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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มอบรางวัล Thailand IPv6 Ready Award แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการรองรับ IPv6

 หน่วยงานและบุคลากรที่ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558

 หน่วยงานได้รับรางวัลระดับชาติ 
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 บุคลากรและผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีบุคลากรที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติ  

ผลงานและรางวัลที่ ได้รับส่วนใหญ่เป็นรางวัลด้านวิชาการ บุคลากรดีเด่น และการประกาศเกียรติคุณ สำาหรับ

บุคลากรและผลงานที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติรวมถึงรางวัลที่ ได้รับมีรายละเอียดดังนี้

1

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมลักษณ์ จึงสมาน 

(อาจารย์คณะแพทยศาสตร์) 
	 ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุอาจารย์แพทย์ทีเ่ป็นแบบอย่างและประพฤตติน 
ดีเด่น	ประจ�าปีการศึกษา	2559	จาก	แพทยสภา

3

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

(อาจารย์คณะแพทยศาสตร์) 

 ได ้รับรางวัลจากสมาคมส ่งเสริมการประดิษฐ ์และการวิจัยของ 
สาธารณรัฐเกาหลี	หรือ	Korea	Invention	Promotion	Association	(KIPA) 
สนับสนุนการจัดงานโดย	 Korean	 Intellectual	 Property	 Office,	 
The	World	Intellectual	Property	Organization	(WIPO)	และสมาพันธ์ 
นักประดิษฐ์นานาชาติ	หรือ	IFIA	ดังนี้	 	
 	 รางวัลเหรียญทอง	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 Dengue	 virus	 serotype- 
specific	DNA	sensor	strip	test	
 	 รางวัลเหรียญเงิน	ผลงานวิจัยเรื่อง	IBV	DNA	sensor	dipstick	test	
 	 รางวัลเหรียญทองแดง	ผลงานวิจัยเรื่อง	Hemoplasma	MG	test	kit	
 	 รางวัลนักประดิษฐ์/นวัตกรรมดีเด่น	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 Dengue	 virus	
scrotype-Specific	DNA	sensor	strip	test	

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย 

(อาจารย์คณะแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ประจ�าปี	 2558	 คณะกรรมการ 
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ส�านักงาน	 ก.พ.)	 กระทรวง 
ศึกษาธิการ
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4

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี อุดมเพทายกุล 

(อาจารย์คณะแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย	ผลงานวิจัยเรื่อง	Effect	of	Oral	Vitamin	D 
Supplement	 on	 Atopic	 Dermatitis	 จากสมาคมแพทย์ผิวหนัง 
แห่งประเทศไทย	และบริษัท	La	Roche-Posay	ประเทศไทย

6

รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ

(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม 
ปีการศึกษา	2558	จากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี

(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์) 

	 ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	“มศว	วิจัย”	ครั้งที่	 9	 (ได้รับรางวัล	Gold	 
Award		ผลงานวิจัยเรื่อง	Green	Jewelry	นวัตกรรมแท่งถมปราศจากตะกั่ว 
เพื่อการส่องออก	ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต	ิปี	2558)	

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

(อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร	ผลงานเรื่อง	อุปกรณ์ 
ควบคุมก�ากับท่าทางการท�างานและเก็บข้อมูลท่าทางการท�างานไร้สาย	 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ	“มศว	วิชาการ	ครั้งที	่9”

7

นายเสริมสุข รัดเร่ง

(บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์) 

	 ได้รับรางวลับุคลากรดีเด่นสายสนบัสนนุวชิาการ	คณะวทิยาศาสตร์ในเครอื 
เทางาม	ปีการศึกษา	2558	จากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือ 
เทางาม
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9

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย

(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์) 

	 ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 “มศว	 วิจัย”	 คร้ังท่ี	 9	 (ได้รับรางวัล 
จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	ปี	2558	จากการได้รับการจดทะเบียน 
อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	“แยมสาหร่ายไก”)	

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณ 

(อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวลัจากวทิยานพินธ์เร่ือง “ทุนจิตวทิยาเชงิบวกในการท�างานกลุ่ม 
ของนสิตินกัศกึษา	:	การวจิยัและพฒันาโมเดลการวดัและโปรแกรมเสริมสร้าง” 
ดังนี้
 	 รางวลัผลงานวจิยัดีเด่นส�าหรบันสิติขัน้ดษุฎบีณัฑิต	 กองทนุรชัดาภิเษก 
สมโภช	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 	 รางวลัวทิยานพินธ์ระดบัด	ี สาขาการศกึษา	 จากส�านกังานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 

อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์) และ

นายปราณ อัศวพลไพศาล นายภูมิรัตน์ นุสุวรรณ 

(นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัล	Best	Paper	Award	ผลงานวิจัย	เรื่อง	“Fluorescent	Chemosensor	for	Cu2+	based	on 
Schiff	 base-naphthalene-2-ol”	 ในงานประชุมวิชาการ	 International	 Conference	 on	 Science	 and	
Technology	 of	 Emerging	 Materials	 2016	 (STEMa	 2016)	 จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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12

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

(อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์)

	 ได้รบัรางวลัอาจารย์ดเีด่นแห่งชาต	ิ สาขามนษุยศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์	 
ประจ�าปี	2559	จากท่ีประชมุประธานสภาอาจารย์	มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

14

อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

(อาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์) 

 ได้รับรางวลัผลงานวจัิยดีมากแบบโปสเตอร์	 ในการประชมุใหญ่ 
โครงการส่งเสรมิการวิจยัในอดุมศกึษา	ครัง้ที	่4	(HERP	CONGRESS 
IV)	จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

13

อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

(อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย)

 ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบเทิดแผ่นดิน	 (นานาชาติ)	สาขา	ครู	อาจารย์ 
ปูชนียบุคคล	จากสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ  และ อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

(อาจารย์สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้)

 ได้รับรางวัลดังนี้
  รางวัลเหรียญทอง	(Gold	Prize)	และรางวัลพิเศษ	(Special	Prize)	
จากผลงานวิจัยเรื่อง	“Dengue	virus	serotype-specific	DNA	sensor	strip	test”	ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค 
ไวรสัไข้เลอืดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ดเีอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบแถบ	จดัโดย	Korea	 Invention	Promotion 
Association	(KIPA)	Korea
  รางวัลเหรียญเงิน	 (Silver	Prize)	และรางวัลผลงานประดิษฐ์ดีเยี่ยม	 (The	Best	 Innovation	Award) 
จากผลงานวิจัยเรื่อง	 “IBV	 DNA	 sensor	 dipstick	 test”	 ชุดตรวจส�าหรับตรวจเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบ 
ติดต่อในไก่	จัดโดย	The	First	Institute	Inventors	and	Researchers	in	I.R.IRAN
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16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ

(อาจารย์สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้) 

	 ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ�าปี	 2559	 รางวัลระดับดีมาก	 
จากผลงานวจิยัชดุส�าหรบัตรวจวัณโรคและวัณโรคด้ือยา	จดัโดยสภาวจิยัแห่งชาติ 

18

อาจารย์วิชุดา สาธิตพร

(อาจารย์สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้) 

	 ได้รับรางวลับทความวจัิยด้านพัฒนบริหารศาสตร์	ระดับชาต	ิสาขาพฒันาสงัคม 
	รางวัลด	ีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

17

อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

(อาจารย์สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้) 

	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	(Bronze	Prize)	และรางวัลพิเศษ	(Special	 
Award)	จากผลงานวิจัยเรื่อง	Hemoplasma	MG	test	kit	จัดโดย	Associa-
tion	of	British	Inventors	and	Innovators,	Seoul,	Korea

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่

(อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม)

 ได้รับรางวัล	 “คนไทยตัวอย่าง”	 โครงการกิจกรรมรณรงค์การท�าความด	ี 
ต้นแบบคนด	ีใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดนิ	คนท�าดต้ีนแบบสงัคมแห่งปี	2559	 
จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 
(สว.นท.)	



SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
ANNUAL  REPORT  20 16114

1

นายศุภกร หวังทรัพย์ทวี 

(นิสิตปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิต	 นักศึกษาแพทย์	 ที่ประพฤติตนดีเด่น 
ในเชิงคุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2559	จากแพทยสภา

3

นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ 

(นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

 ได้รับรางวัลผู ้มีความประพฤติดี	 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	

2

นางสาวระพีพร แต้วัฒนา  

(นิสิตปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�าปี	2559	(Nursing	
Student	Reward	2016)	จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ	(ทคพย.)

4

นางสาวชญาณิน เสือไพฑูรย ์ นางสาวเกล็ดกาญจน์ อางนานนท์ และ 

นางสาวภัทราพร ทรายคำา  

(นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

 ได้รบัรางวลัชนะเลิศจากการน�าเสนอผลงานทางวชิาการทางกายภาพบ�าบดั 
	ประเภทโปสเตอร์	จากสมาคมกายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย

 นิสิตและผลงานที่ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

	 	 	 จากความมุ่งมั่นในการท�างานของนิสิต	 มศว	 ที่ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
ด้วยความวิริยะ	 ด้วยจิตริเริ่มท่ีจะท�าในสิ่งท่ีควรท�า	 ทุ่มเทท�างานด้วยความเพียรพยายาม	 มีความอดทน 
ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างานต่างๆ	 ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค	 มีความพยายามแก้ปัญหาและ 
อุปสรรคในการท�างานให้ส�าเร็จ	เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่	มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการท�างานให้ส�าเร็จ 
จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ	วิชาชีพ	คุณธรรม	จริยธรรม	และได้รับรางวัลจากองค์กร 
หรือหน่วยงานภายนอก	ดังนี้
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5

นางสาวธันยา หมัดสะ  นางสาวชนากานต์ คงกตัญญูสกุล และ 

นายจิรวัฒน์ วงศ์ธีรภัค  (นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการน�าเสนอด้วยวาจา	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก	 และมุมเอียง 
ของกระดูกเชิงกราน	ล�าตัวขณะยืนด้วยขาข้างเดียวในคนสุขภาพดี	จัดโดย 
คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7

นางสาวกัญญาณัฐ ละออทรัพย์  และ นางสาววิภาดา อินทร์แก้ว

(นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทการน�าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ 
ผลงานวจิยัเรือ่ง	 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการนวดเพือ่เพิม่การไหลเวยีนเลือด 
ส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้า	 จัดโดยคณะกายภาพบ�าบัด	
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8

นางสาวเกล็ดกาญจน์ อางนานนท์  นางสาวชญาณิน เสือไพฑูรย์ และ

นางสาวภัทราพร ทรายคำา

(นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทการน�าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ 
ผลงานวิจัยเรื่อง	ผลของการยืด	pectoral	muscles	ด้วย	Muscle	Energy 
Technique	ต่อการขยายตวัของทรวงอก	ก�าลังกล้ามเนือ้หายใจ	และสมรรถภาพ 
การท�างานของปอดในเพศชาย	อายุ	18	-	23	ปี	ที่มีภาวะไหล่งุ ้ม	จัดโดย 
คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

6

นางสาวดมิสา บัวศรี  นางสาวนิศารัตน์ บัวแต่งตันสกุล และ 

นางสาวพัชรินทร์ คำาสงค์  (นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทการน�าเสนอด้วยวาจา	ผลงาน 
วิจัยเรื่อง	 ศึกษาผลโดยทันทีของกลไก	 Reciprocal	 inhibition	 ต่อความ 
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง	ผ่านเทคนิค	Isometric	antagonist 
contraction	จดัโดยคณะกายภาพบ�าบดั	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
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9

นายธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร  นางสาวมนันยา แจ้งประดิษฐ์ และ

นางสาวรัชธิชา มั่นหรั่ง

(นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัล	 popular	 vote	 ประเภทการน�าเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ	 
ผลงานวจิยัเรือ่ง	การศกึษาค่าอ้างองิของการขยายตัวของทรวงอกในผู้ใหญ่ไทย 
สุขภาพดี	จัดโดยคณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

11

นายบัณฑิต ช่วงไชย 

(นิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา) 

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 ประเภทการวิ่ง	 4	 x	 60	 เมตรชาย	 
จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์	(Asian	Beach	Games	2016)	ประเทศ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

12

นายธนวุฒิ มากเจริญ

(นิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์) 

  	 ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี	 2015	 (Quality	Youths	Scholarship 
of	 The	 Year	 2015)	 จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย	(มสวท.)

13

นางสาวธนาภรณ์ คำาเลิศ  นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก และ

นางสาวฐิตาภา จิตต์ประเสริฐ

(นิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

 		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	เหรียญเงิน	จากการประกวดโครงงาน 
วิจัยระดับอุดมศึกษา	 กลุ่มเคมี	 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

10

นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรม 

(นิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์) 

 ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2558		จัดโดย 
สภาสถาบันการศึกษากายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย
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14

นายสุรศักดิ์ ศรีลำ้าเลิศ  นางสาวอรณิชา จึงอร่ามวงศ์ และ

นางสาวศุภางคณา ทองสุข (นิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทองแดง	 จากการประกวดโครงงานวิจัย 
ระดับอุดมศึกษา	 กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	

16

นายจักรพันธ์ พิญญคุณ  และ นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม

(นิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	เหรียญเงิน	จากการประกวดโครงงาน 
วิจัยระดับอุดมศึกษา	 กลุ่มฟิสิกส์	 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

15

นายบดีศร บุญอินทร์  และ นางสาวนรีกานต์ เสาวรส

(นิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	เหรียญเงิน	จากการประกวดโครงงาน 
วิจัยระดับอุดมศึกษา	 กลุ่มชีววิทยา	 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

17

นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช  (นิสิตปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์) และ

นางสาวอรพรรณ มานะจิตต์  (นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์) 

 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 การเขยีนข้อเสนอโครงการนวตักรรม	 สายอุดมศกึษา 
ประจ�าปี	 2559	 ผลงานเร่ือง	 “ชดุตรวจ	 LAMP	 test	 ส�าหรบั	 Pseudomonas 
aeruginosa	พัฒนาร่วมกับการใช้	gold	nanoparticles	(AuNPs)	probe” 
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)

18

นางสาวกมลลินี  พ่วงมีสี  

(นิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น	จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
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20

นางสาวปาวีณา บุญเหลือ และ นางสาวพิมลวรรณ พันธุ์วุ้น

(นสิติปริญญาตรี คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่วเชงินเิวศ)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการออกแบบทริปท่องเท่ียว	 
“นั่งรถไฟ	ลาศิวิไลซ์	ไปสระแก้ว”	จาก	Railway	Mission	ภาระกิจติด	train 
จัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

21

นางสาวณัฎฐา ชื่นฤาด ี นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย

นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ ์ นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ

นางสาวสายรุ้ง เพียรอนุรักษ์ และ นางสาวพอหทัย ศรีมณี 

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษา	 จากการแข่งขันโต้วาที 
อุดมศึกษา	ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร	ี 
ครั้งที่	22	รอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ

22

นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์  นางสาวมานิตา สาเหล้ และ

นางสาวหทัยภัทร สุทธิ  (นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง	 จากการแข่งขนัต�าส้มต�าประกอบลลีา	 
ในงานสืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย	 จัดโดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

23

นายฐานันต์ พันชนะ และ นายทากะนาริ โดวมิ

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหา	J	-	CHALLENGE	ในงาน 
มหกรรมญี่ปุ่น	JAPAN	EXPO	IN	THAILAND	2016	จัดโดย	JEDUCATION	
CENTER

19

นายจิรวัฒน์ สิริกรกาญจน์  นายภีมวัจน์ ทองปอน 

นายธีรธัช สนธิสถาพร  นางสาวรุ่งนภา มหัจฉริยพันธุ์

นายศุภกิตต์ ฤทธิศาสตร์ และ นางสาวพิมพ์มนัส พรมรอด

(นิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์)

	 ได้รับรางวลัจากการแข่งขนัสะพานเหลก็จ�าลองแห่งเอเซยี	(9th	Asia	Steel 
Bridge	Competition	2016	:	ASIA	BRICOM	2016)	ณ	Tokyo	Institute	of	Technology,	Tokyo,	Japan
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภท	Construction	Cost	(ค่าใช้จ่ายในการประกอบสะพาน)

 รางวัลรองชนะเลิศประเภท	 Total	 Cost	 (ค่าใช้จ่ายรวมของวัสดุสร้างสะพานและค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
	 (สะพาน)
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24

นายพิชณ เลิศจารุเกตุ

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที	่ 2	จากการแข่งขนัจดับทู	 ในงานมหกรรม 
ญี่ปุ่น	JAPAN	EXPO	IN	THAILAND	2016	จัดโดย	JEDUCATION	CENTER

26

นางสาววริศรา ช้างแก้ว นางสาววฤณดา นาคเอี่ยม และ นางสาวสิริมนต์  กิจจานุกิจ 

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อศึกษา	ณ	Juniata	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นเวลา	1	ภาคเรียน		 
ตามความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กับ	Juniata	College 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

27

นางสาวมัลลิกา ศรีเดชสุรศักดิ์  

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

 ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ	ASEAN–INDIA	Student	Exchange	Programme	2015	ณ	สาธารณรัฐอินเดีย 
ตามความร่วมมอืของสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐอนิเดีย	 ประจ�าประเทศไทย	 และกรมกจิการเดก็และเยาวชน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

25

นางสาวมุทิตา ใหม่พุ่ม นายปุณชัย จันปุ่ม 

นายทยุติธร วัชระสุภัทร และ นางสาวณัฐวดี สอดแสง

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับทุนการศึกษาส�าหรับผู้มีผลการเรียนและมีความประพฤติดีเด่น	 
จัดโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

28

นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์  

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์)

 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	จากการประกวดสุนทรพจน์อดุมศกึษาเฉลมิพระเกยีรติฯ 
ครัง้ที	่16		ประจ�าปี	2558	ชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ 
หวัข้อ “พระนวมราช	ปราชญ์แห่งน�า้”	ภายใต้กรอบหลกั “ตามรอยพระยคุลบาท 
ช่วยชาติได้อย่างไร”	 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์



SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
ANNUAL  REPORT  20 16120

30

นางสาวสายรุ้ง เพียรอนุรักษ์

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

 ได้รับรางวลัดังนี้
  	 รางวลัชนะเลิศอนัดับ	1	พร้อมโล่รางวลั	เกยีรตบิตัร	และทุนการศกึษา 
จากการประกวดพูดฉับพลัน	 (ระดับอดุมศกึษา)	 จัดโดยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ
 	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2 จากการประกวดสนุทรพจน์	ครบรอบ	84	ปี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถมัภ์	จดัโดยมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	จังหวัดปทุมธานี

31

นางสาวธาราทิพย์ พิพัฒน์

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์)

 ได้รับคัดเลือกเป็นพิธีกรรายการ	Gen	C	Reporter	คนข่าว	Gen	ใหม่ 
จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	(Thai	PBS)	

32

นางสาวพุทธิดา ไตรวิทยากร นางสาวศิริณัฐ ศิรินุพงศ์ 

นางสาวชิดชนก คีรีรักษ์  และ นางสาวธนัชพร วิทยารัมภะ

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ “AIS	 BrandAge	 
Award	ปีที่	 9”	จัดโดยบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	 (มหาชน)	 
หรือ	AIS	ร่วมกับ	BrandAge	นิตยสารด้านธุรกิจและการตลาด	

33

นางสาวพรพิมล วงศ์ศิริ  นางสาวพัฒรียา ตั้งเสรีสุข

นางสาวพิรญาณ์ เอี่ยมนาคะ   นางสาวนชัย์นภสั เราอคัรรุง่เรอืง และ

นางสาวณัฐชลี พุทธยะบุณย์ (นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	อันดับ	1	พร่อมโล่และเงินรางวัล	จากการประกวด 
แผนธุรกิจ	 KU	 Economic	 and	Business	 Plan	Competition	ครั้งที่	 3	 
ภายใต้หัวข้อ	Social	Innovation	for	Sustainability	(นวัตกรรมทางสังคม 
เพื่อความยั่งยืน)	จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29

นายเอกพงษ์ ใจสมหวัง

(นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์) 

	 ได้รับเกยีรติบตัร	และเขม็เชดิชเูกยีรตท่ีิมอบให้แก่	นกัเรียน	นสิิต	นกัศึกษา 
ที่มีความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร	ครั้งที	่55	ประจ�าปีพุทธศักราช	2559 
จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
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34
ทีม Smart Man    

นายธฤตธรณ์ พุกกะณะสุต นายพชร เลไธสง

นายธนวัตน์ อินตา    นายวัศพล เลิศเธียรพิพัฒ 

นายธัชพล ศรีวิลัย  นายบุลากร ไตรนภากุล และ

นายธนดล เกียรติกังวานไชย  

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดแผนการตลาด	 Marketing	 
Plan	Contest	#8	หวัข้อ “Honda	Moove”	จดัโดยบริษทั	เอ.พี.ฮอนด้า	จ�ากดั

35
นางสาววรารัตน์ พจนีย์นนท์ และ นางสาวกฤษฎาพร เอื้อจรุงเดช

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
ทางการท่องเท่ียวระดบัอุดมศกึษา	ประเภททกัษะการน�าเสนอรายการน�าเท่ียว 
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3ุ6
ทีม Fullfil  

นายวีระคุปต์ ปานขวัญ นางสาวศิรดา สวัสดี

นายภานุวุฒิ ภักดีวงศ์   นางสาวอริสา อินต๊ะปวน 

นางสาวมณนีพรตัน์ เลศิกิตตมิศกัดิ ์ นางสาวณฐัชาวริศ ลกัษมวีโิรจน์กุล 

นางสาวภชัธภมี สภณกลุ และ  นางสาวกมลพรรณ ยุตตะไพบูลย์  

(นสิติปริญญาตร ีคณะสงัคมศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิป 
วดิโีอ	รณรงค์บรจิาคอวยัวะ	จดัโดยมหาวทิยาลยักรงุเทพ	ร่วมกบั	ศนูย์รบับรจิาค 
อวยัวะสภากาชาดไทย

37
ทีม STARTER  

นายพีรณัฐ วีรเสนีย์  นางสาวอริสรา แสงธงทอง

นายอุดมทรัพย์ แก้วสะแสง   นางสาววริศา ฤทธินภากร 

นายธนพัชร แซ่เหลียว  นางสาวรวิกร หัสษะวีระเดช และ

นายธนาฒย์ ปุนนจิต    

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

	 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ	อนัดบั	1	จากการประกวดแผนการประชาสัมพนัธ์ 
และคลิปวิดีโอ	 รณรงค์บริจาคอวัยวะ	 จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ร่วมกับ	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

38

นางสาวธณัชพร เตชะอัครเศรษฐ์ 

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

	 ได้รับการคดัเลือกจากองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาหลีในประเทศไทย	 
ในฐานะตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย	 เข้าร่วมโครงการ	 Global	 Young 
Leaders	Camp	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี
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41

นางสาวระวีภัทรา สายสุวัณสิริ   และ นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 จากการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย 
	ณ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง

42

นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  นายพุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์ และ 

นายเมธี แสกกลาง 

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการจากการประกวดความเป็นเลิศในการ 
จัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	 6	 (Teaching	Contest	 ครั้งที่	 6)	 
ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 
เรื่อง	 “งานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 กับการพัฒนาการศึกษา”	 
ณ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	

39

นางสาวจริยา อรรคบุตร    นางสาววันชนก แววมยุรา  นายจิรวัฒน์ ดารณีศรีสุข   

นางสาวสุนทรี จันสมบูรณ์พานิช  นางสาวดาวเสาวลักษณ์ กองทอง นางสาวอริสรา ชูสังวาล และ

นายธิษณ์โรจน์ ตรีรัตนาวิทยา     

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	และรางวัล	Popular	Vote	ผลงานเรื่อง	“การติดตามการเปลี่ยนแปลง 
แพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนในด้วยการรับรู้จากระยะไกล”	 ในการแข่งขันการน�าเสนอผลงานวิชาการ 
แบบโปสเตอร์	(Poster	Presentation)	จากการประชมุวชิาการนิสตินกัศกึษาภมูศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	8	จัดโดยคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

40

นายชายชาญ อึ้งเหมอนันต์   นางสาวนัทธ์ชนัน อนุวงษา  นางสาวอรียาภรณ์ สุทธวงศ์  

นายยุทธพิชัย หยกทับทิม  นางสาวเจนจิรา เขียวฉำ่า  นางสาวศิริลักษณ์ ทองปลอน และ 

นางสาวชลธิชา อินทสระ    

(นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 ผลงานเร่ือง	 “การสร้างเอกลักษณ์ปลาทูแม่กลองสู่สินค้าสิ่งบงชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์”	ในการแข่งขันการน�าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์	 (Poster	Presentation)	จากการประชุม 
วิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที	่ 8	 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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นายภัทรชัย พันธ์พาณิช

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โครงการ	 “แม็คสมาร์ท”	 (Mc	 Smart)	 ประเภท 
แฟชั่น	ไลฟ์สไตล	์ประเภทเดี่ยวการตลาด	จากแม็คยีนส์	ร่วมกับ	กรมส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	(DITP)

44

นางสาวภิรมย์พร ประทุมเวียง

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 จากโครงการ	 Thailand	 Jazz	 
Competition	2016	ครั้งที่	11	ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	จัดโดยคณะดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

45

นางสาววภิาว ี ดำารงค์โภคนิ

(นสิติปริญญาตร ีคณะศลิปกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากโครงการประกวดเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ 
ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	หรือ	Sustainable	Designer’s	Project	2016	จัดโดย 
บริษัท	 สยามพิวรรธน์	 จ�ากัด	 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์	 ร่วมกับ	 บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	ธนาคารไทยพาณิชย์

46

นายศตพล แจ่มศรี

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
เชงิสร้างสรรค์	ครัง้ท่ี	3	Creative	Textiles	Award	2016	จดัโดยสถาบันพฒันา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	กระทรวงอุตสาหกรรม

47

นายกฤตยศ กาญจนดุล

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล	 Mr.	 Perfect	 Body	 จากการประกวด	
Mister	University	Ambassador	Thailand	2016	จัดโดยองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัและส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(	ป.ป.ช.) 
จังหวัดนครราชสีมา
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48

นางสาวแพร สันต์เสริมสุข  นางสาวธันยพร ทวีสมาน และ

นางสาวปณิตา  สถีระศรินทร์ 

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 “Central	 Young	Designer	 Challenge	 2016” 
จากการประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อน�าผลงานไปใช้จริง	 ภายใต้แนวคิด	
Central	Let’s	Celebrate	:	Gift	Wrapping	Set	จัดโดยบริษัท	สรรพสินค้า 
เซ็นทรัล	จ�ากัด	

49

วง Quintavoca 

นายกรณัฐ นิปกานนท์  นางสาวภิรมย์พร ประทุมเวียง และ 

นางสาวชนิตา บุญเรือง 

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการประกวด	 BEC-Tero	 “Pentatonix	 
Acapella	Singing	Contest”	จัดโดยบริษัท	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 
จ�ากัด	(มหาชน)

50

นายนธินินัท์ มัง่ม ีและ นางสาววสิาพร ถิรสวสัดี

(นสิติปริญญาตร ีคณะศลิปกรรมศาสตร์)

 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบัที	่ 2	 (เหรยีญทองแดง)	ประเภทกีฬาลลีาศ 
Latin	American	Class	E	Single	Dance	 (Jive)	จากการแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลยั	ครัง้ท่ี	43	“กนัเกราเกมส์” ณ	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีจงัหวดั
อบุลราชธานี

51

นายอนุวัฒน์ ยศบุตร และ นางสาวราเซล แย้มสุนทร

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 (เหรียญทอง)	 ประเภทกีฬาลีลาศ	 Latin	 
American	Class	E-Beginner	จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	43	 
“กนัเกราเกมส์”	ณ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี

52

นายพัฒนา เกิดเพ็ง และ นางสาววรัชยา บุญญาลงกรณ์

(นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับที่	 2	 (เหรียญทองแดง)	 ประเภทกีฬา 
ลลีาศ	Latin	American	Class	E-Beginner	จากการแข่งขนักฬีามหาวิทยาลัย	 
ครั้งที่	43	“กันเกราเกมส์” ณ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี
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53

นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา  นายอนิรุทธ์ มาลัย และ

นายณัฐพล สีวลีพันธ์

(นิสิตปริญญาตรี สำานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)

	 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ	อนัดับ	2	จากการแข่งขนัตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
และน�าเสนอบทความวิจัย	 ระดับปริญญาตรี	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 
จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	รังสิต

54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง 

(นิสิตปริญญาเอก สำานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)

 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับด	ี ปีการศึกษา	 2558	 จากวิทยานิพนธ์	 
เรื่องความเหลื่อมล�้าของโอกาสการศึกษา	ทรัพย์สินครัวเรือน	และกรณีศึกษา 
ทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาต	ิ(วช.)

55

นายชวนิ เชาวนลขิิต

(นสิติปริญญาตร ีวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม)

 ได้รับรางวัลต้นกล้าจิตอาสา	พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน	
จัดโดยส�านักงานกรมต�ารวจแห่งชาติ

56

นายกรวิชญ์ ขวัญอารีย์  และ นายภคนันท์ จุลเสน

(นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

 ได้รับรางวัล	 The	 Hero	 พลเมืองกล้าท้าเปล่ียนโลก	 จากผลงานชื่อ	 
“แอพลิเคชั่น	 Bagblock”	 จัดโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	(สสส.)		มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	และนิตยสาร	Aday

57

นายณัฐพล ชลมารค นางสาวศรินเนตร เจริญลักษณ์ และ

นางสาวสิริกัลยา เล็ดลอด 

(นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ชื่อผลงาน	 ASEAN	 Mania	 จากโครงการประกวด 
รายการโทรทศัน์	ส�าหรบัเยาวชนระดบัอดุมศกึษา	ครัง้ที	่6	ประเภทแอนเิมชัน่	 
หวัข้อ	 “We	 ASEAN”	 จดัโดยสถาบนัวชิาการสือ่สาธารณะ	 องค์การกระจายเสยีง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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58

นายวิกรม อภินันท์วรกุล  นางสาวชมพูนุท วงศ์สุริยา และ

นายปฏิภาณ อินทรสุวรรณ

(นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ชื่อผลงาน	City	of		Mine	จากโครงการ 
ประกวดรายการโทรทัศน์ส�าหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	6	ประเภท 
แอนิเมชั่น	 หัวข้อ	 “We	 ASEAN”	 จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ	 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
59

นางสาวภูริมาศ อยู่ภิรมย์  นางสาวกมลชนก สุคนธเคหา และ

นายลีลวัฒน์ อูมา 

(นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 3	 ชื่อผลงาน	 Neighbor	 จากโครงการ
ประกวดรายการโทรทัศน์ส�าหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	6	ประเภท
แอนิเมชั่น	 หัวข้อ	 “We	 ASEAN”	 จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ	
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
60

นายสถาพร สมัยกุล

(นิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

 ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี	 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
61

นางอรุณี ลิ้มมณี

(นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัลสตรีสากล	จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	(สค.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(พม.)

63

นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์

(นิสิตปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา)

 	 	 ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น	 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ
น�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	 “ราชภัฏวิจัย	 ครั้งที่	 1”	 
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

62

นางสาวพิชชาดา สุทธิแป้น

(นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)

 ได้รับรางวัล	Best	Presentation	Award	จาก	ICAP	2016	:	18th  
International	Conference	on	Applied	Psychology	เร่ือง	Assessment	 
of	Healthy	Lifestyle	Behavior	Needs	for	Older	Adults	Living	with 
Hypertension	จัดโดย	World	Academy	of	Science,	Engineering	and	
Technology,	Tokyo,	Japan
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1

อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา

(ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์) 

 ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นจากทันตแพทยสภา	ประเภททันตแพทย์
รุ่นใหม่โดดเด่น	

2

อาจารย์ทันตแพทย์กุญชร เกิดมณี

(ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาต	ิ (1st	Winner	Poster	Award	Research 
Category)	จาก	The	11th	 International	Meeting	of	 the	Asian	Pacific	Society	of	Periodontology 
(APSP),	Bali,	Indonesia

3

ทันตแพทย์สุกฤษฎิ์  ใจแกล้ว 

(ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวลัทันตแพทยศาสตรบณัฑิตผู้มจีริยธรรมดีเยีย่ม	ประจ�าปี	2558	 
จากมลูนธิคิณะทันตแพทยศาสตร์มหดิล

4

ทันตแพทย์หญิงสุทธินี  กนกพูนสิน  

(ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์) 

	 ได้รับรางวลัผู้มผีลการศึกษายอดเยีย่ม	 มคีณุธรรม	 จรยิธรรม	 สมควรได้รบั 
การยกย่อง	เชิดชูเกียรติ	ประจ�าปี	2559	จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

 ศิษย์เก่าที่ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครบรอบ	67	ปี	ผลิตบัณฑิตจ�านวนมากไปท�างานรับผิดชอบในภาคส่วน
ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการศึกษา	 บัณฑิตทุกคนล้วนเป็นศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยหล่อหลอมเพื่อให ้
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
พัฒนาประเทศ	 ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตและการท�างาน	 เช่น	 มีผลงานอันเกิดจาก
ความสามารถที่เป็นเลิศ	 มีคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องในสังคม	 มีต�าแหน่งงานท่ีมีเกียรติและรับผิดชอบสูง 
รวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 ท�าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงตามไปด้วย	 ดังนั้นส่วนหนึ่ง 
ของความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจึงได้มาจากความส�าเร็จของศิษย์เก่า	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559 
มีศิษย์เก่าได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกดังนี้
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5

ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำานาญสิทธิ์

(ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์) 

		 ทันตแพทย์หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์

6

นางสาวเฌอมาวร์ี สวุรรณภาณุโชค

(ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์) 

	 นักแสดง	นางแบบ	ภาพยนตร์	โฆษณา	มิวสิกวิดีโอเพลง	

7

นายปฏิภาณ ศาสตร์อำานวย

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

 ครูศิลปะดีเด่น	 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
	เขต	2	(SP2	Award	2559)

8

นางสาวธนิศา ปัญญาภู

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

	 นางงาม 
  มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
    มสิบวิต้ีแอนด์เฮลต้ี	จากน�า้แร่เพอร่า	ในการประกวดมสิแกรนด์ไทยแลนด์	 
เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2559	

9

นายจิรัชยา ศิริมงคลนาวิน

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

 นางงาม	พิธีกร
  มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส	2016	

10

นางสาวอภิญญา บุญยะประณัย

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

 พิธีกร	ผู้ประกาศข่าว
	 ได้รับรางวัลสิงห์ฆเณศ	 ประจ�าปี	 2559	 สาขาผู้เป็นแบบอย่างสังคม 
ยอดเยี่ยมแห่งปี
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11

นางสาวรัญดภา  มันตะลัมพะ

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

	 นักแสดง	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	
	 ได้รับรางวัลสิงห์ฆเณศ	ประจ�าปี	 2559	 	สาขาผู้เป็นแบบอย่างสังคม 
ยอดเยี่ยมแห่งปี		

12

นางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

	 นักแสดง	พิธีกร	
	 ได้รับรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น	 จากละครเรื่อง	 เลื่อมสลับลาย	 
จากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองค�า	ครั้งที่	30

13

นายนพตชนธรณ์ เลิศธีรพงศ์

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

	 ครูสอนเต้น
 ได้รับรางวลัชนะเลิศ	การประกวด	18th	Asia	Pacific	Dance	Competition 

14

นายณัฐวุฒิ  เตียวต่อสกุล

(ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การประกวด	โครงการ	“แม็คสมาร์ท”	(Mc	Smart)

15

นายสุริยนต์ อรุณวัฒนกูล

(ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์) 

 นักแสดง	นายแบบ
	 ได้รับรางวัลเทพทอง	สาขาวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น
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1

เด็กหญิงอริยาทิต นวชิต

 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	เหรยีญทอง	โล่รางวลั	พร้อมเกยีรติบัตร	ในการแข่งขัน 
รายการ	 ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ	 ครั้งที	่ 13	 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และทุนการศึกษา 
พระพรหมมังคลาจารย์	ปีการศึกษา	2559	ณ	โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	
กรุงเทพมหานคร	
2

เด็กชายภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และ

เด็กชายนภวัต ตันติศิริวัฒน์ 	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
	 ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 
ชั้นประถมศึกษา	ครั้งที่	12	ณ	โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต	จังหวัดปทุมธานี

3

นางสาวธนัชพร ดำารงธรรมวุฒิ

	 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยแบดมินตัน	
 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 ประเภททีมหญิง	 จากการแข่งขันรายการ	
Asean	School	Games	ครั้งที	่7	ณ	ประเทศบรูไน

 นักเรียนและผลงานที่ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

4

นายกัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ

	 ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	การว่ายผลัดฟรีสไตล์	4	x	100	เมตร	และ	 
1	เหรียญทองแดง	การว่ายน�้าท่าผีเสื้อ	100	เมตร	จากการแข่งขันรายการ	
Asean	School	Games	คร้ังที่	7	ณ	ประเทศบรูไน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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5

เดก็หญิงธนชันนัท์ ชสูตัยานนท์

 ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	จากการแข่งขนัเทเบลิเทนนสิเยาวชนชิงแชมป์ 
อาเซยีน	(South	East	Asian	Junior	&	Cadet	Table	Tennis	Championship 
2016)	ประเภทคูห่ญงิ	อายไุม่เกนิ	15	ปี	ณ	กรงุพนมเปญ	ราชอาณาจักรกมัพชูา

6

นายกัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ

	 ได้รบัโล่รางวลัเดก็และเยาวชนดเีด่น	ประจ�าปี	2558	จากกระทรวงศกึษาธิการ 
และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี	พลเอก	ประยทุธ์	จันทร์โอชา	ณ	ตกึสนัตไมตร	ี 
ท�าเนียบรัฐบาล

7

นายสาริศ สุวรรณรัตน์

	 ได้รบัโล่รางวลัเดก็และเยาวชนดเีด่น	ประจ�าปี	2558	จากกระทรวงศกึษาธิการ 
และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี	พลเอก	ประยทุธ์	จันทร์โอชา	ณ	ตกึสนัตไิมตรี	 
ท�าเนียบรัฐบาล

8

เด็กชายพีรณัฐ ฟักทอง

 ได้รับรางวัลกินรีทอง	บุคคลตัวอย่างสาขาศิลปิน	นักแสดงเด็กยอดเยี่ยม	
“โครงการสร้างสรรค์	 คนดต้ีนแบบของสงัคมไทย”	 คณุค่าแห่งบคุคล	 ประจ�าปี	
2559	โดยชมรมปันน�า้ใจอุน่ไอรกั	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน

9

เด็กชายจิรายุ จรีชัยโยธิน

 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	คนของแผ่นดิน	ครั้งที่	4	รางวัลลูกตัวอย่างดีเด่น
และรางวลัเยาวชนต้นแบบ	จากโครงการเฉลมิพระเกียรตอิงค์ราชนัเทดิทนูเกยีรติ	 
“แม่ของแผ่นดิน” ณ	ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	กรุงเทพมหานคร



SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
ANNUAL  REPORT  20 16132

10

เด็กหญิงพริมา พัวพรพงษ์

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประกวดเขียนเรียงความ	“สมวัย	หัวใจเดียวกัน”	 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

เด็กชายจิรายุส จินาพงษ์a

	 ได้รับรางวลัชนะเลศิ	ประเภทบคุคลและประเภททีม	รบัถ้วยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล 
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีครัง้ที	่13	ปีการศกึษา	2558	ณ	โรงเรียนสิรนิธร 
ราชวิทยาลัย	จังหวัดนครปฐม

12

เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร และ เด็กชายณพ เติมตฤษณา

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภททีม	 รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี พร้อมเกยีรติบัตรและเงินรางวลั 
ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ครั้งที	่ 13	 ปีการศึกษา	 
2558	ณ	โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย	จังหวัดนครปฐม

13

เด็กชายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์

	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภททมีและประเภทบุคคล	รบัถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พร้อมเกียรติบัตรและ 
เงินรางวัลในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล 
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ครั้งที่	 13	 
ปีการศึกษา	2558	ณ	โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย	จังหวัดนครปฐม

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

14

เดก็ชายนญ กังวานธีรวัฒน์

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภททีมและประเภทบุคคล	 ในการแข่งขัน 
คณิตศาสตร์โอลิมปิก	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	International	Teenagers 
Mathematics	 Olympiad	 2015	 (ITMO	 2015)	 ณ	 เมืองสุไหงปตานี	 
รัฐเคดาห์	สหพันธรัฐมาเลเซยี

15

เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร เด็กชายนญ กังวานธีรวัฒน์ และ เด็กชายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีม	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	กรุงเทพมหานคร	ในการแข่งขันคณิตศาสตร ์
ประจ�าป	ีจัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทรวิโรฒ 
รายงานประจำาปี 2559 133

16

เด็กชายวิชญ์พล นาครัตน์

 ได้รบัรางวลัเหรียญทอง	ถ้วยรางวลัคะแนนรวมภาคปฏบิตั	ิ(The	total	score 
of	Exploration)	และเกยีรติบตัร	ในการแข่งขนัคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ระดับประถมศึกษา	ครั้งที	่12	ประจ�าป	ีพ.ศ.	2558 
(12th	International	Mathematics	and	Science	Olympiad	for	Primary 
School	2015	:	IMSO	2015)	จดัโดยส�านกัพฒันานวตักรรมการจัดการศึกษา	 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	4	ณ	โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต	จังหวัด
ปทุมธานี17

เดก็ชายสวิชั รกัษ์งาน

 ได้รบัรางวลัเหรยีญทองและเกยีรติบตัร	 ในการแข่งขนัคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ 
ระดบัประถมศกึษา	ครัง้ที	่12	ประจ�าปี	พ.ศ.	2558	(12th	International	Mathematics	and	Science	Olympiad 
for	Primary	School	2015	:	IMSO	2015)	จดัโดยส�านกัพฒันานวตักรรมการจัดการศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	4	ณ	โรงแรมเอเชยีแอร์พอร์ต 
จังหวัดปทุมธานี

18

เด็กชายธณภณ ประกอบดี และ เด็กชายธนัชวีร์ นาคเสวีวงศ์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทชายคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	
เด็กหญิงกรกมล อนันต์ศิริโรจน์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทหญิงคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี
 ในการแข่งขันกีฬาเปตอง	 กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค 
ปีการศึกษา	 2558	 จัดโดยกรมพลศึกษา	 ณ	 สนามเปตอง	 การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร

19

นายศภุเศรษฐ์ โอชาญศริิ

	 ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	Class	Youth	Ten	Dance	ในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ	ครัง้ที	่44 
ประจ�าปี	 2558	 “ปากน�้าโพเกมส์”	 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	ณ	 จังหวัด 
นครสวรรค์

20

เด็กชายเสฏฐนันท์ สงวนประสาทพร

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ครอสเวิร์ดเกมส์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
ถ้วยคะแนนรวมโรงเรียนอันดับ	 1	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในการแข่งขัน 
Crossword	 รายการ	 ECC	 PUZZLES	 THAILAND	 OPEN	 2016	 จัดโดย 
สถาบนัภาษา	ECC	และสมาคมครอสเวร์ิดแห่งประเทศไทย	ณ	ห้างสรรพสินค้า 
ซีคอนสแควร์
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22

เด็กชายกฤติน เอกธัญสกุล

	 ได้รับรางวลัชนะเลิศเหรียญทอง	ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น	ในการแข่งขัน 
ภาษาองักฤษเพชรยอดมงกฎุ	จดัโดยมลูนธิร่ิมฉตัร	ณ	โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั

21

นางสาวสุทัตตา เทพบุตร

	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ประเภทผลัดผสม	 4	 x	 100	 เมตร	 หญิง	 และ 
เหรียญทอง	 ประเภทผลัดฟรีสไตล	์ 4	 x	 100	 เมตร	 หญิง	 ในการแข่งขัน 
ว่ายน�า้กีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 37	 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 
จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	ณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช

26

เด็กชายเสฏฐนันท์ ปลั่งศิริ  เด็กชายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข และ 

เด็กชายณัฐพศ วิตตางกูร ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับมัธยมศึกษา
เดก็ชายจิตกีรต ิกุลสมบรูณ์ ได้รับรางวลัผูพ้ดูยอดเยีย่ม	ประเภทแข่งขนัครัง้แรก 
	 ในการแข่งขันโต้สาระ	วาทีภาษาองักฤษ	The	5th	Thailand	World	Schools	
Debating	Championship	(TWSDC)	ณ	โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

25

เด็กชายเจตริน รัตนภราดร เด็กชายกฤติน เอกธัญสกุล และ

เด็กชายเอษา สาครพันธ์

 ได้รบัรางวลัอนัดบัที	่17	ของโลก	ประเภททมี	จากการแข่งขนั	Essay	Writing 
ในการแข่งขนัการตอบปัญหาวชิาการและโต้สาระวาทภีาษาองักฤษระดบัโลก 
รายการ	The	2015	World	Scholar’s	Cup	Tournament	of	Champion	
ณ	เมืองนิวเฮฟเวน	รัฐคอนเนกติกัต	ประเทศสหรัฐอเมริกา

24

เด็กชายกฤติน เอกธัญสกุล

	 ได้รับรางวลั	Best	Speaker	of	the	Tournament	อนัดับที	่1	ในการแข่งขนัโต้สาระวาทภีาษาองักฤษ	รายการ	 
“The	4th	PHS	Open	House	Cross	Training	Tournament” ณ	โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

23

เด็กชายกฤติน เอกธัญสกุล

 ได้รบัรางวลัเหรียญทองวิชาประวตัศิาสตร์	รางวลัอนัดบัที	่8	ของโลก	จากการ 
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ	 6	 วิชา	 และรางวัลผู้พูดยอดเยี่ยมอันดับที่	 39	 
ของโลก	ในการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการและโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 
ระดับโลก	รายการ	The	2015	World	Scholar’s	Cup	Tournament	of	
Champion	ณ	เมืองนิวเฮฟเวน	รัฐคอนเนกติกัต	ประเทศสหรัฐอเมริกา




