖ นาง กัญญา จึงวิมุติพนัธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ ดีมาก
๒๗ นาย ต๊ิก แสนบญุ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดีมาก
๒๘ นางสาว ปยิะนันท์ กรินรักษ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดีมาก

คณะศิลปศำสตร์
๒๙ นางสาว พชัรี ธานี อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ดีมาก
๓๐ นาย สุวภทัร ศรีจองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดีมาก

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
๓๑ แพทย์หญิง ปาริชาติ ภญิโญศรี อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ดีมาก
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คณะเกษตรศำสตร์

๑ นางสาว กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒ นาง จิตรา สิงหท์อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓ นางสาว ธนาทิพย์ แหลมคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔ นางสาว นพมาศ นามแดง นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๕ นาง พยอม บญุมัน่ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๖ นาย วีรเวทย์ อุทโธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗ นาง สุจิตร อุตรมาตย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๘ นางสาว สุรีพร เกตุงาม รองศาสตราจารย์ ดีเด่น

คณะเภสัชศำสตร์
๙ นางสาว เบญจภคั มิง่ขวัญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

๑๐ นาย แสวง วัชระธนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๑ นางสาว ธีราพร สุภาพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๒ นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๓ นาง สุดารัตน์ หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๔ นางสาว สุวรรณา ภทัรเบญจพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๕ นางสาว อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

คณะบริหำรศำสตร์
๑๖ นางสาว รุ่งรัศมี บญุดาว รองศาสตราจารย์ ดีเด่น

คณะพยำบำลศำสตร์
๑๗ นาง นชินนัท์ สุวรรณกูฏ พยาบาล ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๘ นาง วนดิา บญุพราหมณ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีเด่น
๑๙ นาง สุฬดี กิตติวรเวช พยาบาล ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

คณะรัฐศำสตร์
๒๐ นาง วนดิา ชนะกานนท์ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
๒๑ นาง เกษมณี โสภาณเวช นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๒๒ นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบลูย์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๓ นางสาว กิตติยา วงษ์ขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๔ นางสาว จิดาภา แสงสวันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๕ นาย จิตกร ผลโยญ อาจารย์ ดีเด่น
๒๖ นาง จินตนา เหล่าไพบลูย์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น

เรื่อง รำยชือ่ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบับลงวันที่  ๓๐  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่มผีลกำรปฏบิัตริำชกำรในระดบัดเีดน่และดมีำก
 รอบกำรประเมนิครั้งที่หน่ึง ระหว่ำงวันที่ ๑ ตลุำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มนีำคม ๒๕๖๑  ประเภทขำ้รำชกำร
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๒๗ นางสาว จิรัชยา ใจสะอาดซ่ือตรง อาจารย์ ดีเด่น
๒๘ นาย ชัชวิน นามมัน่ อาจารย์ ดีเด่น
๒๙ นาย ชาญ อินทร์แต้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๐ นาง ดวงดาว สัตยากูล นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๓๑ นางสาว ทศพร จูฉิม อาจารย์ ดีเด่น
๓๒ นางสาว นงคราญ สระโสม อาจารย์ ดีเด่น
๓๓ นาง ปาริชาติ พุ่มขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๔ นาย พงศ์ศักด์ิ รัตนชัยกุลโสภณ ศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๕ นางสาว พรพรรณ พึ่งโพธิ์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๖ นาง พิกุล ยิ่งยง นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีเด่น
๓๗ นาง พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ อาจารย์ ดีเด่น
๓๘ นางสาว มนกรณ์ วัฒนทวีกุล รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๙ นางสาว มะลิวรรณ อมตธงไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๐ นางสาว มาลี ประจวบสุข อาจารย์ ดีเด่น
๔๑ นางสาว ยุภารัตน์ เครือวงษา นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๔๒ นาย รักเกียรติ จิตคติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๓ นาง รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๔ นาง วรุณี ไชยกาล เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๔๕ นาย ศราวุธ แสนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๖ นางสาว ศิรดาภกัค์ พิทักษา นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๔๗ นางสาว ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๘ นางสาว สมจินตนา ทวีพานชิย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๙ นาย สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์ ดีเด่น
๕๐ นาย สายชล พิมพ์มงคล นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการ ดีเด่น
๕๑ นาย สายันต์ แสงสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๕๒ นาย สิทธิพงษ์ โกมิล อาจารย์ ดีเด่น
๕๓ นาย อนสุรณ์ นยิมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๕๔ นาง อรัญญา พิมพ์มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๕๕ นาย อุดม ทิพราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๕๖ นาย เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๕๗ นางสาว เพลินพิศ สกุลพงษ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีเด่น
๕๘ นาย ไท แสงเทียน อาจารย์ ดีเด่น
๕๙ นาย ไพบลูย์ เสถียรรัมย์ ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน ดีเด่น
๖๐ นางสาว กิตติมา ศิลปษา อาจารย์ ดีเด่น
๖๑ นาย กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๖๒ นาย คณิศร ภนูคิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
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๖๓ นาง จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ อาจารย์ ดีเด่น
๖๔ นาย ฉัตรภมูิ วิรัตนจันทร์ อาจารย์ ดีเด่น
๖๕ นาง ดวงมณี สิทธิธรรม นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๖๖ นาย ทวีศักด์ิ วังไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๖๗ นาย ธนกร ล้ิมสุวรรณ อาจารย์ ดีเด่น
๖๘ นางสาว ธนภร ทวีวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๖๙ นาย นท แสงเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๐ นาง นลิน เพียรทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๑ นาย นนัทวัฒน์ วีระยุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๒ นาย นติิกร พรหมดวง อาจารย์ ดีเด่น
๗๓ นาง นชุสรา เกรียงกรกฎ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๔ นางสาว บงกช สุขอนนัต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๕ นาย ประจันบาน อ่อนสนทิ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดีเด่น
๗๖ นาย ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๗ นาย ประหยัด สมานมิตร ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน ดีเด่น
๗๘ นาย ผดุง กิจแสวง นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการ ดีเด่น
๗๙ นาง พุทธพร แสงเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๐ นาย ภควัต เนาว์โสภา ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน ดีเด่น
๘๑ นาง รุจิรา โชคสวัสด์ิ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีเด่น
๘๒ นาง ลัพธวรรณ วงศ์บญุ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๘๓ นางสาว วัชราภรณ์ จันทรกาญจน์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีเด่น
๘๔ นางสาว วิภาดา เดชะปญัญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๕ นาง วิลาวัลย์ ซึมเมฆ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีเด่น
๘๖ นาย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๗ นาย ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๘ นาย สมบติั สินธุเชาวน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๙ นาย สมภพ สนองราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๐ นาย สิทธา เจนศิริศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๑ นาย สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๒ นาย สุพัฒ จารุกมล นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการ ดีเด่น
๙๓ นาย สุพัฒนพ์งษ์ มัตราช รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๔ นาย อนนัต์ รักษาผล นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๙๕ นาย อภชิาติ แสนชัย ช่างเทคนคิ ช านาญงาน ดีเด่น
๙๖ นาย อ าไพศักด์ิ ทีบญุมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

คณะศิลปศำสตร์
๙๗ นาย เมชฌ สอดส่องกฤษ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๘ นาง กนกวรรณ มะโนรมย์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
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๙๙ นาง ฐิตินนัท์ ภนูคิม เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีเด่น

๑๐๐ นาง ปาณฑรา ศิริทวี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีเด่น
๑๐๑ นาง ละอองดาว เพชรแก้ว เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีเด่น
๑๐๒ นาง วัชรี ศรีค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๐๓ นางสาว สมศรี ชัยวณิชยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๐๔ นาย สมหมาย ชินนาค รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๐๕ นาย สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
๑๐๖ นางสาว ลภสั ยิ่งยืน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีเด่น

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย
๑๐๗ นางสาว อังคณา ปญัญา ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน ดีเด่น
๑๐๘ นางสาว อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

ส ำนักงำนอธกิำรบดี
๑๐๙ นาง เกษร จรัญพรหมสิริ บคุลากร ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๐ นาง เสาวนติย์ มีสวัสด์ิ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
๑๑๑ นาย กมล โพธิ์ศรี ช่างเทคนคิ ช านาญงาน ดีเด่น
๑๑๒ นางสาว ชนญัชิตา สวัสด์ิพันธ์ บคุลากร ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๓ นาง ปนดัดา ฤทธิชู นกัตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๔ นาย ปริทัศน์ มัทวานกุูล วิศวกรโยธา ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๕ นาง พนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๖ นาง พูนสุข ค าก้อน นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๗ นาง ภกัค์สุพัชร โสภามี นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีเด่น
๑๑๘ นาย รัชชนนท์ แกะมา นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๑๑๙ นางสาว ลักขณา กอแก้ว นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีเด่น
๑๒๐ นาง อมร วิชัยวงศ์ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

ส ำนักวิทยบริกำร
๑๒๑ นาง ปริญญา บญุศรัทธา บรรณารักษ์ ช านาญการ ดีเด่น
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๑ นาย เฉลียว บญุมัน่ นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๒ นาง เบญจมาศ บญุเจริญ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๓ นาย เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔ นาง กัลยา ธีระพงษ์ธนากร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๕ นางสาว กาญจนา พยุหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๖ นาง กินรี เจริญผล นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๗ นาง ขนษิฐา พระสุพรรณ์ บคุลากร ช านาญการ ดีมาก
๘ นาย ช านาญ แก้วมณี นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๙ นาย ณัชพล สามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

๑๐ นาย ทวนทอง จุฑาเกตุ ศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๑ นาง นงนติย์ ครองก่ า นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๒ นาย นนทกรณ์ อุรโสภณ อาจารย์ ดีมาก
๑๓ นาง นวลวรรณ แสนประเสริฐ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๑๔ นาง นภิาพรรณ สิงหท์องลา นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๕ นาย บญุส่ง เอกพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๖ นาย ประพนธ์ บญุเจริญ นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๗ นาย ประสิทธิ์ กาญจนา นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๘ นาย พิทักษ์ สิงหท์องลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๙ นาย ภาคภมูิ สืบนกุารณ์ อาจารย์ ดีมาก
๒๐ นาย มานสั ลอศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๒๑ นาง ยุวดี ชูประภาวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๒๒ นาย รักเกียรติ แสนประเสริฐ นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๒๓ นาง ลักขณา จ าเริญ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๒๔ นาย วรงศ์ นยัวินจิ อาจารย์ ดีมาก
๒๕ นาย วันชัย อินทิแสง นกัวิชาการเกษตร ช านาญการ ดีมาก
๒๖ นาย วิชาญ แก้วเล่ือน นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๗ นาย ศุภกร สีสันต์ นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการ ดีมาก
๒๘ นาย สมชาย พละสาร วิศวกร ช านาญการ ดีมาก
๒๙ นาง สุภาวดี แก้วระหนั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๓๐ นาย สุรชัย สุวรรณลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๓๑ นาย สุรลภย์ ภภูกัด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบับลงวันที่  ๓๐  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รำยชือ่ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ที่มผีลกำรปฏบิัตริำชกำรในระดบัดเีดน่และดมีำก
 รอบกำรประเมนิครั้งที่หน่ึง ระหว่ำงวันที่ ๑ ตลุำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มนีำคม ๒๕๖๑  ประเภทขำ้รำชกำร
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๓๒ นาย สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๓๓ นาง อภญิญา เอกพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๓๔ นาย อินทร์ ศาลางาม นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๓๕ นาง อุบล ชินวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

คณะเภสัชศำสตร์
๓๖ นางสาว เบญจภรณ์ เศรษฐบปุผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๓๗ นางสาว เพียงเพ็ญ ธิโสดา อาจารย์ ดีมาก
๓๘ นาง กรชนก แก่นค า นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๓๙ นางสาว กุสุมา จิตแสง อาจารย์ ดีมาก
๔๐ นาง จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔๑ นางสาว จินตนา นภาพร อาจารย์ ดีมาก
๔๒ นางสาว ชัญญานชุ ช่วงชิง นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๔๓ นาง ชื่นจิต ภูท่อง นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๔๔ นาย ณรงค์ชัย จักษุพา อาจารย์ ดีมาก
๔๕ นาย ทยากร วริทธานนท์ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก
๔๖ นาย ธนพัต วิสาพล ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน ดีมาก
๔๗ นางสาว นอ้งเล็ก คุณวราดิศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔๘ นางสาว นธิิมา สุทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔๙ นางสาว นตุติยา วีระวัธนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๐ นาย ปรีชา บญุจูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๑ นาง ปาจารีย์ ทองงอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๒ นางสาว พรรณรัตน์ อกนษิฐาภชิาติ รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๓ นางสาว ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๔ นางสาว วริษฎา ศิลาอ่อน รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๕ นางสาว วิภาวี เสาหนิ รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๕๖ นาง วิรัตน์ จันทร์ตรี นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๕๗ นางสาว สุทธาสินี สุวรรณกุล อาจารย์ ดีมาก
๕๘ นาย อนวุัฒน์ วัฒนพิชญากูล อาจารย์ ดีมาก
๕๙ นางสาว อรนชุ ธนเขตไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

คณะนิตศิำสตร์
๖๐ นาง เพชรรัตน์ แสนทวีสุข นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก

คณะบริหำรศำสตร์
๖๑ นาง กฤตยา อุทโธ อาจารย์ ดีมาก

คณะวิทยำศำสตร์
๖๒ นาง เรไร กาฬบตุร นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก
๖๓ นางสาว กนกพร ช่างทอง อาจารย์ ดีมาก
๖๔ นาย กัมปนาท ฉายจรัส อาจารย์ ดีมาก
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๖๕ นางสาว กัลย์ชิญาภทั อริยะเชาว์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๖๖ นางสาว จันทรพร ทองเอกแก้ว รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๖๗ นางสาว ชิดหทัย เพชรช่วย อาจารย์ ดีมาก
๖๘ นาย ถาวร สุภาพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๖๙ นาย ทรงอ านาจ พงษ์สมบรูณ์ อาจารย์ ดีมาก
๗๐ นาย ธนาตย์ เดโชชัยพร อาจารย์ ดีมาก
๗๑ นาย ธานนิทร์ นตุโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๗๒ นาง นนัทนา พิมพ์พันธ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๗๓ นาย บรรทม สุระพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๗๔ นาง ปทุมทิพย์ ผลโยญ นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๗๕ นางสาว ประนอม แซ่จึง อาจารย์ ดีมาก
๗๖ นาย ประสงค์สม ปณุยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๗๗ นาย ปราการ ภริมย์กิจ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๗๘ นาง ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๗๙ นาย ปรีชา บญุท านกุ บคุลากร ช านาญการ ดีมาก
๘๐ นาง รัตนาพร ทิวะพล นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๘๑ นาง วาริณี พละสาร นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๘๒ นาง ศศิธร หล่อเรืองศิลป์ อาจารย์ ดีมาก
๘๓ นาย ศุภกร ภูเ่กิด รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๘๔ นาง สุกัญญา พิมพ์บญุมา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๘๕ นางสาว อริสรา อิสสะรีย์ อาจารย์ ดีมาก

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๘๖ นาย ระพีพันธ์ ปติาคะโส รองศาสตราจารย์ ดีมาก
๘๗ นาย สมชาย อรรคฮาต นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๘๘ นาง อารยา ฟลอเรนซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

คณะศิลปศำสตร์
๘๙ นาง เสาวนยี์ ตรีรัตน ์อเลกซานเดอร์ อาจารย์ ดีมาก
๙๐ นาง จิราภรณ์ สมิธ อาจารย์ ดีมาก
๙๑ นาย มิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์ ดีมาก
๙๒ นาง รุ่งทิพย์ อันมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
๙๓ นาย อนนัต์ ไชยกุลวัฒนา รองศาสตราจารย์ ดีมาก

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย
๙๔ นาย วิชิต ค าพิภาค ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน ดีมาก
๙๕ นาง อรุณศรี โพธิโกฏิ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีมาก

ส ำนักงำนอธกิำรบดี
๙๖ นาย เทอดทูลย์ มัน่คง ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
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๙๗ นาง เปมิกา สิทธิจินดา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๙๘ นาง เพชรา ทัดเทียม นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๙๙ นาย เพลิน วิชัยวงศ์ นกัประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก

๑๐๐ นาง แสงรัชนยี์ อเนกคุณวุฒิ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๐๑ นาย ณรงค์ วงศ์นามเถาว์ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๑๐๒ นางสาว ณัฐธิดา อินทรธิราช นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๑๐๓ นาง ธัญดา ศรีพิทักษ์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๑๐๔ นาย นคร ลีนาม ช่างเทคนคิ ช านาญงาน ดีมาก
๑๐๕ นาง นติยา ศรีใส นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๐๖ นาย นกุูล มงคล นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๐๗ นาย ประกิจ เชื้อนลิ นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๑๐๘ นาง พัชรียา มิง่ขวัญ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๑๐๙ นาย พุทธินนัท์ บญุเรือง ช่างเทคนคิ ช านาญงาน ดีมาก
๑๑๐ นาง ภษูณิศา นวลสกุล นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๑๑ นางสาว มัณฑนา เจือบญุ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๑๒ นางสาว รจนา เมษาคุณ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๑๑๓ นาง รติมา จึงจิตรักษ์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๑๔ นางสาว รมิตา ผูกรักษ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๑๕ นาง รุ่งนภา ชื่นเกษร นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๑๑๖ นาง วัชรี หาทองค า นติิกร ช านาญการ ดีมาก
๑๑๗ ว่าที่ ร้อยตรี วัฒนา จ าเริญ วิศวกรไฟฟ้า ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๑๘ นาง วิไล วรรณค า เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๑๙ นาง วิชชุดา มงคล นกัวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๒๐ นางสาว วิชุดา เชาว์ศรีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๑๒๑ สิบเอก วินยั สายงาม ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๑๒๒ นาง วีณาวรรณ ประชุมชิต ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๑๒๓ นาง ศวรรยา คงช่วย ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๑๒๔ นางสาว ศศิธร พันธุ์ค า นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก
๑๒๕ สิบเอก สมศักด์ิ สันติวงศกร นกัประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๒๖ นางสาว สินนีชุ เถาถวิล นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๑๒๗ นาง สุชาฎา ไกรพันธ์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๒๘ นาย สุพัฒน์ เงาะปก นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๒๙ นางสาว สุมาลี ภติูยา นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการ ดีมาก
๑๓๐ นาง สุรางคณา แสนทวีสุข เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๓๑ นาง อรอนงค์ งามชัด เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ ดีมาก

ส ำนักวิทยบริกำร
๑๓๒ นางสาว ขนษิฐา ทุมมากรณ์ นกัเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ ดีมาก

หน้าที ่12 จาก 31



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ระดบั
ระดบั

กำรประเมนิ
๑๓๓ นาง จุรีวรรณ สายสมาน นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๓๔ นาย ชาญชัย บญุคุ้ม นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๓๕ นางสาว ชุษณา นราจันทร์ บรรณารักษ์ ช านาญการ ดีมาก
๑๓๖ นาย นรา พิมพ์พันธ์ ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ ดีมาก
๑๓๗ นาง นนัทา กิจแสวง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๓๘ นางสาว มะลิวัลย์ สินนอ้ย บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๓๙ นาง รุ้งลาวัลย์ ล่ิวชวโรจน์ บรรณารักษ์ ช านาญการ ดีมาก
๑๔๐ นาย วรพจน์ นวลสกุล นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๔๑ นาง วิยะดา ธนสรรวนชิ นกัวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ ดีมาก
๑๔๒ นาง ศิมาพร กาเผือกงาม เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๑๔๓ นาง สุภาพร ธีระพงษ์สวัสด์ิ บคุลากร ช านาญการ ดีมาก
๑๔๔ นาย สุรชัย ศรีใส นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ ดีมาก
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คณะเกษตรศำสตร์

๑ นางสาว เมทินี มาเวียง อาจารย์ ดีเด่น
๒ นาย เรืองยศ พิลาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓ นางสาว จ านงค์ จันทะสี นักวิชาการเกษตร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๔ นาย ทินน์ พรหมโชติ อาจารย์ ดีเด่น
๕ นาย นพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์ ดีเด่น
๖ นางสาว นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์ ดีเด่น
๗ นาง ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกรู พรหมโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘ นางสาว สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกลู อาจารย์ ดีเด่น
๙ นางสาว อารีรัตน์ ลุนผา อาจารย์ ดีเด่น

คณะเภสชัศำสตร์
๑๐ นาง แวว ถนอมวงค์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๑ นาง กฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๒ นาง กฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๓ นาง จีริสุดา ค าสีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๔ นาง ณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๕ นางสาว ดารุณี นามหอ่ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๖ นาย ทวนธน บุญลือ อาจารย์ ดีเด่น
๑๗ นางสาว ธนวดี ปรีเปรม อาจารย์ ดีเด่น
๑๘ นางสาว ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กลุภรณ์ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๙ นาง นิธินันท์ สุยะลา บุคลากร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๐ นางสาว ปนิดา มขุมณี นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑ นาย พีรวัฒน์ จินาทองไทย อาจารย์ ดีเด่น
๒๒ นาย มานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ ดีเด่น
๒๓ นาย สิทธิพงศ์ ยิ่งยง ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๔ นางสาว สุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๕ นางสาว สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๖ นางสาว อไุรวรรณ อกนิตย์ อาจารย์ ดีเด่น

คณะนิตศิำสตร์
๒๗ นางสาว ภริมย์พร ไชยยนต์ อาจารย์ ดีเด่น
๒๘ นางสาว วิภาจันทร์ ยิ่งก าแหง นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙ นาง อารียา สาวิสิทธิ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๐ นาย อสิระพงศ์ ดวงปากดี บุคลากร ปฏบิัติการ ดีเด่น

คณะบริหำรศำสตร์
๓๑ นาง เบญจมาศ นามมณี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๒ นางสาว ใจแกว้ แถมเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี  ฉบับลงวันที ่ ๓๐  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รำยชื่อขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

ทีม่ผีลกำรปฏบิัตริำชกำรในระดบัดเีดน่และดมีำก
 รอบกำรประเมนิครั้งทีห่น่ึง ระหว่ำงวันที ่๑ ตลุำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ่๓๑ มนีำคม ๒๕๖๑  ประเภทพนักงำนมหำวิทยำลยั
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๓๓ นางสาว กมลพร นครชัยกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๔ นาย กวีวัฒน์ จังอนิทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๕ นาง กญัญณั์ชพร ศรีสร้อย นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๖ นาย ชัยชนะ นวลพงษ์ ช่างเทคนิค ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๓๗ นาง นภาพร หงษ์ภกัดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๓๘ นางสาว นรา หตัถสิน อาจารย์ ดีเด่น
๓๙ นางสาว บงกช คูณผล นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๔๐ นางสาว ปวีณา ค าพุกกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๑ นาง พรพิพัฒน์ แกว้กล้า อาจารย์ ดีเด่น
๔๒ นางสาว พิมลสินี อดุมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๓ นางสาว พีชญาดา พืน้ผา อาจารย์ ดีเด่น
๔๔ นางสาว ภทัราจิตร แสงสว่าง อาจารย์ ดีเด่น
๔๕ นาย มงคล กติติวุฒิไกร อาจารย์ ดีเด่น
๔๖ นาง รินทร์ลภสั ชัยหรัิญกติต์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๗ นาย วิไลศักด์ิ กอ้นเรณู คนงาน ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๔๘ นาง ศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๔๙ นาย อนิรุธ สืบสิงห์ อาจารย์ ดีเด่น

คณะพยำบำลศำสตร์
๕๐ นางสาว ไพลิน พิณทอง อาจารย์ ดีเด่น
๕๑ นางสาว มะลิวัลย์ จันทวรีย์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๕๒ นางสาว วิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๕๓ นางสาว สาวิตรี สิงหาด อาจารย์ ดีเด่น
๕๔ นางสาว อมรรัตน์ นธะสนธิ์ อาจารย์ ดีเด่น

คณะรัฐศำสตร์
๕๕ นางสาว เพียงกมล มานะรัตน์ อาจารย์ ดีเด่น
๕๖ นาย กรุงไท นพรัตน์ อาจารย์ ดีเด่น
๕๗ นางสาว กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น อาจารย์ ดีเด่น
๕๘ นาย ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภทัทสิริภวูดล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๕๙ นางสาว ดารุณี พุม่แกว้ อาจารย์ ดีเด่น
๖๐ นาย ประเทือง มว่งออ่น อาจารย์ ดีเด่น
๖๑ นางสาว ปิยะมาศ ทัพมงคล อาจารย์ ดีเด่น
๖๒ นางสาว รจนา ค าดีเกดิ อาจารย์ ดีเด่น
๖๓ นางสาว อรุณี สัณฐิติวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
๖๔ นาย เชิดศักด์ิ บุตรจอมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๖๕ นาย เสนอ ชัยรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๖๖ นางสาว กติกา สระมณีอนิทร์ อาจารย์ ดีเด่น
๖๗ นางสาว กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๖๘ นางสาว กานต์นลินญา บุญที อาจารย์ ดีเด่น
๖๙ นางสาว จิราภรณ์ ทองสุด นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิัติการ ดีเด่น
๗๐ นางสาว ชยาพร แกน่สาร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
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๗๑ นางสาว ช่อทิพย์ กณัฑโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๒ นาย ชัยวุฒิ วัดจัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๓ นาย ชาญชัย ศุภอรรถกร รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๔ นาย ณฐพล ทองปลิว อาจารย์ ดีเด่น
๗๕ นางสาว ดุจฤทัย สหพงษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๗๖ นางสาว ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ อาจารย์ ดีเด่น
๗๗ นาย ทินกร แกว้อนิทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๗๘ นาย นัฐพงษ์ สืบสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๗๙ นางสาว นิภาพร ค าหลอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๐ นาง นุชนาพร พิจารณ์ อาจารย์ ดีเด่น
๘๑ นาย ประเสริฐ ผางภเูขียว อาจารย์ ดีเด่น
๘๒ นาย ปรัชญาพร วันชัย อาจารย์ ดีเด่น
๘๓ นาย ปุริม จารุจ ารัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๔ นางสาว พัชรี วงษาสนธิ์ อาจารย์ ดีเด่น
๘๕ นาง มทัธนา กะชา นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๘๖ นางสาว วงกต ศรีอไุร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๗ นาย วรศักด์ิ สุขบท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๘ นาย วิโรจน์ เกษรบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๘๙ นาย ศักด์ิศรี สุภาษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๐ นางสาว ศันศนีย์ ศรีจันทร์ อาจารย์ ดีเด่น
๙๑ นางสาว ศันสนีย์ จักร์มพีักตร์ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๙๒ นาย ศิริวัฒน์ ระดาบุตร อาจารย์ ดีเด่น
๙๓ นาย ศุภชัย เชื้อพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๙๔ นาย สมคิด เพ็ญชารี อาจารย์ ดีเด่น
๙๕ นาย สราวุธ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๙๖ นางสาว สายสมร ล าลอง อาจารย์ ดีเด่น
๙๗ นางสาว สิริวรัญญา ศรีษาค ากลุวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๙๘ นางสาว สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ อาจารย์ ดีเด่น
๙๙ นางสาว สุทธินาถ หนูทองแกว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น

๑๐๐ นางสาว สุนิสา นาครินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๐๑ นาย สุพจน์ สีบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๐๒ นางสาว สุพรรณิการ์ ซาเหลา อาจารย์ ดีเด่น
๑๐๓ นางสาว สุภาพ ตาเมอืง อาจารย์ ดีเด่น
๑๐๔ นางสาว สุภาพร พรไตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๐๕ นางสาว สุภาวดี หรัิญพงศ์สิน อาจารย์ ดีเด่น
๑๐๖ นาย สุรสิทธิ์ สุทธิค าภา อาจารย์ ดีเด่น
๑๐๗ นาย สุระ วุฒิพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๐๘ นาย อมร เทศสกลุวงศ์ อาจารย์ ดีเด่น
๑๐๙ นางสาว อรทัย ทุมทัน อาจารย์ ดีเด่น
๑๑๐ นาง อญัชลี มาจันทร์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
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๑๑๑ นาย เกรียงศักด์ิ บุญส่ง ผู้สอนปฏบิัติการ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๑๒ นางสาว เฉลิมพร แสนทวีสุข เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๑๓ นางสาว กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๑๔ นาย กฤตยา ไชยยศ อาจารย์ ดีเด่น
๑๑๕ นาย กสิณ รังสิกรรพุม อาจารย์ ดีเด่น
๑๑๖ นางสาว ขนิษฐา แกว้แดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๑๗ นาย คมสันต์ รัตนกจิสุนทร อาจารย์ ดีเด่น
๑๑๘ นาย คมสันต์ิ ดาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๑๙ นาง คอยจิตร์ ศาลางาม นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๒๐ นาย จักรกฤษณ์ อมัพุช รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๒๑ นาย ชาคริต โพธิ์งาม อาจารย์ ดีเด่น
๑๒๒ นาย ชาญณรงค์ ภชุงควาริน อาจารย์ ดีเด่น
๑๒๓ นาย ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๒๔ นางสาว ณัฐยา พูนสุวรรณ อาจารย์ ดีเด่น
๑๒๕ นาย ถนัดกจิ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๒๖ นาย ถนัดกจิ ศรีโชค อาจารย์ ดีเด่น
๑๒๗ นางสาว ทรงสุภา พุม่ชุมพล อาจารย์ ดีเด่น
๑๒๘ นาย ธน ทองกลม อาจารย์ ดีเด่น
๑๒๙ นาย ธรรมรส รักธรรม อาจารย์ ดีเด่น
๑๓๐ นาย ธิติกานต์ บุญแข็ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ ดีเด่น
๑๓๑ นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม อาจารย์ ดีเด่น
๑๓๒ นาง บงกช จันทมาส อาจารย์ ดีเด่น
๑๓๓ นาย ปฏญิญา สมานุหตัถ์ อาจารย์ ดีเด่น
๑๓๔ นาย ประชา ค าภกัดี อาจารย์ ดีเด่น
๑๓๕ นาย ปรีชา เกรียงกรกฎ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๓๖ นาง ปาริชาติ ยอดคุณ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๑๓๗ นาง ปาริชาติ สุรมาตย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ดีเด่น
๑๓๘ นาย พรเทพ สุรมาตย์ ผู้สอนปฏบิัติการ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๓๙ นาย รัฐพงศ์ ปฏกิานัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๔๐ นางสาว วาณี ปัน้ปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๔๑ นาย วิชชุกร อดุมรัตน์ ช่างเทคนิค ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๔๒ นาย วิระพันธ์ สีหานาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๔๓ นาย วีระพงษ์ สุวรรณเพ็ญ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๔๔ นาง ศิริณัฐกาญจน์ สิงคิบุตร ผู้สอนปฏบิัติการ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๔๕ นาย สถาพร โภคา รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๔๖ นาย สมญา ภนูะยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๔๗ นาย สมนึก เวียนวัฒนชัย ผู้สอนปฏบิัติการ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๔๘ นาย สมคัร อนิถา ช่างเทคนิค ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๔๙ นางสาว สยุมพร บุญไชย บรรณารักษ์ ช านาญการ ดีเด่น
๑๕๐ นาย สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
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๑๕๑ นางสาว สุภาภรณ์ บุญงาม นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๕๒ นางสาว สุมาลินี จิตร์สายไหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๕๓ นาง สุมาลี จันทนะชาติ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๕๔ นาย สุรพล ไชยชนะ ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๕๕ นางสาว อดิศย์สุดา จ าเริญสาร อาจารย์ ดีเด่น
๑๕๖ นาย อดิศักด์ิ มณีสุข ผู้ปฏบิัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๕๗ นาย อนิรุตต์ มทัธุจักร์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๕๘ นาย อภนิันต์ นามเขต อาจารย์ ดีเด่น
๑๕๙ นาย อมต ยอดคุณ ผู้สอนปฏบิัติการ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๖๐ นาย อทิธิพงศ์ พันธ์นิกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๖๑ นาย อทิธิศักด์ิ เภาโพธิ์ อาจารย์ ดีเด่น

คณะศิลปประยกุตแ์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
๑๖๒ นาง ประนอม รอดโพธิ์ทอง ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๖๓ นาง อารีย์ จันทร์ทรง นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น

คณะศิลปศำสตร์
๑๖๔ นางสาว เขมจิรา หนองเป็ด อาจารย์ ดีเด่น
๑๖๕ นาง เนตรดาว เถาถวิล อาจารย์ ดีเด่น
๑๖๖ นางสาว เสาวลักษณ์ หบีแกว้ อาจารย์ ดีเด่น
๑๖๗ นาย โชติกา ศรีโพนทอง นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๖๘ นางสาว กรณ์ระวี ศรีเจิม นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๖๙ นางสาว กติติญา พรหมพา นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๗๐ นางสาว ค าพา ยิ่งคง อาจารย์ ดีเด่น
๑๗๑ นาย ค าล่า มสิุกา อาจารย์ ดีเด่น
๑๗๒ นาย จักเรศ อฐิรัตน์ อาจารย์ ดีเด่น
๑๗๓ นาย จักรพันธ์ แสงทอง อาจารย์ ดีเด่น
๑๗๔ นาย จักราวุธ นิลาศน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๗๕ นางสาว ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ อาจารย์ ดีเด่น
๑๗๖ นาย ธีระพล อนัมยั อาจารย์ ดีเด่น
๑๗๗ นาย ธีระยุทธ ทองบ่อ ช่างเทคนิค ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๑๗๘ นาง นวลละออง อทุามนตรี นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๗๙ นางสาว นันสุดา ขาววงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๘๐ นาย บุญชู ภศูรี อาจารย์ ดีเด่น
๑๘๑ นาง ประภาพร ศศิประภา อาจารย์ ดีเด่น
๑๘๒ นาย ปริวรรต สมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๘๓ นาง ปิน่วดี ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๑๘๔ นางสาว ปิยะธิดา พุฒพิมพ์ บุคลากร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๘๕ นางสาว ปิยะนุช สิงหแ์กว้ เจ้าหน้าทีว่ิจัย ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๘๖ นาย พรชัย ศักด์ิศิริโสภณ อาจารย์ ดีเด่น
๑๘๗ นาง พัชรี ลิมปิทีปราการ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๑๘๘ นางสาว พัทนี เจริญทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๘๙ นาย มงคลชัย ล้อมวงษ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ ดีเด่น
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๑๙๐ นางสาว มณิฑิตา โสภา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๙๑ นางสาว ยุวดี จิตต์โกศล อาจารย์ ดีเด่น
๑๙๒ นางสาว รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ อาจารย์ ดีเด่น
๑๙๓ นาย ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๙๔ นางสาว ลักษณา ทองทศ บรรณารักษ์ ช านาญการ ดีเด่น
๑๙๕ นางสาว วนัสนันทน์ สุกทน อาจารย์ ดีเด่น
๑๙๖ นาง วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ อาจารย์ ดีเด่น
๑๙๗ นาย วรวัช สมภาวะ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๑๙๘ นาง วรัครศิริ โหตระไวศยะ บุคลากร ช านาญการ ดีเด่น
๑๙๙ นาย วิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดีเด่น
๒๐๐ นางสาว วิชุลดา พิไลพันธ์ อาจารย์ ดีเด่น
๒๐๑ นาย ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ อาจารย์ ดีเด่น
๒๐๒ นางสาว สมาพร นนท์พละ อาจารย์ ดีเด่น
๒๐๓ นาย สิริชัย ภบิาลวงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๐๔ นาย สุรศักด์ิ บุญอาจ อาจารย์ ดีเด่น
๒๐๕ นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ อาจารย์ ดีเด่น
๒๐๖ นางสาว สุวิภา ชมภบูุตร อาจารย์ ดีเด่น
๒๐๗ นางสาว อญัรินทร์ พินิจไชยกลุ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น

วิทยำลยัแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสขุ
๒๐๘ นาย เชาวลิต ยั่วจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๐๙ นางสาว เบญจพร โคตรแกว้ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๐ นางสาว เพ็ญพรรณ แววศรี พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๑ นางสาว เสาวณีย์ โออ้ารีย์ นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๒ นางสาว กนกภรณ์ สิงหค์ า นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๓ นางสาว กนกวรรณ ศิวะรัตน์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๔ นางสาว กมลชนก งามดี นักเทคนิคการแพทย์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๕ นางสาว กาญจนา แปงจิตต์ อาจารย์ ดีเด่น
๒๑๖ นาย กติติ เหลาสุภาพ อาจารย์ ดีเด่น
๒๑๗ นาย กติติพงศ์ ชูราษี ช่างเทคนิค ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๑๘ นางสาว กลุนันทน์ สายบุตร พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๑๙ นางสาว จริยาพร ธรรมราช เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๒๐ นาย จักรกฤษ บุษพันธ์ เภสัชกร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๒๑ นางสาว จารุภรณ์ มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๒๒ นาง จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๒๓ นางสาว จิตติยวดี ศรีภา อาจารย์ ดีเด่น
๒๒๔ นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ ดีเด่น
๒๒๕ นางสาว จิราภรณ์ หลาบค า อาจารย์ ดีเด่น
๒๒๖ นางสาว จีราพร ทิพย์พิลา อาจารย์ ดีเด่น
๒๒๗ นางสาว จุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๒๘ นาย ชลธิศ ชอบเสียง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๒๙ นางสาว ฐานิสรา โฉมเกดิ อาจารย์ ดีเด่น
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๒๓๐ นางสาว ณรัญญา มชีัย นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๒๓๑ นาย ทักษกร วงศ์สีดา นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๓๒ นาง ทักษิณ พิมพ์ภกัด์ิ อาจารย์ ดีเด่น
๒๓๓ นางสาว ธนาภรณ์ โสภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๓๔ นางสาว ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ ดีเด่น
๒๓๕ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ถาวร นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๓๖ นาง ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๓๗ นางสาว ธารินี ไชยวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๓๘ นาง นงนุช กณัหารัตน์ อาจารย์ ดีเด่น
๒๓๙ นางสาว นภาจรีย์ เผ่าพันธ์ พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๔๐ นาง นันทิญา ทีปิวัฒน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ดีเด่น
๒๔๑ นาง นิตยา ชาค ารุณ อาจารย์ ดีเด่น
๒๔๒ นางสาว นิภาพร สิงหเ์ปีย้ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๔๓ นางสาว นิลลุบล เกณทวี นักรังสีการแพทย์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๔๔ นางสาว ปวีณา ลิมปิทีปราการ อาจารย์ ดีเด่น
๒๔๕ นางสาว ปิยนันท์ มเีวที อาจารย์ ดีเด่น
๒๔๖ นาง พัจนภา ธานี อาจารย์ ดีเด่น
๒๔๗ แพทย์หญงิ พัชรี พรรณพานิช อาจารย์ ดีเด่น
๒๔๘ นางสาว ภทัราพร เรืองกาญจนไพศาล เภสัชกร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๔๙ ว่าทีร้่อยตรี ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๕๐ นาง ภาวนา พนมเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๕๑ นางสาว มลทญา ยอดเอื้อ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๕๒ นาย มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๕๓ นางสาว มนิตรา สาระรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๕๔ นางสาว รสริน การเพียร อาจารย์ ดีเด่น
๒๕๕ นาง รัตติกาล ภริมย์กจิ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๒๕๖ นาง รัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๕๗ นางสาว ลติพร อดุมสุข อาจารย์ ดีเด่น
๒๕๘ นาง ลักษณีย์ บุญขาว อาจารย์ ดีเด่น
๒๕๙ นางสาว ลินดา ค ามงุคุณ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๖๐ นางสาว วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ อาจารย์ ดีเด่น
๒๖๑ นางสาว ศศิธร ไมห้วัน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๖๒ แพทย์หญงิ ศุทธินี ธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๖๓ นาย สมเจตน์ ทองด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๖๔ นาง สมร ศรีใส ผู้ดูแลเด็ก ดีเด่น
๒๖๕ นาย สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์ ดีเด่น
๒๖๖ นางสาว สุกญัญา พันธ์บุปผา พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๖๗ นางสาว สุปรียา นิธิพานิช พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๖๘ นางสาว สุพิศ ดวงกล้า นักรังสีการแพทย์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๖๙ นางสาว สุภาณี จันทร์ศิริ อาจารย์ ดีเด่น
๒๗๐ นางสาว สุภาพร ช่างค า นักเทคนิคการแพทย์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
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๒๗๑ นางสาว สุภาพร เชื้อชัย นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๗๒ นาย สุรศักด์ิ แว่นรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเด่น
๒๗๓ นาง สุวคนธ์ ทรัพย์สกลุ พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๗๔ นางสาว สุวภรณ์ แดนดี อาจารย์ ดีเด่น
๒๗๕ นาง สุวิมล สะโสดา นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๗๖ นางสาว อนุสรา สารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๗๗ นางสาว อภญิญา สลักค า ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๗๘ นาง อรทัย ทองค า พยาบาล ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๗๙ นาย อารี บุตรสอน อาจารย์ ดีเด่น

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย
๒๘๐ นางสาว กมลวรรณ จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดีเด่น
๒๘๑ นาย จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๘๒ นาย ฉัตรชัย พรหมนา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๘๓ นาย ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดีเด่น
๒๘๔ นางสาว ทัศนีย์ หนองกก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดีเด่น
๒๘๕ นาย ภาคินัย บุญไพโรจน์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๘๖ นางสาว วาสนา สะอาด นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิัติการ ดีเด่น

ส ำนักงำนอธิกำรบดี
๒๘๗ นางสาว เพ็ญนภา สีดา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๘๘ นาง แมนวดี พงษ์ผล นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๘๙ นาย กรพล สอนอาจ ช่างเขียนแบบ ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๙๐ นาง กอง เลือกสรรค์ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๒๙๑ นาง กาญจนา สาธร บุคลากร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๒ นางสาว กาญจนา มะโนมยั นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๓ นาย กติติพศพงศ์ วรรณค า เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๔ นาย ครรคิด เครือวัลย์ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๕ นาย ชาติชาย เมาลีชาติ นิติกร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๖ นางสาว ญชาภา ภทัทิยพุทธพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๗ นาย ณัฐชนนท์ โสสิงห์ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๘ นาง ธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น
๒๙๙ นาง ธันย์ชนก เทศนา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๐๐ นาย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ ดีเด่น
๓๐๑ นางสาว นพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๐๒ นาง ปทัดตา มขุขันธ์ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๓๐๓ นางสาว ปัญจีรา ศุภดล นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ดีเด่น
๓๐๔ นาง ปุญชรัสมิ์ ธนภมูศิิริพงษ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีเด่น
๓๐๕ นาง ยุวดี แสนสีดา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๐๖ นาย รัฐพล แมน่ธนู นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ดีเด่น
๓๐๗ นางสาว รุ่งอรุณ แสงงาม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๐๘ นางสาว วดี ยอดลองเมอืง บุคลากร ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๐๙ นางสาว วาริณีย์ ทองเจือ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
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๓๑๐ นาย ศักด์ิดา กองสมบัติ ช่างเทคนิค ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๓๑๑ นาง สายพิณ พลสินธุ์ ผู้ปฏบิัติงานบริหาร ปฏบิัติงาน ดีเด่น
๓๑๒ นาง สิริกร เดชโยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏบิัติการ ดีเด่น
๓๑๓ นาย อภชิาติ ธรรมแสง บุคลากร ช านาญการพิเศษ ดีเด่น
๓๑๔ นาง อมัพร ยิ่งยงวงศ์สกลุ นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ ดีเด่น

ส ำนักวิทยบริกำร
๓๑๕ นางสาว ขนิษฐา จูมลี นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ดีเด่น
๓๑๖ นาย อดิศักด์ิ กจิแสวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ ดีเด่น

หนา้ที่ 31 จาก 31



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ระดบั
ระดบั

กำรประเมนิ
คณะเกษตรศำสตร์

๑ นางสาว กฤษณา ศิริพล อาจารย์ ดีมาก
๒ นาง จรุงจิต กรุดพันธ์ อาจารย์ ดีมาก
๓ นางสาว จินดามณี แสงกาญจนวนชิ อาจารย์ ดีมาก
๔ นางสาว ฉัตรชยา อ่อนอ าไพ อาจารย์ ดีมาก
๕ นาย ชวลิต ศิริบรูณ์ อาจารย์ ดีมาก
๖ นาย ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ ดีมาก
๗ นางสาว ชุติมา ทองแก้ว อาจารย์ ดีมาก
๘ นาย ทวีศักด์ิ วิยะชัย นกัวิชาการเกษตร ปฏบิติัการ ดีมาก
๙ นาย ทศพร สาธรวิศิษฐ์ อาจารย์ ดีมาก

๑๐ นาย นนัทวัฒน์ ชูสกุล ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๑ นาง บษุบา บวัค า อาจารย์ ดีมาก
๑๒ นางสาว ประยงค์ อุดมวรภณัฑ์ อาจารย์ ดีมาก
๑๓ นางสาว วชิราพรรณ บญุญาพุทธิพงศ์ อาจารย์ ดีมาก
๑๔ นาย วีระพงษ์ บวัเขียว นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๕ นางสาว สมศรี ภติูยา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๖ นาง อัจฉรา จุฑาเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๗ นางสาว อุไร ศรีส าอางค์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก

คณะเภสัชศำสตร์
๑๘ นางสาว ไพจิตร ศรีธนานวุัฒน์ อาจารย์ ดีมาก
๑๙ นางสาว ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๒๐ นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ ดีมาก
๒๑ นาย ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ อาจารย์ ดีมาก
๒๒ นาย ทรงพร จึงมัน่คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๒๓ นาย ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๒๔ นางสาว ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๕ นาง ธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๖ นาย นเรศน์ ก าลังดี ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๗ นาย นรเศรษฐ์ ทองค า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘ นาง นภิาพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ระบุ ดีมาก
๒๙ นางสาว นชุจรีย์ มณีจักร์ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๐ นาย บญัชา ยิ่งงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบับลงวันที่  ๓๐  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รำยชือ่ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ที่มผีลกำรปฏบิัตริำชกำรในระดบัดเีดน่และดมีำก
 รอบกำรประเมนิครั้งที่หน่ึง ระหว่ำงวันที่ ๑ ตลุำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มนีำคม ๒๕๖๑  ประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัย
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๓๑ นาย ประสิทธิชัย พูลผล อาจารย์ ดีมาก
๓๒ นางสาว พนชักร เตชอังกูร อาจารย์ ดีมาก
๓๓ นางสาว พิชญ์จิรา สงวนบญุญพงษ์ อาจารย์ ดีมาก
๓๔ นางสาว พิชญาพร ขาวเลิศ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๕ นางสาว รจเรศ เนตรทอง อาจารย์ ดีมาก
๓๖ นาย รชตะ มังกรแก้ว อาจารย์ ดีมาก
๓๗ นาง วรรณา พุ่มพฤกษา นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๘ นางสาว วันนศิา ดงใต้ อาจารย์ ดีมาก
๓๙ นาย วีระวุท กะชา นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๔๐ นาย วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๔๑ นางสาว สดใส ตะรินนัท์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๔๒ นาย สมหวัง จรรยาขันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔๓ นาง สาวิตรี สอนพงษ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๔๔ นางสาว สุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก

คณะนิตศิำสตร์
๔๕ นางสาว กนกวรรณ ผ่องแผ้ว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๔๖ นางสาว กิตติยา พรหมจันทร์ อาจารย์ ดีมาก
๔๗ นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔๘ นาย ตรีเนตร สาระพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๔๙ นางสาว ธิติวรรณ บตุรศิริ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๕๐ นาย ปริวัฒน์ จันทร์ทรง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๕๑ นาง มณฑิรา แก้วตา อาจารย์ ดีมาก
๕๒ นาง มิรันตี เจียรักสุวรรณ อาจารย์ ดีมาก
๕๓ นาย รักขิต รัตจุมพฏ อาจารย์ ดีมาก
๕๔ นางสาว ลัพธวรรณ ดวงตา นกัวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ ดีมาก
๕๕ นาง ศุกัญญา ล้ าเลิศ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๕๖ นาย ศุภชัย วรรณเลิศสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก

คณะบริหำรศำสตร์
๕๗ นาง เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง อาจารย์ ดีมาก
๕๘ นาย เอกพงศ์ แผ่นค า นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก
๕๙ นาง กรณัฐ แก้วโบราณ นกัวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ ดีมาก
๖๐ นางสาว กันยารัตน์ จันทร์ตรี นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๖๑ นางสาว กาญจนา คุ้มทรัพย์ อาจารย์ ดีมาก
๖๒ นาง กิตติยา สร้อยเพชร บคุลากร ปฏบิติัการ ดีมาก
๖๓ นางสาว จริยา อ่อนฤทธิ์ อาจารย์ ดีมาก
๖๔ นาย จักริน วชิรเมธิน อาจารย์ ดีมาก
๖๕ นางสาว จิรภา โสภณ อาจารย์ ดีมาก
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๖๖ นางสาว ชารินยี์ สวัสด์ิตระกูล นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๖๗ นาย ฐิติ ราศีกุล อาจารย์ ดีมาก
๖๘ นาย ดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์ ดีมาก
๖๙ นาย ดุสิต จักรศิลป์ อาจารย์ ดีมาก
๗๐ นาย ธนวัฒน์ อินทะวงค์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๗๑ นาย ธวมินทร์ เครือโสม อาจารย์ ดีมาก
๗๒ นาย ธีรวิทย์ กาปญัญา อาจารย์ ดีมาก
๗๓ นาย นนัทพงษ์ บญุปอ้ง อาจารย์ ดีมาก
๗๔ นางสาว นาฏลดา ลลิตากุลชัย นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๗๕ นางสาว บงัอร ปาปะไพ บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๗๖ นางสาว พิชญา ศรีสุขา นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๗๗ นางสาว มนสัดา ชัยสวนยีากรณ์ อาจารย์ ดีมาก
๗๘ นาง รพีพรรณ เทียบแก้ว นกัวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ ดีมาก
๗๙ นางสาว วรารัตน์ บญุแฝง อาจารย์ ดีมาก
๘๐ นางสาว วิริญญา ชูราษี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๘๑ นาย วิศวะ ชินโคตร นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๘๒ นาย ศรัณย์ วีสเพ็ญ อาจารย์ ดีมาก
๘๓ นางสาว ศศิภา ทองให้ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๘๔ นางสาว ศุภกัญญา จันทรุกขา อาจารย์ ดีมาก
๘๕ นางสาว สรินทิพย์ ทวีเดช อาจารย์ ดีมาก
๘๖ นาย สันติ เจริญบญุญา นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๘๗ นางสาว สายรุ้ง ดินโคกสูง อาจารย์ ดีมาก
๘๘ นางสาว สิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์ ดีมาก
๘๙ นาย สุขวิทย์ โสภาพล อาจารย์ ดีมาก
๙๐ นาง สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๙๑ นางสาว สุภตัราภรณ์ สายสมบรูณ์ อาจารย์ ดีมาก
๙๒ นางสาว อรุณี มะฎารัก อาจารย์ ดีมาก

คณะพยำบำลศำสตร์
๙๓ นางสาว เดือนเพ็ญ บญุมาชู อาจารย์ ดีมาก
๙๔ นาย ไวพจน์ อุ่นใจ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๙๕ นางสาว ณิชา ว่องไว อาจารย์ ดีมาก
๙๖ นางสาว นฤมล ธรรมาวิรุฬห์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๙๗ นาย ผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๙๘ นางสาว ภษูณิศา มีนาเขตร อาจารย์ ดีมาก
๙๙ นาง ยมนา ชนะนลิ อาจารย์ ดีมาก

๑๐๐ นาย สมปอง พะมุลิลา อาจารย์ ดีมาก
๑๐๑ นางสาว สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ อาจารย์ ดีมาก
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๑๐๒ นางสาว สุดารักษ์ ประสาร อาจารย์ ดีมาก
๑๐๓ นาง สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๐๔ นางสาว อุไรวรรณ สาสังข์ อาจารย์ ดีมาก

คณะรัฐศำสตร์
๑๐๕ นาย เอกราช บญุเริง อาจารย์ ดีมาก
๑๐๖ นางสาว ชนดิา ศรีบญุเรือง ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๐๗ นาย ณรุจน์ วศินปยิมงคล อาจารย์ ดีมาก
๑๐๘ นางสาว ดวงนภา นธิิยานนัท์ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๐๙ นางสาว บญุทิวา พ่วงกลัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๑๐ นาย ปฐวี โชติอนนัต์ อาจารย์ ดีมาก
๑๑๑ นาย ศรัณย์ สุดใจ อาจารย์ ดีมาก

คณะวิทยำศำสตร์
๑๑๒ นางสาว เสาวนยี์ เหล่าสิงห์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๑๓ นาย โชคศิลป์ ธนเฮือง อาจารย์ ดีมาก
๑๑๔ นาย ไพชยนต์ คงไชย อาจารย์ ดีมาก
๑๑๕ นาย ไพรินทร์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๑๖ นาย กมล ค าพิบลูย์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๑๗ นางสาว กรรณิการ์ ประทุมภกัด์ิ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๑๘ นางสาว กาญจนา ศิวเลิศพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๑๙ นาย ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๒๐ นางสาว จีรภทัร นตุริยะ อาจารย์ ดีมาก
๑๒๑ นาย ชัยรัตน์ ศิริพร ช่างอิเล็กทรอนกิส์ ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๒๒ นางสาว ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๒๓ นาง ทุติยาภรณ์ วีระกุล นกัเอกสารสนเทศ ช านาญการ ดีมาก
๑๒๔ นาย ธนวิทย์ จีรุพันธ์ อาจารย์ ดีมาก
๑๒๕ นาย ธนศิลป์ ทองไทย บคุลากร ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๒๖ นางสาว ปริยากร พิมเงิน นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๒๗ นางสาว พิศิชานนัท์ ศรีสุวรรณ์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๒๘ นางสาว มลฤดี กาญจนวงษ์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๒๙ นาง รตี โบจรัส อาจารย์ ดีมาก
๑๓๐ นาย รัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ นกัวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๓๑ นาย รัชวุฒิ โคตรลาค า อาจารย์ ดีมาก
๑๓๒ นาง ลลิตภทัรา ริมทอง นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๓๓ นางสาว วรญา ทิพย์ธ ารงทรัพย์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๓๔ นาย วราวุฒิ ผ้าเจริญ อาจารย์ ดีมาก
๑๓๕ นาย วิชิต สมบติั อาจารย์ ดีมาก
๑๓๖ นาย วีรยุทธ นลิสระคู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
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๑๓๗ นาย ศักด์ิดา นอ้ยนาง อาจารย์ ดีมาก
๑๓๘ นาย สมบติั หลักบญุ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๓๙ นาง สังวาลย์ แก่นโส อาจารย์ ดีมาก
๑๔๐ นางสาว สุตินทรณ์ อาชญาทา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๔๑ นางสาว สุนทรี ศรีเท่ียง อาจารย์ ดีมาก
๑๔๒ นาย อนสุรณ์ บรรเทิง อาจารย์ ดีมาก
๑๔๓ นางสาว อมรรัตน์ วะสุรีย์ นกัวิเทศสัมพันธ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๔๔ นางสาว อ้อฤทัย ใจบญุ อาจารย์ ดีมาก

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๑๔๕ นาย นศิรุต พันธ์ศิริ อาจารย์ ดีมาก
๑๔๖ นาย วรการ วงศ์สายเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๔๗ นาย วุฒิไกร สร้อยสิงห์ ผู้สอนปฏบิติัการ ปฏบิติัการ ดีมาก

คณะศิลปประยุกตแ์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
๑๔๘ นางสาว เทพิญ แก้ววรสูตร อาจารย์ ดีมาก
๑๔๙ นาย กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ ดีมาก
๑๕๐ นางสาว ขนษิฐา ขันค า อาจารย์ ดีมาก
๑๕๑ นางสาว จุรีรัตน์ จารุเกษม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๕๒ นางสาว นชุจิรา ไชยโคตร ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๕๓ นางสาว ยุพันภทัร มัน่คง นกัวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๕๔ นาย สิทธิชัย สมานชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๕๕ นางสาว หวานใจ โพธิโกฏิ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๕๖ นางสาว อรวรรณ ประยงค์หอม นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก

คณะศิลปศำสตร์
๑๕๗ นาย เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ อาจารย์ ดีมาก
๑๕๘ ว่าที่ร.ต. เชาวนนัท์ ทะนอก อาจารย์ ดีมาก
๑๕๙ นาง กมลวัฒน์ เล็กนาวา อาจารย์ ดีมาก
๑๖๐ นาย ชนญัญู บรูณ์เจริญ อาจารย์ ดีมาก
๑๖๑ นางสาว ชิดหทัย ปยุะติ อาจารย์ ดีมาก
๑๖๒ นาง ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ อาจารย์ ดีมาก
๑๖๓ นางสาว ดวงดาว พันธ์นกิุล อาจารย์ ดีมาก
๑๖๔ นาย ทรงวุฒิ ภทัรไชยกร อาจารย์ ดีมาก
๑๖๕ นางสาว นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ อาจารย์ ดีมาก
๑๖๖ นาย นพพร ช่วงชิง อาจารย์ ดีมาก
๑๖๗ นางสาว พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ อาจารย์ ดีมาก
๑๖๘ นาย พัน พงษ์ผล อาจารย์ ดีมาก
๑๖๙ นาย พิสิทธิ์ กอบบญุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๗๐ นาย ราม ประสานศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
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๑๗๑ นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล อาจารย์ ดีมาก
๑๗๒ นางสาว วริยาภรณ์ เตียวเจริญ อาจารย์ ดีมาก
๑๗๓ นาง วิศรุตา เฟอร์รารา อาจารย์ ดีมาก
๑๗๔ นาย ศราวุฒิ โภคา อาจารย์ ดีมาก
๑๗๕ นาย สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล อาจารย์ ดีมาก
๑๗๖ นาย สุรศักด์ิ วิฑูรย์ อาจารย์ ดีมาก
๑๗๗ นางสาว อภนินัท์ สงเคราะห์ อาจารย์ ดีมาก
๑๗๘ นางสาว อรัญญา บทุธิจักร์ อาจารย์ ดีมาก
๑๗๙ นางสาว อัจฉรา สิมลี อาจารย์ ดีมาก

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
๑๘๐ แพทย์หญิง เพชรลดา อาชวานนัทกุล อาจารย์ ดีมาก
๑๘๑ นางสาว เมทินี ร่มเย็น ผู้ปฏบิติังานพยาบาล ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๘๒ นาง เมรีรัตน์ มัน่วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๑๘๓ นาง เยาวลักษณ์ อัครอ านวย ผู้ดูแลเด็ก ไม่ระบุ ดีมาก
๑๘๔ นาย เวนจิ หงษา นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๘๕ นางสาว ไพเราะ แสนหวัง นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๘๖ นางสาว กนกอร กรินรักษ์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๘๗ นาง กฤติญา การุณย์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๘๘ นางสาว จรูญศรี นลิกิจ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๘๙ นางสาว จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๙๐ นางสาว จิวรา โสดากุล ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๙๑ นางสาว ชลันดา ลาวิลาศ นกัเทคนคิการแพทย์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๙๒ นางสาว ฐิติรัช งานฉมัง อาจารย์ ดีมาก
๑๙๓ นางสาว ณภทัร์วรัญญ์ ค าจันทร์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๙๔ นายแพทย์ ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย อาจารย์ ดีมาก
๑๙๕ นางสาว ธีรานนัทน์ บรุาไกร บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๑๙๖ แพทย์หญิง นวินดา เจียมบญุศรี อาจารย์ ดีมาก
๑๙๗ นางสาว นนัทยา กระสวยทอง อาจารย์ ดีมาก
๑๙๘ นาย ปราศัย ก้อนหนิ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๑๙๙ นาย ปรีดา ปราการกมานนัท์ อาจารย์ ดีมาก
๒๐๐ นาย ปยิสิทธิ์ ด าพะธิก เภสัชกร ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๐๑ นาย พงษ์ธร อ่อนรัตน์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๐๒ นาย พลากร สืบส าราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีมาก
๒๐๓ นางสาว ภชารี ยิ่งรัตนสุข นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๐๔ นางสาว ภทัราภรณ์ ศรีเสนพิลา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๐๕ นางสาว มาลัย ศิลารัมย์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๐๖ นางสาว รัตติยา ทองรุ่ง อาจารย์ ดีมาก
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๒๐๗ นาง รุจิรา โพธิ์ศรีคุณ ผู้ดูแลเด็ก ไม่ระบุ ดีมาก
๒๐๘ นาย วงศกร อารยะพงศ์ ช่างเทคนคิ ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๐๙ นาย วัชรพงษ์ แสงนลิ นกัวิจัย ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๑๐ นายแพทย์ วัฒนา พรรณพาณิช อาจารย์ ดีมาก
๒๑๑ นางสาว วิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์ พยาบาล ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๑๒ นาย สง่า ทับทิมหนิ อาจารย์ ดีมาก
๒๑๓ นาย สมพงษ์ คูณสวัสด์ิ ผู้ปฏบิติังานทันตกรรม ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๑๔ นางสาว สุพัตรา ขจัดโรคา อาจารย์ ดีมาก
๒๑๕ นายแพทย์ สุริยง แผลงงาม อาจารย์ ดีมาก
๒๑๖ นาย สุวัฒนช์ัย เกษศิริ นกักายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๑๗ นาย อนวุัตร ภญิญะชาติ อาจารย์ ดีมาก
๒๑๘ นางสาว อรนติย์ เข็มนาค ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๑๙ นาย อัครเดช อธิปราชญ์ ช่างภาพการแพทย์ ปฏบิติังาน ดีมาก

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย
๒๒๐ นางสาว กรรณิการ์พร กุลบญุญา นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดีมาก
๒๒๑ นาย ธนศักด์ิ ท่าโพธิ์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๒๒ นาย บรรชา ไพอุปรี นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๒๓ นาย พจนารถ พันธัง นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๒๔ นาย วิมล แสวงวงศ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๒๕ นาย สุรศักด์ิ ศรีวิเศษ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก

ส ำนักงำนอธกิำรบดี
๒๒๖ นาง เดือนดารา รัตนกาสาว์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๒๗ นางสาว เต็มศิริ ชิดดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๒๘ นางสาว เนตรนภา สายบญุ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๒๙ นางสาว เรวดี สายแวว นกัตรวจสอบภายใน ช านาญการ ดีมาก
๒๓๐ นาย เอกพันธ์ มาระศรี ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๓๑ นาย เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๓๒ นาย แสวง สันธิ ช่างเทคนคิ ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๓๓ นางสาว โฉมสอางค์ ไชยยงค์ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๓๔ นาย ไตรภพ รสจันทร์ นกัตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๓๕ นาย ไพรัตน์ ประทุมเลิศ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๓๖ นางสาว กรรณิการ์ บอ่แก้ว เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๓๗ นาย กฤษกร ปาริโชติ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๓๘ นางสาว กิจรัดดา เหมะนคั นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๓๙ นาย ครองศักด์ิ รัตนกาสาว์ นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๐ นางสาว คัทลียา ยุรยาตร์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๑ นางสาว จริญดา บญุจันทร์ นกัวิเทศสัมพันธ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
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๒๔๒ นาย จักรพงศ์ เพ็งพุฒ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๓ นาย จักริน สงวนศักด์ิ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๔ นางสาว จันทร์จิรา กาฬบตุร ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๔๕ นาย ชาญชัย พลสินธุ์ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๖ นาง ชิดชญา กุจะพันธ์ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๗ นาย ชูไท วอทอง นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๘ นางสาว ณัชชา อักษรศรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๔๙ นาย ณัฐพล สายโสม นติิกร ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๕๐ นางสาว ณัฐศิริ วงษ์แสง นกัวิทยาศาสตร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๕๑ นาง ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นกัประชาสัมพันธ์ ช านาญการ ดีมาก
๒๕๒ นาย ธนากร นามสุวรรณ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๕๓ นาย นราธิป อาษารักษ์ นติิกร ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๕๔ นาง นาถรัดดา ยอดเอื้อ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๕๕ นางสาว นาวินี สุตัญต้ังใจ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ ดีมาก
๒๕๖ นางสาว นติติสร หลาทอง นกัตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๕๗ นางสาว นติยศรี วงศ์สุวรรณ เจ้าหนา้ที่วิจัย ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๕๘ นาง นติยา ชาลีพรหม นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก
๒๕๙ นาง นชุรี เวียนวัฒนชัย ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๖๐ นาย บารมี สุวรรณศุภ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ ดีมาก
๒๖๑ นาย ประณต แก้วกิ่ง ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๖๒ นาย ปรัชญา บดุดารวม ช่างเทคนคิ ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๖๓ นาย ปรีชา สมสอน วิศวกรไฟฟ้า ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๖๔ นาย พรนเรศ มูลเมืองแสน นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๖๕ นาย พลชาติ หอมหวล วิศวกร ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๖๖ นางสาว พัชราวดี กะวิกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๖๗ นาง พัชรินทร์ จงใจ นกัวิเทศสัมพันธ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๖๘ นาง พิมพ์พิมล เชื้อทอง นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๖๙ นาง ภทัรวดี บญุไพโรจน์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๗๐ นางสาว ภาวิตา ก้อนด้วง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๗๑ นาง ล าดวน จารุกมล นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๗๒ นาง วรยา สากุลา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๗๓ นาย วรวิทย์ ชาลีพรหม ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๗๔ นางสาว วิจิตรา วิรุฬหวิทยา นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ดีมาก
๒๗๕ นาย วิชญ์ธวัช ค าสุข นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๗๖ นาย วีระพันธุ์ ค าก้อน นกัวิชาการเกษตร ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๗๗ นางสาว วีราภรณ์ ประไว นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๗๘ นางสาว ศุภสิรา ข่าทิพที นกัตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ ดีมาก
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๒๗๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายใจ จันเวียง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๐ นางสาว สิรินทรา พุฒจันทร์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๑ นางสาว สิริรัตน์ วงษ์ทอง บคุลากร ช านาญการ ดีมาก
๒๘๒ นาง สุกัญญา รัตนโสภา นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๓ นาย สุภวัฒน์ โสวรรณี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๔ นางสาว สุภชัญา ถาวรถิระกุล นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๕ นางสาว สุภาวดี จันทนชุ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๖ นาย อภโิชติ กุจะพันธ์ ช่างเทคนคิ ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๘๗ นาย อภชิัย สิงหาษา ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
๒๘๘ นาย อมร ศรีโนนซี นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๘๙ นาย อาชัญณัฐ ทัพอาสา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๐ นางสาว อุษา ปตัเสน ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน ดีมาก

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์
๒๙๑ นางสาว กมลชนก เทศนา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๒ นาย กันตินนัท์ ตาบดุดา นกัวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๓ นาย ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๔ นาย ธเนศ สีหพ์ิทักษ์เกียรติ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๕ นาย ภาคภมูิ โทนหงสา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๖ นาง มนธิรา จันสุตะ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๒๙๗ นางสาว ระพีพร ประทุมเลิศ นกัวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๘ นาย วีระยุทธ แก้วกล้า นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๒๙๙ นางสาว ศิริลักษณ์ ทองไทย ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๓๐๐ นาย สมัย ส าลีวงศ์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๓๐๑ นาย เสถียร พระใหญ่ ผู้ปฏบิติังานโสตทัศนศึกษา ปฏบิติังาน ดีมาก
๓๐๒ นาย กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๐๓ นางสาว จีรภา แดงทน นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๐๔ นาย พนม จรูญแสง บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๐๕ นาย พัสกร อยู่สอน ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๓๐๖ นางสาว พิมใจ ค าฝอย ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน ดีมาก
๓๐๗ นางสาว มณีวรรณ สาระไทย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ดีมาก
๓๐๘ นางสาว สุพาภรณ์ ทาจิตต์ บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ ดีมาก
๓๐๙ นาย อนวัช กาทอง นกัเอกสารสนเทศ ช านาญการ ดีมาก
๓๑๐ นางสาว อภญิญา กล่ินบวั ผู้ปฏบิติังานบริหาร ช านาญงาน ดีมาก
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