
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
บุคคลที่สมควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น  และ 

นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”  พุทธศักราช 2554 
 

 
1.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 11 รำงวัล 
 1.1 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ   แบ่งป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1.1.1  บุคลำกรดีเด่นด้ำนวิชำกำร 
     (1)  กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 1 รำงวัล    
       ดร.กำญจนำ  มหัทธนทวี    มหำวิทยำลัยสยำม 
     (2)  กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  จ ำนวน 1 รำงวัล    
       อำจำรย์สุปรำณี  แตงวงษ์    มหำวิทยำลัยคริสเตียน 

  (3)  กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 1 รำงวัล    
         ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลักคณำ  วรศิลป์ชัย  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

     1.1.2  นักวิจัยรุ่นใหม่ 
     (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 1 รำงวัล   
                         ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
     (2) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 1 รำงวัล   
      Dr.Frederic  Tournemaine    มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
 1.2 บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ 
  1.2.1 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 

           (1) ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล   
            ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำพร  โชติพฤกษ์  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

  (2)  ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล   
     อำจำรย์เศกสรรค์  เสียงเพรำะ    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

  1.2.2  กลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ 



            (1)  ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล   
             อำจำรย์นลินี  สุตเศวต     มหำวิทยำลัยสยำม 

  (2)  ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล    
        อำจำรย์สมปอง  บุญหล่ ำ    มหำวิทยำลัยสยำม 
 
 

  1.2.3  กลุ่มงำนศิลปวัฒนธรรม 
     (1)  ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล   

        ม.ร.ว.อรฉัตร  ซองทอง    มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  (2)  ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล   

                           อำจำรย์วรวรรณ  ขัติชีนะ    มหำวิทยำลัยพำยัพ 
  
2.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น รวมทั้งสิ้น 30 รำงวัล 
 2.1 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 3 รำงวัล   
    นำยกัณณวัฒน์  วงศ์เกียรติขจร    มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 นำยชวลิต  ธรรมทินโน     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
    นำงสำวปัฐยำวัต  ทัพไพรี     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
  (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   จ ำนวน 1 รำงวัล   

 นำงสำวอรอุมำ  สินทวี     มหำวิทยำลัยสยำม 
  (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 3  รำงวัล   

 นำงสำวปภำวรินทร์  บัวยิ้ม     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
 นำยปภินวิช  แว่นมณี     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 นำงสำวอรวิสำ  ทิวไผ่งำม     มหำวิทยำลัยสยำม 

  (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์  จ ำนวน 1 รำงวัล   
 นำยมูยำฮิด  ผดุง      มหำวิทยำลัยอิสลำมยะลำ 

 2.2 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
  2.2.1 ระดับปริญญำเอก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
    (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  3 รำงวัล   
      นำยกตัญญู  กลับสุวรรณ์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
      นำยนิพัทธ์  จงสวัสดิ์     มหำวิทยำลัยสยำม 
      นำยมนตรี  บุญเรืองเศษ    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
    (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 



      ไม่มีผู้รับรำงวัล (ไม่มีผู้สมัคร)  
    (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 3 รำงวัล   
      นำงสำวจิรำพร  เกิดชูชื่น    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
      นำยทัศพร  ชูศักดิ์     มหำวิทยำลัยคริสเตียน  
      นำยภำณุ  สมบัติพิบูลย์     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ  
 
    (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์  จ ำนวน 1  รำงวัล   
      นำยสุชัย  โกมสิทธิพงศ ์   มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
  2.2.1 ระดับปริญญำโท  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
    (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   จ ำนวน 3 รำงวัล  
      นำงสำวณัฏฐำ  อิงคะวัต    สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
      นำยธงไชย  เดิมดำ     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
      นำยประจิน  พลังสันติกุล    มหำวิทยำลัยสยำม  
    (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   จ ำนวน 2  รำงวัล   
      นำงสำวจิรำพร  เดชมำ     มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
      นำงฐิติพร  ศิริบุรำนนท์     มหำวิทยำลัยคริสเตียน 
         (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 2  รำงวัล   
              นำยกฤตภำส  ตั้งสมบูรณ์    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
              นำงสำวปำริชำ  ปิสิตโร    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
       (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์  จ ำนวน 2 รำงวัล  
              นำงสำวทิพวัลย์  ทองอำจ    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
              Mr.Timo  Ojanen     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 2.3 นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น   จ ำนวน 3 รำงวัล  ได้แก ่
  นำยชำญณรงค์  หวังเจริญ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
  นำยปรเมศวร์  ชรอยนุช      มหำวิทยำลัยพำยัพ 
  นำยวิบูล  ศุภจิตรำนันท์      มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2.4 นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  จ ำนวน 3  รำงวัล  ได้แก่ 
  นำยชำตรี  ชุ่มจิตร      มหำวิทยำลัยสยำม 
  นำงสำวสกุณำ  ซ้อนสี      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
  นำงสำวอรพิชำ  บุญศักดิ์      มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 
3. นักศึกษารับทุน “กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ ประจ าปี 2554  ได้แก่ 
 นำงสำวมุกหอม  เหมะธุรินทร์     จำก      มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 



 
 


