
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 
 

บุคคลที่สมควรได้รับรางวัล 
บุคลากรดีเด่น 

และนักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” 
พุทธศักราช 2550 

 
1.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น  ประจ าปี 2550   รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  4  รำงวัล 
 1.1  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ     2  รำงวัล 
  1. รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
  2.  รศ.ดร.อภิศักดิ์  วรพิเชฐ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร  

1.2  นักวิจัยรุ่นใหม่    1   รางวัล 
  อำจำรย์ยุทธนำ  เพ็งแจ่ม   มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1.3  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  1   รำงวัล 
  นำยชฎิล เกษมสันต์     มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
2.  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”   จ ำนวน  1  ทุน  
   นำงสำวธมลวรรณ  จันทร์ประชุม     มหำวิทยำลัยสยำม 
 
 
 
 
 
 
 



บุคคลที่สมควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 
และ 

นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” 
พุทธศักราช 2551 

 
1.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น   ประจ าปี 2551  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  5  รำงวัล 
 1.1  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ    

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1  รำงวัล  
 รศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์       มหำวิทยำลัยสยำม  
 กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1 รำงวัล 
 รศ.ดร.เต โชหยุ่น      มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

1.2  นักวิจัยรุ่นใหม่  จ ำนวน 1 รำงวัล  
 รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอำด      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
 1.3  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ จ ำนวน  2  รำงวัล 
              1.  อำจำรย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์      มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2.  รศ.นันทชัย  ทองแป้น      มหำวิทยำลัยรังสิต 
 
2.  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”   จ ำนวน  1  ทุน  
   นำงสำวนพกำนต์   ชัยเจริญสุขเกษม       มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคคลที่สมควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 
และ 

นักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” 
พุทธศักราช 2552 

1.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น   ประจ าปี 2552   รวมทั้งสิ้นจ ำนวน   3   รำงวัล 
 1.1  บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ  2  รำงวัล 
  (1) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน  1  รำงวัล  
   รศ.ดร.ไพบูลย์  ปัญญำคะโป      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   (2) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1  รำงวัล               
   ผศ.ดร.พิรุณำ  พลศิริ       มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 1.2 นักวิจัยรุ่นใหม่  จ ำนวน  1  รำงวัล 
  ดร.ชัยณรงค์  บุตรเพ็ง        มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
 1.3   บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ   
  ไม่มีผู้ได้รับรำงวัล  
 
2.  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”   จ ำนวน  1   ทุน                   
 นำงสำวรักษณำลี  ดอนสนธิ์       มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. ผู้ไดรั้บการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”   จ ำนวน  1  ทุน  
 นำงสำวชนกกำนต์  เอ่ียมฤกษ์ศิริ         มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 
 
 



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 
 
 
 
 



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 

 
 


