
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
บุคคลที่สมควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น  และ 

นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”  พุทธศักราช 2553 
 

 
1.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น   ประจ าปี 2553  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  8  รำงวัล   
 1.1 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
  1.  บุคลำกรดีเด่นด้ำนวิชำกำร    
   (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1  รำงวัล  

 รศ.ดร.กีรติ    ชยะกุลคีรี     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   (2)  กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1 รำงวัล 

 ผศ.ดร.อรรยำ   สิงห์สงบ     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
   (3) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์ จ ำนวน 1 รำงวัล 

 ผศ.ดร.วรยุทธ   ศรีวรกุล     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
  2. นักวิจัยรุ่นใหม่ 
   (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1  รำงวัล 

 ผศ.ฤกษ์ชัย   ฟูประทีปศิริ     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
   (2) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1 รำงวัล 

 ผศ.ดร.ศุภเจตน์   จันทร์สำส์น    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 1.2  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ 
  1.  กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
       (1) ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1  รำงวัล 
            อำจำรย์พีณำ  จันทะแก้ว     มหำวิทยำลัยพำยัพ 
   (2) ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล 
       นำงสำวอำรีรัตน์  ญำรังษี     มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
  2. กลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ 



   (1) ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล 
     อำจำรย์อำคม  สมุทรโคจร     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น   รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  30  รำงวัล   
 2.1 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการ แบ่งเป็น  4  กลุ่ม คือ 
  (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 3  รำงวัล   
   1. นำยณัฎฐ์     พรโสภณ    มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ 
   2. นำยนนทศักดิ์      เหล่ำลือรัตน์    มหำวิทยำลัยรังสิต 
   3. นำยมูฮัมหมำด  ใบหมำดปันจอ    มหำวิทยำลัยอิสลำมยะลำ 
  (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำนวน 3 รำงวัล   
   1.  นำงสำวกมลพร   ศิริคุตจตุพร    มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   2. นำงสำวศรัญญำ    ไชยวำรีย์    มหำวิทยำลัยพำยัพ 
   3.   Mr.Wu En Wu      มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
  (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 3  รำงวัล   
   1. นำยมุสลิม    รอกำ     มหำวิทยำลัยอิสลำมยะลำ 
   2. นำยอภิรักษ์    คงคำเพชร    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   3. นำงสำวแพรวำ มั่นพลศร ี    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
  (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์  จ ำนวน  4  รำงวัล 
   1. นำงสำวณิชำภำ   ธรรมำธนโชติ    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   2.  นำยธัญชัย    ใจคง     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
   3.  นำงสำวสรวีย์    เจียรประดิษฐ์    มหำวิทยำลัยรังสิต 
   4.  นำงสำวสุปัฎบ์   ควรประดิษฐ์    มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2.2  นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
  1.  ระดับปริญญำเอก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
   (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 2 รำงวัล   
    1.  ดร.สุชำดำ   สิทธิ์จงสถำพร    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
      2.   ดร.สุทธิศักดิ์  อินทวดี     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
   (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  จ ำนวน 1  รำงวัล   
        1.  ดร.จุฑำทิพย์   นันทวินิตย์    มหำวิทยำลัยคริสเตียน 
   (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 2 รำงวัล   
    1.  ดร.จิตติมำ    วงศ์วุฒิวัฒน์    มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
        2.  ดร.มิตภำณี   พงษ์พัว     มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น  
   (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์  จ ำนวน 3  รำงวัล 



    ไม่มีผู้รับรำงวัล  (ไม่มีผู้สมัคร) 
 
  2    ระดับปริญญำโท  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
    (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 2 รำงวัล 
    1. นำงสำวชุติมำ อุตมะมุณีย์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
    2. นำยสมชำย ขำวเศษ     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
  (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  จ ำนวน 3  รำงวัล    
    1. นำงจิตรลดำ ทองดี     มหำวิทยำลัยรังสิต  
    2. นำงสำวสมพร งำมวิลัย     มหำวิทยำลัยคริสเตียน 
    3. นำงสำวสุมำนี ศรีก ำเนิด    มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 2  รำงวัล   
    1. นำงสำวสำยฝน  กล้ำเดินดง    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
    2. นำยสุพจน์  หนูเกลี้ยง     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
   (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์ 
    ไม่มีผู้ได้รับรำงวัล  (ไม่มีผู้สมัคร) 
 2.3 นักศึกษาประเภทกิจกรรมดีเด่น  จ ำนวน 3 รำงวัล   
  1.  นำยปองพล  กุลชัยรัตนำ     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
  2.  นำงสำวพนิดำ    ค ำศรี      มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
  3.  นำยพัฒนพงศ์    ศรีน้อย     มหำวิทยำลัยหำดใหญ่  
 2.4 นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม  จ ำนวน 2  รำงวัล   
  1.  นำงสำวพัชรี  สุภเพียร      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
  2.  นำงสำวเพ็ญสินี  พรหมเศรณี     มหำวิทยำลัยพำยัพ 
 
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”   จ ำนวน  1  ทุน  
 นำงสำวชนกกำนต์  เอ่ียมฤกษ์ศิริ         มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 

 


