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1 นางสาวสุทิศา จ่ันมุกดา
2 นายชาญวิทย์ ตรีเดช
3 นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบ
4 นางสาวนันทนา พิเคราะห์
5 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ นายวิทิต ผ่ึงกัน
6 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ นางทัศนีย์ พิริยชาติ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ฉกาจนโรดม
8 นายเกษม วงค์แสน
9 นางเบญจพร อัคควัฒน์
10 นางสาวอรนุช ศรีมณฑก
11 รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
12 นางกฤษณา ทําสิมมา
13 รองศาสตราจารย์นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
14 นายบุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
15 มหาวิทยาลัยทักษิณ นายละมุล จันทร์จะนะ
16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางบุญเหลือ ศรีมงคล
17 รองศาสตราจารย์จิรประภา มากล่ิน
18 นายรุ่งรัตน์ พระนาค
19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ
21 นางจรณะ ทรัพย์สุวรรณ
22 นายบุญเชิด เปล่ียนกล่ิน
23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร โรจน์ทินกร
24 มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต
25 นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ
26 นายดูน เพ็งภัตรา
27 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์
28 รองศาสตราจารย์เก็จกนก เอ้ือวงศ์
29 นายวัชรพงษ์ ธงพุดชา
30 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา ก้ิมปาน
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองศาสตราจารย์สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล
33 รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียงทอง
34 นางกรชนก แก่นคํา
35 มหาวิทยาลัยนครพนม นางจุฑามาศ ใจสบาย
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธ์ุ
37 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาวี สุขมณี
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองศาสตราจารย์ยุภาดี ปณะราช
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนต์
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองศาสตราจารย์กาสัก เต๊ะขันหมาก
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ กอบัวแก้ว
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองศาสตราจารย์วิไลรัตน์ คีรินทร์
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธ์ุ
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์สุนี โชติดิลก 
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ 
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสาร เพ็งพุ่ม 
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์สริตา บัวเขียว 
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์สรวงพร กุศลส่ง 
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐ
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยโทณัฏฐชัย จันทชุม 
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ นามบุรี 
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง 
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาวนฤชล เรือนงาม 
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าท่ีเรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ 
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นางพัชรินทร์ ขุนเทา 
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายชาติชาย โสภา
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ศรีน้อย ชุ่มคํา 
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายเจษฎา ชาตรี 
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์วิลาวรรณ์ คําหาญ
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสิน นาวารัตน์ 
65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม 
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์สมเกียรติ กอบัวแก้ว 
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณะ บรรจง
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา กูลรัตน์ 
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองแท่ง ทองล่ิม 
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์ 
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี เพ็ชร์ช้าง 
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ประทุมเวียง 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ เลิศจันทรางกูร 
74 นางเสนอ กล่ินบุญฟุ้ง 
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า 
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี สวาสด์ิธรรม
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายสมพงค์ อมรประสิทธ์ิ 
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อิทธิผล 
79 รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ
80 นางนุชลี ทิพย์มณฑา 
81 รองศาสตราจารย์รวีวรรณ เด่ือมขันมณี
82 นางสาวบุญสมหญิง พลเมืองดี 
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ จริยาเอกภาส 
84 รองศาสตราจารย์คมสัน อํานวยสิทธ์ิ
85 รองศาสตราจารย์พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ 
86 รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักด์ิ ธรรมโชติ 
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิระวี ระวีกุล 
88 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร สุรินทร์
89 นางสุธี เทพสุริวงค์ 
90 นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ
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