รายนามบุคลากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติงานครบ 25 ป
ตั้งแตเริ่มโครงการ ป 2542 จนถึงป 2552
1. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2542 (ครั้งที่ 1) จำนวน 88 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. อ. เกษม
2. นางขวัญตา
3. รศ. ดร. จลกล
4. นางจามรี
5. รศ. ดร. ชม
6. รศ. ณรงค
7. ผศ. ดร. แดง
8. ผศ. นิทัศน
9. นางสาวนิภา
10. รศ. นิภา
11. รศ. ประกิจ
12. ผศ. ประดิษฐ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
24. ผศ. กอบกุล
25. รศ. เกียรติศักดิ์
26. อ. คงเดช
27. ผศ. จำรัส
28. อ. ฉัตรชัย
29. อ. เชิดชัย
30. รศ. เดชา
31. อ. ถาวร
32. รศ. เทียบ
33. นายธวัช
34. รศ. ธีรมน
35. ผศ. นิรมล
36. นางบุญญลักษณ
37. ผศ. มณี
.

อนันตกุล
อาชีวะ
งามวิวิทย
เจริญผอง
กิ้มปาน
เหมกรณ
เหรียญสุวรรณ
กฤษณจินดา
เพิ่มชาติ
ลีลารุจิ
ตังติสานนท
วัชรพิบูลย

13. อ. พรสุข
14. ผศ. พัลลภ
15. อ. พิชิต
16. ศ. มนูญ
17. ผศ. วิชัย
18. รศ. วิพันธ
19. ผศ. สิริวัฒน
20. ผศ. สมผล
21. อ. สุรัตน
22. ผศ. อภินันท
23. อ. อัมพร

รติโรจนอนันต
เหลาเจริญ
กิตตินนท
สุขเกษม
สุรพัฒน
ปรีชาพานิช
ไชยชนะ
โกศัลวิตร
หวังเจริญ
มัณยานนท
มนัสพรหม

อินทรวิจิตร
ชานนนารถ
หุนผดุงรัตน
วงศเจริญ
อินทรโชติ
เครือรัตน
วราชุน
อาชีวะ
สุกีธร
สายศรีหยุด
ไวโรจนกิจ
แยมพราย
ไตรพันธุ
พนิชการ

38. ผศ. มานพ
39. อ. ลัดดา
40. ผศ. วงศทพิ ย
41. อ. มล. วรยส
42. รศ. วิเชียร
43. อ. วินัย
44. อ. มล. วิมลพรรณ
45. รศ. วิวัฒน
46. อ. สนั่น
47. ผศ. สมเกียรติ
48. ผศ. สมศักดิ์
49. รศ. สมศักดิ์
50. ผศ. สุภณัฐ

สุดสงวน
บุญสวน
บัณฑะสุต
ลดาวัลย
สุวรรณรัตน
อุดมทรัพย
ศิริจันทร
เตมียพันธ
สังขปลอง
ไตรพันธุ
ปรียวนิตย
แยมพราย
นิลรัตน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
51. ผศ. กุลวดี
52. รศ. ขนิษฐา
53. อ. ขวัญตา
54. อ. เจษฎา
55. รศ. เฉลิมศรี
56. ผศ. ดาวมณี
57. รศ. ดร. ปรียาพร
58. รศ. พวงทอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
66. อ. ธรรมรัตน
67. รศ. ภัญชนา
68. อ. วิเชษฐ
69. อ. สนอง
คณะวิทยาศาสตร
73. ผศ. เครือวัลย
74. ผศ. เนาวรัตน
75. ผศ. ดร. ปรีชา
76. รศ. ผองพรรณ
77. อ. พรชัย
78. อ. พรทิพย
สำนักงานอธิการบดี
84. นางสาวกรรณิกา
85. นางจรินทรพร
86. นางจิระพันธ

สายศรีหยุด
วิเศษสาธร
สนั่นวาณิชย
หงสา
ปรีชาพานิช
รัศมีเจริญ
วงศอนุตรโรจน
อมรลักษณานนท

59. รศ. พิไลวรรณ
60. ผศ. วิไลวรรณ
61. อ. สมศักดิ์
62. ผศ. สุขุมาลย
63. รศ. อตินุช
64. อ. อัจฉรา
65. อ. โอวาท

ประกอบผล
วอนยอดพันธุ
มีเสถียร
นิลรัตน
กาญจนพิบูลย
สืบสินธสกุลไชย
พูลศิริ

ยางสูง
มีแกวกุญชร
มณีรัตน
นิลเพชร

70. อ. สมพงษ
71. อ. เสรี
72. อ. อนันต

พานิช
รัตนาภรณ
วิสัยเกษม

ศีตะจิตต
ปานแยม
เทียมสมประสงค
รัตนธนาวันต
เจนจิระพงศเวช
ศัพยอนันต

79. ผศ. มาลินี
80. รศ. ไมตรี
81. ผศ. สุนทร
82. ผศ. หัทยา
83. รศ. อรุณี

ตันติยาภรณ
โพธิ์สุข
สุชาติเวชภูมิ
เชี่ยววัฒกี
คงศักดิ์ไพศาล

พิริยะจิตรา
พิมพา
อรรถเศรษฐ

87. นางพิสมัย
88. นางวรนี

ศรีเสือขาม
ตั้งวัฒนากร

2. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2543 (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. ทวี
2. อ. ประสิทธิ์
3. รศ. มงคล
4. นายวิเชียร
5. นายรัฐธรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
11. ผศ. ดนต
12. อ. ปยะวัฒน
13. อ. ผุสดี
14. อ. สมชัย
15. นายอวบ
16. นายสุชิน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
23. ผศ. วรรณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25. อ. กิตติพงษ
26. ผศ. วิรัตน
27. นายพลัด
28. นางสมบูรณ
สำนักงานอธิการบดี
32. นายประจักษ

เทศเจริญ
คำพันยิ้ม
มงคลวงศโรจน
มาฟก
ผาวัน

6. นายอภิชาติ
7. นางเรณู
8. นายสุเทพ
9. นายพิศ
10. นายฉออน

ดอกพรหม
กิ่งทอง
อิ่มนอย
นาคทรงแกว
ชุมอารมย

รัตนทัศนีย
มังกรวงษ
รุงเตา
จันทรรุจิพัฒน
ชุมอารมย
สุประพาส

17. นายสาโรจน
18. นายเอิบ
19. นางพเยาว
20. นายสวาง
21. นายเฉนย
22. นายวิเชียร

เปาวิสิทธิ์
แฟงเลียง
สุประพาส
พุมเพชร
สุกร
ปานฉิม

อารีสินพิทักษ

24. ผศ. วรสิริ

ธรรมประดิษฐ

ศิริวานิชกุล
ภูวิวัฒน
เรืองบุบผา
เผื่อนเพาะ

29. นายสมาน
30. นางเฉลียว
31. นายเจือ [

โตอุตสาห
อาจิณรักษาศรี
กลัดแขก

ประจง

3. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2544 (ครั้งที่ 3) จำนวน 15 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. ดร. โยธิน
2. ศ. ดร. วิวัฒน
3. รศ. ประทีป
4. นายพัฒน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
8. ผศ. กุลธร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9. ผศ. นิตยา
10. รศ. ดร. เกษม
11. รศ. เสาวรีย
สำนักงานอธิการบดี
14. นางวิไลวรรณ

เปรมปราณีรัชต
กิรานนท
บัญญัตินพรัตน
ไลบางยาง

5. นายยวง
6. นายสงกา
7. นายอำนวย

สีจาด
ชัยเจริญ
ประทีป

สิทธิโชค
สรอยทอง
ตะโพนทอง

12. นายโกศิลป
13. นางฉวีวรรณ

สุนทรา
วงษสมบัติ

ตั้งวารี

15. นางสุภา

โชติกุล

เลื่อนฉวี

4. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2545 (ครั้งที่ 4) จำนวน 60 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. ดร. กนก
เจนจิระพงศเวช
2. รศ. ครรชิต
ไมตรี
3. ผศ. ธวัชชัย
นาคพิพัฒน
4. ผศ. พรศักดิ์
อรรถวานิช
5. รศ. ดร. มนัส
สังวรศิลป
6. อ. วรกัลป
ลิ้มเจริญ
7. รศ. ศุลี
บรรจงจิตร
8. รศ. ดร.สมเกียรติ ศุภเดช
9. อ. สมเจตน
เทียมเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
19. ผศ. จิระพงษ
ภูมิจิตร
20. อ. ชั้น
ตั้งอิทธิโภไคย
21. อ. ธีระศักดิ์
อินทรประสงค
22. อ. ธีรสุต
ชุมแสง
23. ผศ. ดร. นพดล
สหชัยเสรี
24. อ. ยุทธนา
กลิ่นมาลี
25. อ. สมศักดิ์
เกงการคา
26. ผศ. สุทธิชาติ
รักษาพราหมณ
27. อ. สุรพล
พลีคราม
28. ผศ. เอกพงษ
จุลเสนีย
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
39. ผศ. รมณีย
อาภาภิรมย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
41. ผศ. ทรงศักดิ์
ตันพิพัฒน
42. ผศ. ไพบูลย
ใจเด็ด
43. อ. มานพ
นชะพงษ
44. ผศ.ดร.ถนิมนันต เจนอักษร
คณะวิทยาศาสตร
49. รศ. กฤษฎา
ไตรสุรัตน

10. นางจิระวรรณ
11. นางฉวีวรรณ
12. นางดวงสมร
13. นางนันทนา
14. นายเฉลียว
15. นายบุญยืน
16. นายประโยชน
17. นายสมศักดิ์
18. นางวรรณา

ศรีเกษ
มงคลลาภกิจ
นัฎสถาพร
พิเชฐจำเริญ
นาคชูแกว
ฉันทพานิช
สัญญอาจ
บุญศรีสุข
หรุนบุญลือ

29. ผศ. นัฎภาภรณ
30. รศ. ดร. ปรีชญา
31. นายสุเทพ
32. นางสาวบุษกร
33. นางเรณู
34. นางยุพา
35. นายทวี
36. นายบุญธรรม
37. นายสุด
38. นายยอน

รัตนทัศนีย
รังสิรักษ
ยงศไสว
สุขทองมวน
มณีพิทักษ
ปานเมน
วจิตานนท
ขาวสวย
พอคาผล
มีโทน

40. อ. สมควร

ศรีสาคร

45. ผศ. ดร. รัตนา
46. อ. สำเริง
47. รศ. ช. ณิฎฐศิริ
48. นายประจักษ

ปรมาคม
คำทอง
สุยสุวรรณ
จันทรยางชอง

สำนักงานอธิการบดี
50. นางรวมพร
อินทรประสงค
51. นางสาวลำเจียก แกวสนธิ
52. นางสาวสอาดองค อุตระ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
56. นางสาวสุนันทรัตน โพธิ์ศรี
บัณฑิตวิทยาลัย
57. นางอัมพร
สืบสุข
สำนักหอสมุดกลาง
58. นางสาวมณีรัตน ฉัตรอุทัย
59. นางสาวรัชนี
วิมลภักตร

53. นายประสาน
54. นายสนิท
55. นายสมพงษ

60. นางสาวสุรีย

บุญเทศ
กลิ่นสุคนธ
บุญทด

บุหงามงคล

5. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2546 (ครั้งที่ 5) จำนวน 64 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. ดร. กิตติ
ตีรเศรษฐ
2. อ. เฉลิมพันธ
หวังวิวัฒนา
3. อ. ดำริห
จันทรแสงสุก
4. รศ. ดร. ถวิล
พึ่งมา
5. รศ. ดร. บุญวัฒน อัตชู
6. รศ. พิพัฒน
เลาหสงคราม
7. ผศ. ดร. ไพศาล นาคพิพัฒน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
15. รศ. กุสุมา
ธรรมธำรง
16. อ. นันทนา
ศิรประภาศิริ
17. ผศ. เลิศวิทย
รังสิรักษ
18. นายมนัส
สงศักดิ์ชัย
19. นายสมศักดิ์
ธรฤทธิ์
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
25. อ. ดนัย
ดิษยบุตร
26. ผศ. วิเชียรชัย
เกียรติชนะไพบูลย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29. รศ. ดร. กอบแกว ตรงคงสิน
30. รศ. ชวาลา
บุรณศิริ
31. ผศ. เทียนชัย
สุวรรณเวช
32. อ. ธวัชชัย
อุบลเกิด
33. อ. บุรินทร
บุญธรรม
34. รศ. ดร. ปญญา
โพธิ์ฐิติรัตน
คณะวิทยาศาสตร
40. อ. จตุพร
อัจจุตมานิส
41. อ. จุฑาธิป
ตัณสถิตย
42. ผศ. ณหทัย
ราตรี
43. รศ. ดร. พรรณี
ฐิตาภิชิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
48. นางวนิดา

ศุภเจียรพันธ

8. รศ. ดร. รัตติกร
9. ศ. ดร. วัลลภ
10. รศ. วิริยะ
11. นายมณฑา
12. นายผล
13. นายสำราญ
14. นายสุรินทร

วรากูลศิริพันธ
สุระกำพลธร
พิเชฐจำเริญ
เทียมเมือง
พฤกษาชีวะ
ใจซื่อ
ดีมิตร

20. นายชาญ
21. นายทองอยู
22. นายประดับ
23. นายศรชัย
24. นายอภิสิทธิ์

ศรนารายณ
ไมจันทร
จันทรประดับ
จำปาทิว
แจมศรี

27. รศ. สมพร
28. นายวิเชียร

ไชยะ
สุประพาส

35. ผศ. ลักขณา
36. รศ. ดร. วิทยา
37. อ. สุขุมาภรณ
38. ผศ. ดร. สุเม
39. รศ. แสน

อมรสิน
บัวเจริญ
ขันธศรี
อรัญนารถ
ติกวัฒนานนท

44. ผศ. วรารัตน
45. ผศ. วีรศักดิ์
46. ผศ. ศิริศักดิ์
47. รศ. สุวรรณ

เรืองรัตนเมธี
สุรพัฒน
เตชะทวีกุล
คูสำราญ

สำนักงานอธิการบดี
49. นางจริยา
50. นางจันทรศรี
51. นางนพชนา
52. นางบุศรินทร
53. นางวิภาพร
54. นางศิวพร
55. นางสาวอารีย
56. นายบุญยัง
สำนักหอสมุดกลาง
64. นายมังกร

นามเสนาะ
สุขวิเศษ
คารวมิตร
ตันพิพัฒน
อินทรสุวรรณ
สังขสุพงษ
แสงศรี
คำนึง
จำปาทิว

57. นางประคอง
58. นายสมชาติ
59. นายสมชาย
60. นายสำฤทธิ์
61. นายสุทัศน
62. นายสุเทพ
63. นายอริญ

บุญอยู
แดงชาติ
เภาประเสริฐ
แปลงแดง
ทองประยูร
จันทรประเสริฐ
มีโทน

6. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2547 (ครั้งที่ 6) จำนวน 55 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. ดร. กอบชัย เดชหาญ
2. อ. ปรีชานันท
ศรีแกว
3. อ. พงษศักดิ์
คำมูล
4. อ. เมธี
ลิ่มกุล
5. นางสาวบุญเกื้อ พงษสิฎานนท
6. นายไพโรจน
จิตรานุกูล
7. นางสาวกิลิสรา
นอบนอม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
15. รศ. วัชรี
วัชรสินธุ
16. รศ. สรรณรงค
สิงหเสนี
17. นางสมทรง
ธรฤทธิ์
18. นางสาวสิตานันต ขันแกว
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
22. ผศ. วันทนี
โชติสกุล
23. รศ. วินิตา
เนตรสวาสดิ์
24. นายมานัส
สังขกลมเกลี้ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27. ผศ. ดร. ทรงยศ
ตันพิพัฒน
28. อ. วิชัย
ลิ้มกาญจนะพงศ
29. รศ. ดร. สุชีพ
สุขสุแพทย
คณะวิทยาศาสตร
33. อ. ดลชาติ
ตันติวานิช
34. อ. ดร. นอมจิต
กิตติโชติพาณิชย
35. รศ. ดร. นิพนธ
วงศวิเศษสิริกุล
สำนักงานอธิการบดี
39. นายทศชัย
ไกรโชค
40. นางสาวประไพ
คำแฝง
41. นายเพิ่มสุข
สุภาเจริญ
42. นางวันดี
บุญยิ่ง
43. นางสาวศุภาภร
พงษสิฎานนท

8. รศ. สาทิป
9. ผศ. สุพจน
10. รศ. ดร.อิทธิชัย
11. นางจรินทร
12. นางสาววิไล
13. นายทวี
14. นายละเบียบ

รัตนภาสกร
ศรีนิล
อรุณศรีแสงไชย
ภูมิดิษฐ
เปรมปราณีรัชต
ไพโรจน
พูนทองคำ

19. นายชาญ
20. นายประสาร
21. นายลำดวน

พวงเขียว
อุนคำ
นุชนนท

25. นายประเสริฐ
26. นางสิริรัตน

สีไพวัน
ธีระนังสุ

30. รศ. ดร. สุวรินทร
31. รศ. ดร. อารมณ
32. นายอาทิตย

บำรุงสุข
ศรีพิจิตต
ศิริจันทนันท

36. อ. สุจินต
37. อ. สุน
38. นายประหยัด

ตันติพิสิฐกุล
จางประยูร
อยูดี

46. นายมานะ
47. นายวัฒนา
48. นางสมปอง
49. นายเสนาะ
50. นายโสภณ

รมแสง
สีชมภู
วจิตานนท
อินทรีย
พัดภู

44. นางสาวอำพร
45. นายปรีชา
สำนักหอสมุดกลาง
53. นางศรีรัตน
54. นางสาธิต

นอยสัมฤทธิ์
ผลงาม

51. นายอดุลย
52. นายอุดม

ทรัพยแสง
โอภาษี

สงศักดิ์ชัย
ยิ่งเฮง

55. นางเสริมศรี

แตงเครือมาศ

7. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2548 (ครั้งที่ 7) จำนวน 82 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. อ. โกศล
ชวนขยัน
2. นางสาวธนสรวง
ไพบูลยสุขสกุล
3. นางนงคราญ
แยมนาก
4. นางประนอม
เจริญสุขวุฒิกุล
5. รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ
6. ผศ. มิ่ง
โลกิจแสงทอง
7. นางสาวเรณู
พิมเสน
8. นางขวัญใจ
มีแสงจันทร
9. นางสาววันเพ็ญ
เกิดศรี
10. ผศ. ดร. วินัย
กลาจริง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. อ. ขวัญนคร
อินทรเอี่ยม
22. นายคุนชอน
เสนีชัย
23. ผศ. ชาญวิทย
พงษขวัญ
24. นางสาวพรทิพย
ลอยแสงอรุณ
25. นายสมศักดิ์
ชาวคำเขตต
26. รศ. อรรถพร
เพชรานนท
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
32. รศ. ดร. จิราภา
วิทยาภิรักษ
33. นางสาวนวลฉวี
คุมพุม
34. นายวีระเดช
ประดับทอง
35. อ. สมิทธิ์
หวังเจริญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
39. อ. บุญลือ
กลาหาญ
40. นางสาวประภัสสร ขุนพิลึก
41. ผศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย
42. นายประวิทย
โรจนพิพัฒนกุล
43. รศ. ดร. วรรณา
ตั้งเจริญชัย
44. รศ. ศรีสกุล
วรจันทรา
45. รศ. ศักดิ์ชัย
ชูโชติ

11. อ. วีระศักดิ์
12. อ. ศิลปชัย
13. รศ. สมชัย
14. รศ. สมภพ
15. รศ. สมยศ
16. นางสาวสุรี
17. นายเทียนชัย
18. นางลิ้นจี่
19. นายสมบต
20. นางอำนวย

วงศวิวัติ
จานสุวรรณ
นรเศรษฐโศภน
แกวมีชัย
จุณณะปยะ
วงษขวัญ
จงทอง
ผาวัน
เทพลี
ผาวัน

27. นายทองใบ
28. นายวิมล
29. นายเสมอ
30. นายอำไพ
31. นายอูด

ชัยชนะ
ภูพลับ
ขุมทรัพย
สวางการ
บุญศรีสุข

36. ผศ. ดร. อำนาจ
37. รศ. อุดมศักดิ์
38. อ. ดร. ผดุงชัย

ตั้งเจริญชัย
สาริบุตร
ภูพัฒน

52. นางสาวพาชื่น
53. นางสาวรวยรินทร
54. ผศ. ดร. ระติพร
55. ผศ. ดร. วรเดช
56. อ. สุรินทร
57. อ. เสาวคนธ
58. นางสาวอัจฉรา

ออนเอกสุข
จันทรเทศ
หาเรือนกิจ
จันทรสร
ทองฟุก
เลิศกาญจนะ
เชยสอาด

46. อ. ศุภร
เหมินทร
47. ผศ. ศุภสมบูรณ อึงรัตนากร
48. รศ. สมภพ
ฐิตะวสันต
49. นายสมศักดิ์
เกตุนที
50. รศ. สมศักดิ์
บัณฑุชัย
51. ผศ. ดร. สุนทร
พูนพิพัฒน
คณะวิทยาศาสตร
65. นายธวัชชัย
ขาวประเสริฐ
66. ผศ. นงนุช
ศิวะภิญโญยศ
67. ผศ. พัชรินทร
เหมโชติ
สำนักงานอธิการบดี
70. นางจริยา
สุขวัต
71. นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป
72. นายวิทวัส
ตรีศักดิ์ศรี
73. นายสวัสดิ์
ทรวงชมพันธ
74. นายทรัพย
ชากะจะ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
80. นางสาวพวงชมพู ถมยางกูร
สำนักหอสมุดกลาง
81. นางกมลรัตน
ตัณฑเกยูร

59. นายพิศ
60. นางพิสมัย
61. นายสมควร
62. นายสมจิตต
63. นายสมพงษ
64. นางวลัยพร

หมายพึ่ง
เรืองบุบผา
นิ่มแสง
พันธุหิรัญ
สังขทอง
เกิดแกว

68. อ. วีระชัย
69. ผศ.ดร.อุนเรือน

ตันยะสิทธิ์
เพชราวัลย

75. นายเทอดศักดิ์
76. นายบุญยัง
77. นายสมนึก
78. นายสมพร
79. นายสมศักดิ์

ฮีมวิเศษ
โพธิ์ทอง
นีอูทอง
สอนสะอาด
นาคสุก

82. นางวิภารัตน

สุวรรณศรี

8. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2549 (ครั้งที่ 8) จำนวน 79 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. ดร. กิตติ
2. นางสาวกานตรวี
3. รศ. ขนิษฐา
4. รศ. ประภาษ
5. ผศ. พลผดุง
6. รศ. มณฑล
7. นางมณีรัตน
8. ศ. ดร. โมไนย
9. ผศ. ศักดิ์ชัย
10. อ. สมโภชน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. รศ. กฤษฎา
21. นายเทพ
22. อ. พวงเพชร
23. นางเพชรรัตน
24. รศ. มัลลิกา
25. รศ. สมศักดิ์
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
31. รศ. ดร. จินตนา
32. ผศ. ดร. ธีระพล
33. ผศ. ดร. พรรณิภา
34. วาที่ ร.ท. พิชัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
38. นางตองออน
39. นางสาวทัศนีย
40. นายธนกร
41. นางนงลักษณ
42. ผศ. ดร. รุจิรา
43. นางสาววทัญญา
44. อ. ดร. วัฒนชัย

ไพฑูรยวัฒนกิจ
โกมลดิษฐ
แซตั้ง
ไพสุวรรณา
ผดุงกุล
ลีลาจินดาไกรฤกษ
สรรพอาษา
ไกรฤกษ
สกานุพงษ
ประไพ

11. นางสาวสุทธีรา
12. รศ. สุเธียร
13. นางสาวชัชมณฑ
14. ผศ. อุทัย
15. นางจันทรฟอง
16. นายทองคำ
17. นายนาวินท
18. นายวินัย
19. นางสมจิตต

พุมชูศรี
เกียรติสุนทร
แกวประเสริฐ
ศรีธีระวิโรจน
ประทีป
มุยสี
ดาราดวง
ปรีชาชาญ
ไพโรจน

อินทรสถิตย
เนตรวงษ
รัตนรามา
ลิทปสวัสดิ์
มังกรวงษ
ธรรมเวชวิถี

26. นางสิริ
27. ผศ. เสริมสุข
28. รศ. อนุสรณ
29. นายอมร
30. นายวีระ

เสนีชัย
เธียรสุนทร
จวงพานิช
แสงแผว
แจมใส

บุนนาค
เทพหัสดิน ณ อยุทธยา
ศิวะพิรุฬหเทพ
สดภิบาล

35. รศ. ดร. ภัทรพร
36. นางสาวโสภา
37. นายบุญเชิด

ธรรมประดิษฐ
ผลโพธิ์
พวงเขียว

คลำทั่ง
นรินทร
ชื่นปรีชา
ศรีสุวรรณ
ตาปราบ
วิสาระโท
พงษนาค

48. ผศ. อนุชา
49. รศ. อภิชาต
50. รศ. อมรศรี
51. นางอัมพร
52. รศ. ดร. อำนวย
53. รศ.ดร.อิทธิสุนทร
54. นายประจวบ

แสงโสภณ
ศรีสันติธรรม
ตันพิพัฒน
สรอยระยา
แสงโนรี
นันทกิจ
กลัดแขก

45. ผศ. วิชัย
46. นางสุมิตรา
47. ผศ. หัตถชัย
คณะวิทยาศาสตร
58. ผศ. กรองแกว
59. นางจุฑาทิพย
60. รศ. ดร. ธีรวัฒน
61. รศ.ดร.นวลพรรณ
62. อ. ปทมา
สำนักงานอธิการบดี
68. วาที่ร.ต.ศักดิ์โชค
69. นางสาวศิริพร
สำนักทะเบียนและประมวลผล
72. นางชอฉัตร
สำนักหอสมุดกลาง
74. นางสาวเกษรา
สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร
75. นางสาวธนกร
76. นายพันธมิตร
77. นางยุวรี

ศุภลักษณ
เจริญสิน
กสิโอฬาร

55. นางประพาน
56. นายสุทิน
57. นายโสม

จอยชางเนียม
จอยชางเนียม
ชากะจะ

ทิพยศักดิ์
มาศนุย
มงคลอัศวรัตน
ณ ระนอง
ลีฬหาวงศ

63. รศ. ภัคคินี
64. รศ. ดร. มาลินี
65. รศ. ดร. ศักดา
66. รศ. สิริภัค
67. นายเสรี

ชิตสกุล
ชุยศุภกิจสินธ
ไตรศักดิ์
สระตันติ์
บูรณะพาณิชยกิจ

มโนภครัตน
นคราวัฒน

70. นางสุดาพันธ
71. นายตอฮา

มั่นเข็มทอง
วงษหวังจันทร

บุญสมบัติ

73. นางสาวบานชื่น

ทวีสิน

78. นายสมชาย
79. นางอรัญญา

ดีมาก
หวังวิวัฒนา

บุญปาล
คุมลำไภย
จันทรนุช
ไตรตรองศร

9. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2550 (ครั้งที่ 9) จำนวน 33 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. รศ. นิกร
2. รศ. เกษตร
3. รศ. เกรียงศักดิ์
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. นางอรทัย
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
8. อ. ฉัตรภิรมย
9. นายสุวรรณ
10. อ. ดร. ณรงค
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14. นายธวัชชัย
15. นายณัฏฐนรากร
16. ผศ. อภิสิทธ
17. อ. บุญเทียม
คณะวิทยาศาสตร
22. นางสาวสุดาลักษณ
23. ผศ.ดร.เผชิญชัย
24. ผศ. ดร. วราวุฒิ
สำนักหอสมุดกลาง
28. นางสุรีย
สำนักงานอธิการบดี
29. นางสาวพจมาน
30. นางสุริยา
31. นางสาววิเชียร

สุขุตมตันติ
ศิริสันติสัมฤทธิ์
สุวรรณโพธิ์ศรี

4. รศ. จิราภรณ
5. รศ. ดร. ศุภมิตร
6. ผศ. ดร. สุทธิชัย

เบญจประกายรัตน
จิตตะยโศธร
นพนาคีพงษ

สุรเชษฐ
วีเกษ
พิมสาร

11. ผศ.ดร.เลิศลักษณ
12. รศ. ดร. สุพิทย
13. รศ. ดร. วิไลพร

กลิ่นหอม
กาญจนพันธ
วรจิตตานนท

โลกเลื่อง
จันทรธิมาน
แกวฉา
พันธุเพ็ง

18. รศ. อดิศร
19. นางสวนิต
20. ผศ. เยาวลักษณ
21. นางกาญจนา

เสวตวิวัฒน
พูนพิพัฒน
สุรพันธพิศิษฐ
สุขกิจเจ

วงศกาฬสินธุ
ไชยสิทธิ์
เถาลัดดา

25. รศ. ดร. อารีย
26.รศ. อุมาพร
27. ผศ. พรรษวรรณ

วิเชียรฉาย
จันทศร
ศรีนาค

32. นายบุญมิ่ง
33. นายชนะ

ฟกหอม
เปลี่ยนประเสริฐ

สมานวงษ

จงทอง
คูหาสวรรค
ประเสิรฐวัฒนกุล
เสนียเดชกุล

10. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2551 (ครั้งที่ 10) จำนวน 43 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. นางศิณีนาฎ
ยมวรรณ
2. นางปรานอม
เอี๊ยบศิริเมธี
3. รศ. อำนวย
พานิชกุลพงศ
4. ผศ. สุวัฒน
ถิรเศรษฐ
5. ผศ. สกุล
หอวโนทยาน
6. รศ. จำลอง
ปราบแกว
7. รศ. พิชิต
ลำยอง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
15. รศ. บุญสนอง
รัตนสุนทรากุล
16. รศ. สุภาวดี
รัตนมาศ
17. รศ. จันทนี
เพชรานนท
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
20. นางดาระกา
ศิริสันติสัมฤทธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
22. รศ. รังสรรค
โนชัย
23. รศ. ทิพวรรณ
ลิมังกูร
24. อ. เอนก
บุญยืน
คณะวิทยาศาสตร
27. รศ. ดุษณี
ธนะบริพัฒน
28. รศ. สุขใจ
ชูจันทร
29. นายประสิทธิ์
แผวบาง
คณะวิทยาศาสตร
33. นางบุญชวย
ชาติทอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
35. รศ. วุฒิชัย
นาครักษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล
36. นางนิฤมน
พุมจันทร
สำนักทะเบียนและประมวลผล
37. นางจิราภรณ
ชื่นปรีชา
สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร
38. นางสุมนา
พูลเพิ่มบุญกุศล

8. รศ. วีระเชษฐ
9. รศ. ศิริวัฒน
10. ผศ. ประภากร
11. ผศ. กิติพล
12. รศ. สุชาติ
13. อ. สุวงษ
14. นายสิทธิชัย

ขันเงิน
โพธิเวชกุล
สุวรรณะ
ชิตสกุล
คูณทวีเทพ
โสมพงศ
ศรีวโรทัย

18. นายอุดม
19. นายยุทธนา

มั่งนาค
อูอน

21. อ. ชัยยุทธ

เจริญพิพัฒนสุข

25. รศ. พงศศักดิ์
26. ผศ. นุกูล

ศรีธเนศชัย
ถวิลถึง

30. นางอัจฉรา
31. อ. สุจิตรา
32. นายยม

แผวบาง
สุคนธมัต
จันทวร

34. นางสุภา

พิมพสวัสดิ์

40. นายธนโชค

ภูมิศิริชโย

39. นายณรงคศักดิ์
สำนักงานอธิการบดี
42. นางลัดดา

ใจอยู

41. นางโสภา

มุยสี

วัชระวรากรณ

43. นายสุวรรณ

นกอยู

11. ผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2552 (ครั้งที่ 11) จำนวน 27 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. ผศ. นนทวัฒน
2. ผศ. คงศักดิ์
3. ผศ. มาฤดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. อ. บรรเจิด
8. นางอัชชา
9. นายปรีชา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
10. รศ. รวีวรรณ
11. นางมะลิวรรณ
12. นางสวาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13. รศ. จุฑารัตน
14. นางนุจรีย
คณะวิทยาศาสตร
16. รศ. สุวรรณ
17. รศ. วลัยลักษณ
สำนักงานอธิการบดี
20. นางเชาวนิตย
21. นางจินดารัตน
22. นางรัตนา
23. นางสาวอุไร

จุลเดชะ
อนันตหิรัญรัตน
ผองพิพัฒนพงศ

4. รศ. พิชัย
5. รศ. จเร
6. รศ. ฟูศักดิ์

คูศิริวานิชกร
สุรวัฒนปญญา
ชีวสุวิทย

เอี่ยมเมตตา
สุทธานินทร
บุญกิจ
ชินะตระกูล
หรุนบุญลือ
จงทอง
เศรษฐกุล
อินอุดม

15. นายประเสริฐ

ผุดผอง

ไชยสิทธิ์
อัตธีรวงศ

18. นายชุมพล
19. นายสมศักดิ์

เนื้อทอง
จำปาทิว

ชาญสิทธิโชค
ภูมิศิริชโย
รัตนายน
ประจักษ

24.
25.
26.
27.

ศรชัยไพศาล
พิมพสวัสดิ์
งามสรรพ ธิง
ผลโพธิ์

นางรุงนภา
นายปฐมวัสส
นางงามจิตร
นายสุรพล

