
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
บุคคลทีส่มควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น  และ 

นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”  พุทธศักราช 2555 
 
1. ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  14  รำงวัล 
 1.1  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ  แบ่งป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1.1.1 บุคลำกรดีเด่นด้ำนวิชำกำร 
        (1)  กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 1 รำงวัล  
              รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอำด      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
        (2)  กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  จ ำนวน 1 รำงวัล 
                      รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมำงกูร     มหำวิทยำลัยสยำม   
  (3)  กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 2 รำงวัล 

   ดร.ภูมิ  มูลศิลป์      มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
   ดร.อัศม์เดช  วำนิชชินชัย     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

  (4)  กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์  จ ำนวน 2 รำงวัล 
        ดร.กรองทิพย์  นำควิเชตร     มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล  
        ดร.ถำวร  ทิศทองค ำ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

1.1.2 นักวิจัยรุ่นใหม่ 
         (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 1 รำงวัล 
   ดร.ธีรพจน์  เวศพันธุ์      มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
                        (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   จ ำนวน 1 รำงวัล 
      อำจำรย์วีรชัย ไชยจำมร     มหำวิทยำลัยสยำม 
 1.2 บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1.2.1 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
        (1) ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล 

    อำจำรย์วรสรวง  ดวงจินดำ     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 



   (2) ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล 
        อำจำรย์ศนิวำร  วุฒฑกุล       มหำวิทยำลัยรังสิต 

 
 1.2.2 กลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ 
  (1) ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล 

  อำจำรย์ชิษณุ  อัมพรำยน์     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
 (2) ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล 
       อำจำรย์ชลัท พงษ์สุข      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

 1.2.3 กลุ่มงำนศิลปวัฒนธรรม 
 (1) ระดับผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  จ ำนวน 1 รำงวัล 

       ดร.ปริวรรต  ธรรมำปรีชำกร    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
   (2) ระดับผู้ปฏิบัติกำร  จ ำนวน 1 รำงวัล 

                             ผศ.กำรุณันทน์  รัตนแสนวงษ์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
 
2.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลนักศึกษาดีเด่น รวมท้ังสิ้นจ านวน  26 รางวัล 
 2.1 นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน 3 รำงวัล   

   นำยธเนศ  อำจจินดำ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   นำยตนำวิน  สดุดี       มหำวิทยำลัยสยำม  
   นำงสำวปทุมวดี  อัฒจักร      มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ 
         (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  จ ำนวน 2 รำงวัล   
  นำงสำวศศิ  สว่ำงวงศ์      มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

  นำยภูมิสิริ  วุฒิวงศ์      มหำวิทยำลัยสยำม 
 (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์   จ ำนวน 3  รำงวัล   

  นำงสำวมำสรี  ขัดทุ่งฝำย      มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
  นำยศิรัส  ปั้นเก่ำ       มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
  นำงสำวขนิษฐำ  มณีศรีโสภำ     มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 
      (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์   จ ำนวน 2 รำงวัล   

      นำงสำววรรณวิสำ  รชตะนันทบวร     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   นำยสมประสงค์  ศรีปัญญำ      มหำวิทยำลัยรังสิต 

 2.2  นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
  2.2.1 ระดับปริญญำเอก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
                  (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   จ ำนวน 2 รำงวัล   



         ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
         ดร.อนุชำ  ตุงคัษฐำน      มหำวิทยำลัยสยำม 

       (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
             ไม่มีผู้ได้รับรำงวัล (ไม่มีผู้สมัคร)  

          (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 1  รำงวัล   
           ดร.จุฑำมำส  อิงโพธิ์ชัย     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

   (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์         
     ไม่มีผู้รับรำงวัล (ไม่มีผู้สมัคร) 
  2.2.2 ระดับปริญญำโท  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

              (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   จ ำนวน 3 รำงวัล  
        นำยขวัญชัย  กังเจริญ     มหำวิทยำลัยสยำม 

          นำยนวพล  นำมบุดดี     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร  
        นำงสำวจุฑำมำศ  เทียนสอำด     มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

   (2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   จ ำนวน 3  รำงวัล   
              นำงอิสรีย์  วีระเสถียร     มหำวิทยำลัยคริสเตียน 
       นำงวิจิตร ธรรธนะวุฒิ     มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
              นำยทรงเดช  ประเสริฐศรี     มหำวิทยำลัยรังสิต 

   (3) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์  จ ำนวน 1  รำงวัล   
            นำยพัลลภ  สิริพำณิชย์กุล     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

   (4) กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์   
              ไม่มีผู้ได้รับรำงวัล 
 2.3 นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น   จ ำนวน 3 รำงวัล   

  นำงสำวยูสลีซำ มำเจะมะ      มหำวิทยำลัยคริสเตียน 
  นำงสำวณิชกำนต์ ธรมธัช     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
  นำยปฐวี พงษ์กอปรสกุล      มหำวิทยำลัยสยำม 

 2.4 นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  จ ำนวน 3  รำงวัล  ได้แก่ 
      นำยศรัณย์  พินิจสอน      มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
  นำงสำวกนกวรรณ  พันสิทธิวรกุล      มหำวิทยำลัยสยำม 

นำยศิรคุปต์  มูลรัตนำ       มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น 
 นักศึกษารับทุน “ กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ ” ประจ าปี 2555      
  นำยสมบุญ  กังวำลวุฒิพงศ์     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 
 


