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2535 ข้าราชการ ระดับ 4-6 นายธีระพล บันสิทธ์ิ อาจารย์ ระดับ 6 คณะเกษตรศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-3  -

ลูกจ้างประจ า  -

2536 ข้าราชการ ระดับ 4-6 นายปริทัศน์ มัทวานุกูล วิศวกร  6   ระดับ   6 กองกลาง

ข้าราชการ ระดับ 1-3 นางสาววรารัตน์  พรหมสาขา ณ  สกลนคร พนักงานพัสดุ  3   ระดับ  3 กองคลัง

ลูกจ้างประจ า นายสุนันท์ จรรยากรณ์ ลูกมือช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

2537 ข้าราชการ ระดับ 4-6 นางดารา สุระพร พนักงานพัสดุ  4   ระดับ   4 กองคลัง

ข้าราชการ ระดับ 1-3 นายประจักษ์ จันทร์ตรี เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ 2 ระดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างประจ า นายแสวง เรืองวัน คนงาน คณะเกษตรศาสตร์

2538 ข้าราชการ ระดับ 4-6 นางสาวอินทิรา ซาฮีร์ อาจารย์ ระดับ 5 คณะศิลปศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-3 นายบุญชัย จันทร์น้อย เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 1 ระดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์

ลูกจ้างประจ า นายวราวุฒิ จันทร์ศิริ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง

2539 ข้าราชการ ระดับ  5-7 นางรัตนาพร เช้ือทอง เจ้าหน้าท่ีบุคคล 6 ระดับ 6 กองกลาง

ข้าราชการ ระดับ 1-4 นางสาวนันทนา บุดดารวม พนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างประจ า นายสน่ัน จรรยากรณ์ นักการภารโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์

2540 ข้าราชการ ระดับ  6-8 นายถาวร สุภาพรม อาจารย์ ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายสมปอง เวฬุวนาธร พนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4  ระดับ  4 คณะวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างประจ า นายหลวง รัศมี พนักงานขับเคร่ืองยนต์ขนาดเบา คณะเกษตรศาสตร์

2541 ข้าราชการ ระดับ  6-8 นายโชติ จิตรังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายธีระศักด์ิ เชียงแสน จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 5  ระดับ  5 กองแผนงาน

ลูกจ้างประจ า นายอานุภาพ บังศรี พนักงานขับรถยนต์ คณะเกษตรศาสตร์

2542 ข้าราชการ ระดับ  6-8 นายมานัส ลอศิริกุล อาจารย์ ระดับ 7 คณะเกษตรศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายอุทัย อันพิมพ์ นักวิชาการเกษตร 5 ระดับ 5 คณะเกษตรศาสตร์

ลูกจ้างประจ า นายบุญถนอม จันทร์ชนะ คนงาน ส านักวิทยบริการ

2543 ข้าราชการ ระดับ  6-8 นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อาจารย์   ระดับ 7 คณะเภสัชศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายธรรมวิมล สุขเสริม จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดับ  4 กองแผนงาน

ลูกจ้างประจ า นายอภัยวรรณ สุระพร คนงานห้องทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

2544 ข้าราชการ ระดับ  6-8 นายวัชรพงษ์ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 7 คณะเกษตรศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายนุกูล มงคล นักวิชาการเกษตร  5  ระดับ 5 กองกลาง

ลูกจ้างประจ า นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์ คนงาน ส านักวิทยบริการ

2545 ข้าราชการ ระดับ  6-8 นายสัมมนา มูลสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8 คณะเภสัชศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 1-5 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เจ้าหน้าท่ีบุคคล 5 ระดับ 5 กองกลาง

ลูกจ้างประจ า นายกมล โสภาสิน พนักงานบริการอัดส าเนา คณะศิลปศาสตร์

2546 (กลุ่มท่ี 1) ข้าราชการ ระดับ  6-8นางสาวจุฑามาส  จิตต์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตร์

                  ข้าราชการ ระดับ  1-5 นางสาวอารีรัตน์  เรืองก าเนิด อาจารย์ ระดับ 5 คณะศิลปศาสตร์

(กลุ่มท่ี 3)  ลูกจ้างประจ า นายเหนือ  นาคเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง(ปฏิบัติงานท่ีส านักวิทยบริการ)

พนักงานมหาวิทยาลัย นางนีลนารา   ศรีส าราญ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ลูกจ้างช่ัวคราว  -

2547 กลุ่มท่ี  1 ข้าราชการ ระดับ 6-8 นายมนูญ  ศรีวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการ ระดับ 1-5 นางสาวรจนา  เมษาคุณ พนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 กองคลัง

กลุ่มท่ี  3 ลูกจ้างประจ า  นางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี คนงาน คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มท่ี 4 พนักงานมหาวิทยาลัย  นายอดิศักด์ิ  กิจแสวง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการ

กลุ่มท่ี  5 ลูกจ้างช่ัวคราว ล าดับท่ี 1นายวิศวะ  ชินโคตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์

2548 กลุ่มท่ี  1  ข้าราชการ ระดับ 6-8 นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการ ระดับ 1-5 นางสาวกินรี  นันทวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มท่ี  3 ลูกจ้างประจ า นายสมชาย  ค าแน่น คนงาน คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มท่ี 4 พนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวรสสุคนธ์  กุลบุญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กลุ่มท่ี  5 ลูกจ้างช่ัวคราว นายเสาร์   สุวรรณะ คนงาน โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพฯ

รำยช่ือบุคลำกรดีเด่น สังกัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ช่ือ-สกุล
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รำยช่ือบุคลำกรดีเด่น สังกัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ช่ือ-สกุล

2549 กลุ่มท่ี  1  ข้าราชการ ระดับ 6-8 นายทวนทอง  จุฑาเกตุ รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายผดุง  กิจแสวง ครู  5  ระดับ  5 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มท่ี  3 ลูกจ้างประจ า นายสมัย  ก่ิงค า พนักงานขับรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มท่ี 4 พนักงานมหาวิทยาลัย นางสมร  ศรีใส ผู้ดูแลเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กลุ่มท่ี 5 ลูกจ้างช่ัวคราว นายทองลา  สารีที คนงาน โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพฯ

2550 กลุ่มท่ี  1  ข้าราชการ ระดับ 6-8 นายอภิศักด์ิ  ภู่พิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายไพบูลย์   เสถียรรัมย์ ครู  5  ระดับ  5 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มท่ี  3  ลูกจ้างประจ า นางสมยงค์  ทุมมากรณ์ นักการภารโรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กลุ่มท่ี 4 พนักงานมหาวิทยาลัย นายธิติกานต์  บุญแข็ง นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มท่ี 5 ลูกจ้างช่ัวคราว นายต๊ิก  แสนบุญ อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

2551 กลุ่มท่ี  1  ข้าราชการ ระดับ 6-8 นายวินิจ  พรมอารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการ ระดับ 1-5 นายลิขิต ปานพรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 ระดับ 3 คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มท่ี  3 ลูกจ้างประจ า นายไพโรจน์ แสนโสม คนงาน คณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มท่ี 4  พนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวจิตรดี ลุประสงค์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มท่ี 5  ลูกจ้างช่ัวคราว นางสายพิณ พลสินธ์ุ คนงาน ส านักงานอธิการบดี

2552 กลุ่มท่ี  1  ข้าราชการ ระดับ 6-8 นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการ ระดับ 1-5 นางสุรางคณา แสนทวีสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 ระดับ 5 ส านักงานอธิการบดี
กลุ่มท่ี  3  ลูกจ้างประจ า นายอุทัย กุจะพันธ์ นักการภารโรง ส านักงานอธิการบดี
กลุ่มท่ี  4 พนักงานมหาวิทยาลัย นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ
กลุ่มท่ี 5 ลูกจ้างช่ัวคราว นายบดิน  พันธ์ุเพ็ง พันธ์ุเพ็ง นักวิชาการช่างศิลป์ ส านักงานอธิการบดี

2553 ข้าราชการ ระดับ 6-8 สาย

วิชาการ

นายวสุ อมฤตสุทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะเกษตรศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 3-5 สาย

วิชาการข้าราชการ ระดับ 6-8 สาย

สนับสนุนวิชาการ

นายรัชชนนท์ แกะมา นักวิชาการพัสดุ 8 ระดับ 8 ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์

ข้าราชการ ระดับ 3-5 สาย

สนับสนุนวิชาการ

นางรุ้งลาวัลย์ ล่ิวชวโรจน์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 5 ระดับ 5 ส านักวิทยบริการ

ลูกจ้างประจ า ว่าท่ี ร.ต.อินธนู สร้อยผาบ พนักงานสถานท่ี  ระดับ 1 ส านักงานอธิการบดี

พนักงานมหาวิทยาลัย            

สายวิชาการ

นางสาวสุมนา สิริพัฒนากุล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย           

สายสนับวิชาการ

นายครรคิด เครือวัลย์ นักวิชาการศึกษา ส านักงานอธิการบดี

ลูกจ้างช่ัวคราว สายวิชาการ

ลูกจ้างช่ัวคราว สายสนับสนุนวิชาการนายสุรพล ไชยชนะ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2554
ข้าราชการ สายวิชาการ นางสุดารัตน์ หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

ข้าราชการ สายสนับสนุน

วิชาการ

ผูกพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิทยบริการ

ช านาญการพิเศษ

พนักงานมหาวิทยาลัย สาย

วิชาการ

1.นายชญานนท์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

2.นายพฤกษ์ เถาถวิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สายสนับสนุนวิชาการ

ลูกจ้างประจ า นางนารี แก้ววงษา พนักงานประจ าห้องทดลอง ระดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์

ลูกจ้างช่ัวคราว นายพรมมา อินอร่าม คนงาน คณะเภสัชศาสตร์
2555 ประเภทวิชำกำร

ข้าราชการ นางสาวสุรีพร เกตุงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ด้านการเรียนการ

สอนและวิจัย

พนักงานมหาวิทยาลัย นายพิสิทธ์ิ กอบบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ด้านการบริการ

และท านุบ ารุง

ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ/วิชำชีพเฉพำะ และประเภทท่ัวไป

ข้าราชการ นางภูษณิศา นวลสกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ด้านการบริการ

ไม่มีหน่วยงานเสนอช่ือ

นางสาวอุษา

 -



ประจ ำปี กลุ่ม ขณะด ำรงต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือบุคลำกรดีเด่น สังกัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ช่ือ-สกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย นายปิยวิทย์ ค าสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ด้านพัฒนางาน

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  นายยุทธนา กวางทอง พนักงานการศึกษา ระดับ ๒ ส านักงานอธิการบดี

ประเภทลูกจ้ำงช่ัวครำว นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์

2556 ประเภทวิชำกำร

ข้าราชการ นายอุดม ทิพราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน

นางวันดี รังสีวิจิตรประภา รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ด้านการวิจัย

ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ประเภทวิชำชีพเฉพำะและประเภทท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย นายสมนึก เวียนวัฒนชัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการให้บริการ

นายวีระวุท กะชา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ด้านการพัฒนางาน

ประเภทผู้บริหำร  ไม่มีคณะ วิทยาลัย ส านัก เสนอช่ือแต่อย่างใด

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  นายปรีดา ไชยกาล พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ด้านการให้บริการ

ประเภทลูกจ้ำงช่ัวครำว นายเกรียงไกร บุญใส ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการให้บริการ

2560 ประเภทวิชำกำร

ข้าราชการ นางสาวอุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย สาวิตรี  สิงหาด อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ประเภทวิชำชีพเฉพำะและประเภทท่ัวไป 

ข้าราชการ นางลัพธวรรณ  วงศ์บุญ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นายอมต ยอดคุณ ผู้สอนปฏิบัติการปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทผู้บริหำร  ไม่มีคณะ วิทยาลัย ส านัก เสนอช่ือแต่อย่างใด

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  นางอุไรวรรณ  บัวสอน พนักงานธุรการ  ระดับ ๓ คณะเกษตรศาสตร์

2561 ประเภทวิชำกำร

ข้าราชการ นายบุญส่ง เอกพงษ์ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นายมานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ประเภทวิชำชีพเฉพำะและประเภทท่ัวไป 

ข้าราชการ นางสาวนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นางปาริชาติ สุรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทผู้บริหำร นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ พนักงานพัสดุ ระดับ 3 คณะเกษตรศาสตร์

2562 ประเภทวิชำกำร

ข้าราชการ นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นายสถาพร โภคา รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ประเภทวิชำชีพเฉพำะและประเภทท่ัวไป 

ข้าราชการ นางกรชนก แก่นค า นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นายฐิติกรณ์รัศม์ิ ภัททสิริภูวดล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์

ประเภทผู้บริหำร  ไม่มีคณะ วิทยาลัย ส านัก เสนอช่ือแต่อย่างใด

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  นางขนิษฐา  สถิตธนภูมิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3 คณะเกษตรศาสตร์

2563 ประเภทวิชำกำร

(ก) กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชการ นางศิริพร    จึงสุทธิวงษ์ รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นำยอนิรุตต์  มัทธุจักร รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ข) กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ

ข้าราชการ นางธีราพร สุภาพันธ์ุ รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 

(ค) กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์



ประจ ำปี กลุ่ม ขณะด ำรงต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ

รำยช่ือบุคลำกรดีเด่น สังกัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ช่ือ-สกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย นายค าล่า      มุสิกา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

ประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ประเภทวิชำชีพเฉพำะและประเภทท่ัวไป 

(ก) ด้ำนกำรให้บริกำร

ข้าราชการ นางสาวชุษณา นราจันทร์ บรรณารักษ์ช านาญการ ส านักวิทยบริการ

พนักงานมหาวิทยาลัย นายวิชญ์ธวัช  ค าสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี

พนักงานมหาวิทยาลัย นายสุรศักด์ิ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประเภทผู้บริหำร ไม่มีคณะ วิทยาลัย ส านัก เสนอช่ือแต่อย่างใด

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศวิบุลย์กิจ พนักงานห้องสมุด ระดับ ๒ ส านักวิทยบริการ

 

(ข) ด้ำนนวัตกรรมหรือกำรพัฒนำงำน


