รายนามบุคคลและหน่วยงานทีไ่ ด้รบั โล่เกียรติยศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 กรกฎาคม ของทุกปี
ปี พ.ศ.
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รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้ รับโล่เกียรติยศประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น
1. นายประสิทธ์ แตงร่ม
2. นายภักดี
นรัตถรักษา
3. นางมัลลิกา อายุวัฒน์
4. รศ.ลลิตา
ฤกษ์สาราญ

ผู้ทาคุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัย

1. รศ.ดร.วิชัย
เทียนน้ อย
2. พล.ต.ต.พิมล สินธุนาวา
3. พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ สิงหรา ณ อยุธยา
4. นายทินกร
นาบุญจิตต์
5. นายสุชาติ
เมืองแก้ ว
6. นายอรรจน์ สิหะอาไพ
7. นายวิพากษ์ โรจนแพทย์
1. นายพิภพ
กาญจนะ
2. นายมานพ แจ่มกระจ่าง
3. นายอานวย มั่นเงิน
4. นางประสพศรี เตมียบุตร
5. นายสุเทพ สวนใต้

1. ชมรม 7 สมาคม

1. รศ.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
2. นายสมพล
ตันติสนั ติสม
3. นางเพ็ญศรี พืชพันธ์
4. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์

1. นพ.สุเทพ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
2. นายรินดี อติกรจุฑาศิริ
3. กองทัพภาคที่ 3
4. ชมรมผู้เสียสละ
5. สโมสรโรตารี่ พิษณุโลก
6. มูลนิธเิ ลนาคิน (ก่อตั้งโดย
บริษัท ยิบอินซอย จากัด)
1. ดร.ทองทัช หงศ์ลดารมภ์
2. นายโอภาส ไตรวิทยานุรกั ษ์
3. ผศ.ปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์
4. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
5. นพ.จรัล
ใจแพทย์
6. นางเปรมฤดี ชามพูนท
7. นายพิสฏิ ฐ์ อาภัสระวิโรจน์
8. นายวิโรจน์ จิรัฐิตกิ าลโชติ
9. จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
10. กองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31
11. การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เขต 6

บุคลากรดีเด่น
1. ผศ.พูนพงษ์ งามเกษม
2. นางวลุลี
โพธิรังสิยากร
3. นางดุษฎี ภาชนะพรรณ์
4. นางบุญชู อินแตง
5. นายกุหลาบ ขมิน
1. รศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
2. รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
3. นายไพศาล
อินทสิงห์

1. นายภิรมย์ อ่อนเส็ง
2. รศ.บรรจบ สุดประเสริฐ
3. นายสาราญ ทองแพง

1. รศ.กมล
การกุศล
2. ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
3. รศ.นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร
4. ศ.ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ

2
รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้ รับโล่เกียรติยศประเภท

ปี พ.ศ.

ศิษย์เก่าดีเด่น

2541

1. นายเจริญ
2. พ.ต.อ.ทินกร
3. นายไพโรจน์
4. นายราม
5. นายสมปอง
6. พ.อ.(พิเศษ) สากล
7. นายอนุสรณ์
8. นายอุดม

2542

1. นางนุกูล บุญแข็ง
2. นายปาน พึ่งสุจริต

2543

1. นายธีระพงศ์ อุ่นเรือน

2544

1. นายสมพร
2. นายอนันต์
3. นายอาทิตย์

ภักดีวานิช
เงารังษี
เทพวัลย์
วัชรประดิษฐ์
สมนักพงษ์
เกตุทอง
ยกให้
เอี่ยมสะอาด

คาชื่น
ผลอานวย
โพนทอง

ผู้ทาคุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
12. นายพงศ์เทพ กิจสนาโยธิน
1. นายธวัชชัย กันนะพันธุ์
2. ศ.นพ.บุญเที่ยง ศีตสิ าร
3. นายศานิต
ศรีรัตนะ
4. นายสมนึก
พิมลเสถียร
5. กองทุนนิสติ M.B.A. รุ่นที่ 1
6. กองทุนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้ อม
7. กองทุนศาสตราจารย์
ดร.สุจินต์ จินายน
8. กองทุนศาสตราจารย์
อรุณ- นงเยาว์ ชัยเสรี
9. โรงเรียนจ่านกร้ อง
10. โรงเรียนบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีพิษณุโลก
11. ศูนย์ตรวจสอบและเฝ้ าฟัง
วิทยุเขต 3 ลาปาง
1. น.ส.ตอง
โตสวัสดิ์
2. นายทวีศักดิ์ จารุชาต
3. นายนิธศิ ักดิ์ ราชพิตร
4. พ.ต.สุรธัช
บุนนาค
5. สานักประชาสัมพันธ์ เขต 4
1. พันเอกไตรรงค์-นางอรวรรณ
สรรค์ศุภศิริกุล
2. นายนเรศว์
ปั้นศักดิ์
3. นายมานพ
ชานาญป่ า
4. นายวินิจ
บูรณ์ทอง
5. นายวีระพันธ์ จิตราภิรมย์
6. นายแพทย์สวุ ิทย์ พงศ์หล่อพิศิษฎ์
7. นางเสน่หา
เบญจศีล
8. นายเอนก
ภัทโรพงศ์
1. ศ.ดร.สุจินต์
จินายน
2. ผศ.บุหลัน
พิทกั ษ์ผล
3. นายสุรินทร์
ฐิตปิ ุญญา

บุคลากรดีเด่น

1. รศ.ดร.ถาวร สารวิทย์
2. นายประจักษ์ เด็ดแก้ ว
3. นายประจินต์ เมฆสุธพี ิทกั ษ์
4. น.ส.พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
5. ผศ.ดร.สมบัติ นพรัก

1. ผศ.เดช

วัฒนชัยยิ่งเจริญ

1. นายแพทย์ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา
2. นายแพทย์ยงยศ จริยวิทยาวัฒน์
3. นายแพทย์ลิขติ
อินทราลักษณ์
4. รองศาสตราจารย์วนิดา บารุงไทย
5. นายแพทย์วันชิต ธาดาดลทิพย์

1. รศ.กิตมิ า
ศศะนาวิน
2. นายประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง
3. นพ.ประวิทย์ เตติวัฒน์

3
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รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้ รับโล่เกียรติยศประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น

ผู้ทาคุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัย
4. นายอภิพงษ์
ทรงศิรพิ ันธุ์
5. สถานีตรวจสอบและเฝ้ าฟังวิทยุ
พิษณุโลก
6. มูลนิธิ ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์
1. นางกิมเฮง ลิ้มศรีตระกูล
2. นายไพรัตน์ ตันบรรจง
3. นายไพโรจน์ พันธุภ์ ักดี
4. นายวิจารณ์ ไชยนันทน์
5. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2545

1. นางจินตนา เสรีภาพ
2. พันตารวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์
3. นายสัตวแพทย์ไพศาล จันทรภักดี
4. นายอติชาต อรุณไพโรจน์

2546

1. ผศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน
2. นายมานิตย์ ศรีพิทกั ษ์
3. พลตารวจตรีสทิ ธิพงศ์ ปุณโณฑก

1. นายชาลี นีละไพจิตร
2. นายมังกร กมลธนากุล
3. Mr.YoKuo Murata
4. บ.ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์
โปรดักชั่น จากัด

2547

1. ผศ.ธัญญา สังขพันธานนธ์
2. นายพิทกั ษ์ มหบุญพาชัย
3. ดร.ศิริวรรณ วิชัย
4. รศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
5. พันตารวจเอกอภิชาต วิชัยธนพัฒน์

1. รศ.จุมพล รอดคาดี
2. พ.ต.อ.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ
3. นายถนอม หมายแก้ วกลาง
4. ศ.ทวีสขุ กรรณล้ วน
5. ว่าที่ร้อยโทเทียนชัย ทองวินิจศิลป์
6. นายธณัถ ลพเลิศ

บุคลากรดีเด่น
4. รศ.ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์
5. น.ส.พัชรี
ท้ วมใจดี
6. น.ส.วิมล
จ่อมจีน
1. ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
2. รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
3. รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร
4. ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
5. นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล
6. ผศ.ทญ.ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์
7. รศ.ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ
8. นางสุเพ็ญ ทาเกิด
9. ผช.อรรถวุฒิ จารุสาธิต
1. ผศ.ดร.กรกนก อิงคนินนั ท์
2. น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล
3. รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง
4. นางนิทรา กิจธีระวุฒิพงษ์
5. รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์
6. นางเพียงกานต์ เครือทอง
7. ผศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
8. ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
9. น.ส.สินีนาฏ พุ่มสอาด
10.ดร.สุชาติ แย้ มเม่น
11. รศ.ดร.อัมพร สุวรรณเมฆ
1. ผศ.คนาวุฒิ ศรีประเสริฐ
2. ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
3. รศ.เฉลิม พงศ์อาจารย์
4. ผศ.ชาลี ทองเรือง
5. นายประยูร สิงห์วิภาส
6. รศ.ปัญญา สังขวดี
7. ผศ.ดร.พรรณิกา เนียมทรัพย์
8. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
9. ผศ.พูนสุข ภระมรทัต
10. นางภัทร์ประภา พูลเผ่าดารงค์

4
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รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้ รับโล่เกียรติยศประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น
1. นพ.ชาญชัย ศิลปอวยชัย
3. นายไพศาล หิรัญสาลี
4. นายสุรพล เกียรติไชยากร
5. รศ.ดร.อัญชลี สิงห์น้อย

ผู้ทาคุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัย
1. นายโกมล พานิชพันธ์
2. รศ.ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์
3. ผศ.วิมาลา ชโยดม
4. รศ.นพ.สุภรณ์ พงศะบุตร
5. บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
(มหาชน)
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
2. มูลนิธสิ ่งเสริมทางด้ านการเงิน
เพื่อการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
3. บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด
จังหวัดปทุมธานี
4. สานักงานทางหลวงที่ ๔
จังหวัดพิษณุโลก
1. บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิ โตรเลี่ยม โครงการเอส 1

2549

1. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
2. นายประทีป สุขโสภา

2550

1. รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

2551

1. พล.เอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
2. นายสมประสงค์ มั่งอะนะ
1. นางจิตมากร รอบบรรเจิด
2. นางสาวดวงนภา
สราญรมย์
3. ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
4. นพ.มารุต
เหล็กเพชร
5. นายสุรจิต
วงศ์กงั แห

1.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลก
1. สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัย
นเรศวร
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก
3. ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
4. ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

1. นางมลชลีณา กิตติขจร
2. นางเชิดชัย ชมพูนุกูลรัตน์
3. น.ส.ศิริลักษณ์ ลาวิณห์

1. พิพิธภัณฑ์พ้ นื บ้ านจ่าทวี
2. มูลนิธโิ รงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร
3. รศ.ดร.พรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิรพิ ร

2552

2553

บุคลากรดีเด่น
1. น.ส.กาญจนา เชี่ยววิทย์การ
2. ผศ.นุกูล บารุงไทย
3. นายรุ่งรัตน์ พระนาค
4. ผศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
5. ผศ.สุระพล ภานุไพศาล
6. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้ อย
1. อาจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทพิ ย์
2. รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
3. นางสาวพรรณงาม ลักษณ์สชุ น
4. ผศ. ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
5. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์

1. รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
2. นางพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
3. นางวาสนา
พาใจดี
4. นางศิริวัลย์
ยุทธวา

1. ศ.ดร.กัญชลี เจติยานนท์
2. ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
3. รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
4. รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
5. รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
6. ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
7. รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
8. ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
1. รศ.ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
2. ผศ.ดร.จรรยา สันตยากร
3. ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
4. รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
5. ดร.อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช
6. นางจิระประภา ศรีปัตตา
7. น.ส.ชนิษฐา เมฆอรุณกมล
8. น.ส.พรทิพย์ อาจวิชัย
9. นายไพโรจน์ อินทศักดิ์
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รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
บุคลากรดีเด่น
1. เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ
1. พระธรรมเสนานุวัตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
2. นางกัลยา แตงขา
2. พระพิศาลญาณวงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
3. นายก้องหล้า โสภาชัย
3. อาจารย์ นายแพทย์ สมบูรย์ ตัน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บง
4. พลโทนริศ ศรีเนตร
สุภสวัสดิกลุ
การณ์
5. อาจารย์ นายแพทย์ ปารเมศ เทียนนิมิตร 4. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา
6. นายอภิชาต จีระวุฒิ
จากัด
รัตนตรัยวงศ์
5. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รักชาต ไตรผล
6. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สาราญ มีแจ้ง
8. ดร.อภินันท ลิ้มมงคล
9. นายไสว บุญคา
10.นายพงศ์ศักดิ์ โขขุนทด
11.นายพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล
12.นางทัศนีย์ มัพยุง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
1. ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
1. แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
3. นายจิตรคุปต์ ทองขาม
นายแพทย์ บุญชอบ พงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง
4. ดร.สุรเสน ทั่งทอง
พาณิชย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญ
5. นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล
3. ศาสตราจารย์ ดร.อานวย ถิฐา
วิชัย
6. นางฐาปนีย์ กาละกาญจน์
พันธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญธร
7. นายสิน นุ่มพรม
4. ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
บุญญานุภาพ
8. นางสาวกาญจนา ใจมั่น
5. พันตารวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ
6. ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ
9. นางสาวกัลยาณี สุขษาสุณี
6. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ
10. นายทัตเทพ ประสงค์
จากัด (มหาชน)
8. อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล
11. นายเฉลียว สวัสดี
7. บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด
9. นางทิพย์มณเทียร ปาละ
8. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10. นางสาวธนพร ประเสริฐกุล
11. นางภัทริกา สิงห์สถิตย์
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รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
บุคลากรดีเด่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญา
นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
ปกรณ์
2. อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล

3.

ชัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมง
คล
4. ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิ

4.

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธี

5. ดร.สมตระกูล ราศิริ

พงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ศรีพันธ์

6. ดร.กันต์ อินทุวงศ์

6. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุม้ วงศ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คาเอม

7. ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์

9. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีกร ด่านยุทธ
ศิลป์

10. นายศุภฤกษ์ วังซ้าย

9. นางธัญวรัตม์ กระจ่าง

11. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

10. นายประเทือง โมราราย

12. ดร.ประพฤทธิ์ สุขใย
13. นายสุพจน์ จงสุขวรากุล

11. นางขวัญเรือน ศรีดี
12. นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

14. ดร.สมเกียรติ บุญรอด

13. นายปวรวรรชร์ ทองคา

15. นางยุพา ศรีคุ้ม

14. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

16. ร้อยตารวจตรี ศักดิ์วิชิต ศรีเงิน
17. นางวิไลวรรณ ทวิชศรี

15. นางศุทธภา นันทพฤกษา
16. นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์

18. พลโทปรีชา จันทร์โอชา

17. นางภัทราวรรณ สุพรรณไพบูลย์

19. นายบุญทรง แทนธานี

18. นายทรงยศ นุ่มตูม

20. นายกฤษฎากร พจมานศิริกุล
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รายนามบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
บุคลากรดีเด่น
ประเภทบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) มี
๑ รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
๑ บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
๒ อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สาเนียง
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

๓ นายปฏิวัติ โชติมงคล
๒ มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาใน
๔ รศ.ดร.นงนุช โอบะ
ประเทศไทย (มูลนิธิ The Set
๕ รศ.ธีรวัฒน์ นาคะบุตร
Foundation)
๖ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
๗ น.ส.เกวลิน ศรีม่วง
๘ นายนิรุต มีเกิด
๙ พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
๑๐ นพ.พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี
๑๑ นายเอกศิลา ปานศรี
๑๒ นางกันยารัตน์ มาเกตุ
๑๓ พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ
๑๔ ร้อยเอกอัสรีย์ อัสมะแอ
๑๕ นายพชร ล้อมรื่น
๑๖ นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์
๑๗ นายเลิศชาย หวังตระกูลดี
๑๘ นางสาวสุกัญญา อ้นวัฒนะ
๑๙ พระคาพล ฉายา คมภีรญาณเมธี
๒๐ บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
๗
๘

๑ รศ.ดร.กิจการ พรหมมา
๒ รศ.นพ.พีระพล วอง
๓ ผศ.ดร.ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียร
ชอบ
๔ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
๕ ผศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์
๖ รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
๗ ดร.สิริมาส
เฮงรัศมี
๘ ดร.วิติยา
ปิดตังนาโพธิ์
๙ ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช

ประเภทบุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน)
มีผู้ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางรวิวรรณ
น.ส.จรรยา
น.ส.อรอุษา
นางจิรพรรณ
นายเกดิษฐ
น.ส.สมศรี
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์

สุขสบาย
มากโภคา
บารุงไทย
ชือศรี
เกิดโภคา
คาพันธ์
ดีบัว

ประเภทบุคลากรดีเด่น (ลูกจ้างประจา
หรือพนักงานราชการ) มีผผู้ ่านเกณฑ์
การพิจารณา

๑ นางเฉลียว มีขา

