
 

สรุปผลการคัดเลือกข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ -  ๒๕61 

 

ปี พ.ศ. 

ระดับคณะ 

ระดับมหาวิทยาลัย                  

รับครุฑทองค าส านักงาน กพ. 
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวชิาการ 

ข้าราชการสายช่วยวิชาการ / 

 สายปฏบัิตกิารและพนักงาน

มหาวทิยาลัยสายปฏบัิตกิาร 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

(พนักงานส่วนงาน) 

๒๕๓๗ -  -  ๑.น.ส.แสงดาว ปันธิ     

     ๒. นายเส็ง ฟา้รุง่เรือง     

     ๓. นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย     

     ๔. นายอนันต ์ ไทยวงศ ์     

     ๕. นายยงยุทธ ศรีวิชัย      

     ๖. นายสมศักดิ์  สดีอกบวบ     

๒๕๓๘ -  -  -  -    

๒๕๓๙ -  -  -  -    

๒๕๔๐ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห ์ น.ส.สุวรีย์  จุธากรณ ์ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย     

๒๕๔๑ อ.พฤกษ ์ ยบิมันตะสิริ ๑. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงษ์  นายสิงห์แก้ว ตุย้แพร่   ๑. น.ส.สุวรีย์  จุธากรณ ์

   ๒. น.ส.สุวรีย์  จุธากรณ ์     ๒. นายสงิห์แก้ว ตุย้แพร่  

๒๕๔๒ ๑. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห ์ ๑. น.ส.พัชนี สุวรรณวศิลกิจ  นายสมศักดิ์  สดีอกบวบ   ๑. น.ส.วรลักษณ ์ สุธีรวรรธนา 

 ๒. ผศ.ดร.พมิพใ์จ อาภาวัชรุตม ์ ๒. น.ส.วรลักษณ ์ สุธีวรรธนา     ๒. นายสมศักดิ์  สดีอกบวบ 

๒๕๔๓ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรต ิ ๑. นางเยาวลักษณ์  จันทร์บาง  ๑. นายมานิตย ์ แสงสงิห์      

   ๒. นางศรัณยา อุนจะน า ๒. นายทว ี จันทร์มูล     

๒๕๔๔ รศ.ดร.นุชนารถ จงเลขา นางทิพวรรณ  สวา่งวงศ ์ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย     

๒๕๔๕ ๑. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ๑. นางพรรัตน์  ศริิค า ๑. นายยงยุทธ ศรีวิชัย  น.ส.มะลิวรรณ ฤกษ์พิไชย    

 ๒. รศ.ดร.อารี วบูิลยพ์งศ์  ๒. นางสุดใจ สันธทรัพย์  ๒. นายป๋ันแก้ว สีขาว      

     ๓. นายบุญมา วรรณชัยสน     
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ปี พ.ศ. 

ระดับคณะ 

ระดับมหาวทิยาลัย                  

รับครุฑทองค าส านักงาน กพ. 
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวชิาการ 

ข้าราชการสายชว่ยวชิาการ / 

 สายปฏบัิตกิารและพนักงาน

มหาวทิยาลัยสายปฏบัิตกิาร 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

(พนักงานส่วนงาน) 

๒๕๔๖ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห ์ ๑. น.ส.ปราณี หะซัน ๑. นางร าพรรณ พชิัยเงาะ   นางร าพรรณ พชิัยเงาะ 

   ๒. น.ส.แสงดาว ปันธิ ๒. นายกิตตชิัย ทิพยท์า     

   ๓. นายศานิต ถิรยุทธนา ๓. นายสุภาพ ศริิวรรณา     

๒๕๔๗ รศ.ดร.ศานิต รัตนภุมมะ น.ส.วิไลพร ธรรมตา นายบุญศรี ห้วยทราย น.ส.จันด ี กล่ าเป้ีย   

๒๕๔๘ รศ.ดร.ประสาทพร สมติะมาน ๑.นางพิกุลทอง เทพลขิิตกุล นายพรรษา ชื่นมนุษย์     

   ๒.น.ส.ศศิรินทร์ อธิมา       

๒๕๔๙ รศ.ดร. บุญล้อม ชวีะอริะกุล ๑. นายจตุรงค ์ พวงมณี น.ส. บุญนาค แซ่เหยา่   ๑. นายจตุรงค ์ พวงมณี 

   ๒. นางชนนกิานต ์ แก้วเทพ     ๒. น.ส. บุญนาค แซ่เหยา่ 

๒๕๕๐ รศ. เพทาย พงษ์เพยีจันทร์ นายโชคชัย   ไชยมงคล นางตุมมา เตช๋ะรัก นายเกรยีงศักดิ ์ ศรีบุญเรือง นางตุมมา เตช๋ะรัก 

๒๕๕๑ รศ.ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ นายธีระพงศ ์ ปัญญาตุ้ย นายสวา่ง ชัยเลื่อน นายวรพล สิงห์โทราช   

๒๕๕๒ อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นายยุทธ ค าใจ นายมานพ เป้ียพรรณ์ ผศ.ดร.อังสนา อัครพศิาล 

๒๕๕๓ ผศ. ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย นางบริบูรณ์ อุดมศรี นายเกษม ไชยวงศ์ นางจันด ี กล่ าเป้ีย นายเกษม   ไชยวงศ์ 

2554 รศ. ดร. พิทยา   สรวมศิริ นางลาลิตยา นุม่มศีรี นายดวงทิพย ์ ห้วยทราย     

2555 รศ. ดร. โสระยา   ร่วมรังษี นายณธชัย  แจ๋วเจรญิกุล นายยงยุทธ  ศรีวิชัย นางสาวสายฝน   วงศ์สุวรรณ   

2556 รศ. ดร. ณัฐา   โพธาภรณ์ นางมาลินี รัตน์ชเลศ นายสุภาพ ศริิวรรณา นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์   

2557 รศ. ดร. สุชน   ตัง้ทววีพิัฒน์ นางจุฑาพร  ศรจิตติโยธิน นายอนันต ์ กิจม ี -    

2558 ผศ.ดร. บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล นางสาวลภัสรดา ตุย้แพร่ นายองอาจ   ยอดเมอืง -  นายบุญส่ง  ปันทะศรีวิชัย 

2559 ศ.ดร. สัญชัย   จตุรสิทธา นางนงเยาว ์  แสงค าเฉลยีง นายเชื้อ วงศ์เสอื -  รศ.ดร. โสระยา   ร่วมรังษี 

2560 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง นายอภชิาติ ศรีภัย -  -    

2561 ผศ.ดร. ทศพล   มูลมณ ี นางสมจิต ธารารักษ ์ นายจรัล นพคุณ นายนิรันดร์ บุญรส -  

- 




