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รางวลับคุลากรดเี
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นกัศกึษารั
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เดน่ รวมทั้งสิน้จํ
ดน่ด้านวชิาการ  แ
ากรดเีดน่ดา้นวชิา
มสาขาวิทยาศาสต
ผ้ช่วยศาสตราจาร
ลุ่มสาขาสงัคมศาส
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ลุ่มสาขามนุษยศาส
ผู้ช่วยศาสตราจาร
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งานสนับสนนุวชิา
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ะจะมีพธิมีอบรา

...............

จานวน  8   รางว
แบ่งป็น 2 กลุ่ม คือ
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สตร์และเทคโนโลยี 
ย ์ดร.นิศากร สมส
สตร์  1  รางวัล
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2. รางวลันกัศกึษาดเีดน่ รวมทั้งสิน้  18   รางวลั  
                2.1  นกัศกึษาดเีดน่ประเภทวชิาการดีเดน่     5  รางวลั  คอื 
                     2.1.1  กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 รางวลั  ไดแ้ก ่

        นางสาวภารณี  อภิรมย์เสนีย์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
              2.1.2  กลุม่สาขาสงัคมศาสตร ์ 3  รางวลั  ได้แก ่

     นายกฤษฎา  อินต๊ะปัญญา     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
     นางสาวทิพธันยรัตน์  พุทธพรหม    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
    นายประกิต  อึ้งเจริญ      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

           2.1.3  กลุม่สาขามนษุยศาสตร ์ 1 รางวลั  ไดแ้ก ่
       นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ย่าง     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    

 

       2.2  นกัศกึษาดเีด่นประเภทวทิยานพินธด์ีเดน่   แบง่เป็น  2  กลุม่  
              2.2.1  ระดับปรญิญาเอก    4   รางวลั  คอื 
                   (1)  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 รางวัล  ได้แก่ 

          ดร.ประจิต  ลิ้มสายพรหม     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     ดร.สันติ  พัฒนะวิชัย      มหาวิทยาลัยสยาม 

           (2)   กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  2  รางวัล  ได้แก่ 
     ดร.กําพล บุริยเมธากุล     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     สิบตํารวจตรีหญิง ดร.เพ็ญนภา  ชูพงษ์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

              2.2.2   ระดบัปรญิญาโท    3   รางวลั  คอื 
              (1)   กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รางวัล ได้แก่ 

     นายภูธเนศ  ภูสีเขียว     มหาวิทยาลัยศรีปทุม             
 
  (2)  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1  รางวัล   ได้แก่ 
          นางสาวมัณฑนา  สุขศรีอินทร์     มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

    (3)  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  1  รางวัล  ได้แก่ 
     นายธนัชพร  พาณิชย์กิจเจริญ    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

3. นกัศกึษาดเีดน่ประเภทกิจกรรมดีเดน่   3 รางวัล  ได้แก ่
    นายฉัตรชัย  อยู่กลัด      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
    นางสาวณัฐธิดา ต้ังโสภณพงศ์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    นางสาววีนา ไวลี่      มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

4. นกัศกึษาดเีดน่ประเภทศลิปวฒันธรรมดีเดน่  3  รางวัล  ได้แก่ 
   นางสาวนฤมล  เอ่งฉ้วน      มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
   นายสุทิศ  ใจพินิจ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

                  นางสาวอรุณพร  ทักษิณทวีทรัพย์     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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