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งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
หน่วย	:	ล้านบาท

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ งบกลาง รวม

2557 			248.6374	 	1,767.9495	 			263.6183	 			365.4870	 			315.3341	 					34.9369	 	2,995.9632	

2558 			291.8484	 	1,833.7905	 			220.2250	 			374.7247	 			412.8303	 					31.3373	 	3,164.7562	

2559 			327.3005	 	1,955.7886	 			218.3658	 			348.3945	 			419.5283	 					38.3660	 	3,307.7437	

2560 			336.3147	 	1,944.1493	 			335.4008	 			855.0066	 			167.3951	 					37.5950	 	3,675.8615	

2561 			431.3596	 	2,170.4564	 			226.8748	 			897.7195	 			185.4608	 					48.6733	 	3,960.5444	
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หน่วยงานได้รบัรางวลัระดับชาติและระดับนานาชาติ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 1.	การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก	SIDCER	(Strategic	Initiative	for	Developing	
Capacity	 in	 Ethical	 Review)	 และรับมอบโล่รางวัล	 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	 17th	 FERCAP	
INTERNATIONAL	CONFERENCE	&	5th	FERCI	NATIONAL	CONFERENCE	2017	ณ	All	 India	 Institute	
of	Medical	Sciences,	Ansari	Nagar,	New	Delhi	จาก	SIDCER	 (Strategic	 Initiative	 for	Developing	
Capacity	in	Ethical	Review)
	 2.	 การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน	 HA	 โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล	(องค์กรมหาชน)	The	Healthcare	Accreditation	Institute	(Public	Organization)

   

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	 ได้รับรางวัล	 “หนึ่งโรงเรียน	หนึ่งนวัตกรรม”	
ระดับประเทศ	 และรางวัลเหรียญทอง	 “ระดับภูมิภาค”	 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้	 “การจัดการเรียนรู้
บูรณาการ	STEM	และ	STEM	&	M	ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ์	 ได้รับรางวัล	 “สถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการ 
คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย”	จากกระทรวงวัฒนธรรม

189รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

	 1.		อาจารย์	ดร.วิไลวรรณ	ปะธิเก	คณะพยาบาลศาสตร์	
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต	ประจ�าปี 
2017	จาก	School	of	Nursing	and	Midwifory	The	university	
of	Newcastie	Australia

  2.		รองศาสตราจารย์	 ดร.เบญจมาส	 วงศ์สัตยนนท์	
คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน	
(Outstanding	award	in	Teaching	and	learning)	จากสมาคม
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย
 

 3.  รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์สทุศัน์	 รุง่เรอืงหิรญัญา	 
คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”	
ประจ�าปี	 2560	 ณ	 ตึกสันติไมตรี	 (หลังนอก)	 ท�าเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561
 

 4.  รองศาสตราจารย ์ 	ดร.ปรินทร ์ 	ชัยวิสุทธางกูร 
คณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการระดับดีเด่น 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม	 ปีการศึกษา 
2560	ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	“วิทยาศาสตร์
วิจัย”	ครั้งที่	10	(The	10th	Science	Research	Conference)

บุคลากรได้รบัรางวลั
ด้านวชิาการ 
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 	 5.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรัณย์	พิมพ์ทอง	สถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์	ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	
(คปก.)	 รุ ่นที่	 21	 (อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์)	ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

	 6.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรัตน์	ส�านัก 
นวัตกรรมการเรียนรู้	 ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน
ดีเด่น	จากโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน	พ.ศ.	
2561	 จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	
ร ่วมกับสมาคมเครือข ่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย ์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	(ควอท.)
 

  
 1. 	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	ดร.เภสัชกรหญิง	 รุ ้งตะวัน 
สุภาพผล	คณะแพทยศาสตร์	ได้รับรางวัลจากงาน	46th	 Inter-
national	 Exhibition	 of	 Invention	 Geneva	 ณ	 กรุงเจนีวา	
สมาพันธรัฐสวิส	ดังนี้
	 	 					เหรียญทอง	(Gold	Medal)	การน�าเสนอผลงาน
และผลิตภัณฑ์	เรื่อง	“สารสกัดกระชายด�าเพื่อการยืดอายุเซลล์”	
      เหรียญทองแดง	(Bronze	Medal)	การน�าผลงาน 
และผลติภณัฑ์	เรือ่ง	“โลชัน่น�า้มนัร�าข้าวชนดิพิเศษทีม่สีารแกมมา
ออไรซานอล	18,000	พีพีเอ็ม”

ด้านวจัิย 
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	 2.		รองศาสตราจารย์	 ดร.ภนารี	 บุษราคัมตระกูล	 คณะ
แพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลการน�าเสนอโปสเตอร์ดีเด่น	 (Best	
Poster	 Award)	 โปสเตอร์เรื่อง	 The	 study	 of	 association	
between	 serum	 brain	 derived	 neurotrophic	 factor	
protein	and	dyslipidemia	on	memory	performance	in	
Thai	Alzheimer	disease	patients	จากการประชุมวิชาการ	
22nd	 International	 Conference	 on	 Neurology	 and	
Neurophysiology
 

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภนันทา	ร่มประเสริฐ	คณะ 
เศรษฐศาสตร์	 ได้รับรางวัล	Best	Paper	2017	จากการเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ	 8th	 International	 Conference	 on	
Economics,	Business	and	Social	Science	(ICEBSS	-	2017)	
หัวข้อ	 “Sweet	 Green	 Tea	 Consumption	 with	 Health	
Economics	Matter”	ณ	เมืองลังกาวี	ประเทศมาเลเซีย
 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงเดือน	รัตนะมงคลกุล 
คณะพยาบาลศาสตร์	ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการ 
วิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่ง 
ประเทศไทยฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	จากสมาคมการพยาบาล
แห่งประเทศไทย

	 5.		อาจารย์	ดร.รัชฎาภรณ์	ประมงค์	คณะแพทยศาสตร์	
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	2560	เรื่องเมลาโทนิน
และปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อชราภาพของสมองและโรคสมอง 
เสื่อมอัลไซเมอร์	จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
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และผลติภณัฑ์	เรือ่ง	“โลชัน่น�า้มนัร�าข้าวชนดิพิเศษทีม่สีารแกมมา
ออไรซานอล	18,000	พีพีเอ็ม”

ด้านวจัิย 
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	 2.		รองศาสตราจารย์	 ดร.ภนารี	 บุษราคัมตระกูล	 คณะ
แพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลการน�าเสนอโปสเตอร์ดีเด่น	 (Best	
Poster	 Award)	 โปสเตอร์เรื่อง	 The	 study	 of	 association	
between	 serum	 brain	 derived	 neurotrophic	 factor	
protein	and	dyslipidemia	on	memory	performance	in	
Thai	Alzheimer	disease	patients	จากการประชุมวิชาการ	
22nd	 International	 Conference	 on	 Neurology	 and	
Neurophysiology
 

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภนันทา	ร่มประเสริฐ	คณะ 
เศรษฐศาสตร์	 ได้รับรางวัล	Best	Paper	2017	จากการเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ	 8th	 International	 Conference	 on	
Economics,	Business	and	Social	Science	(ICEBSS	-	2017)	
หัวข้อ	 “Sweet	 Green	 Tea	 Consumption	 with	 Health	
Economics	Matter”	ณ	เมืองลังกาวี	ประเทศมาเลเซีย
 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงเดือน	 รัตนะมงคลกุล 
คณะพยาบาลศาสตร์	ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการ 
วิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่ง 
ประเทศไทยฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	จากสมาคมการพยาบาล
แห่งประเทศไทย

	 5.		อาจารย์	ดร.รัชฎาภรณ์	ประมงค์	คณะแพทยศาสตร์	
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	2560	เรื่องเมลาโทนิน
และปัจจัยต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อชราภาพของสมองและโรคสมอง 
เสื่อมอัลไซเมอร์	จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
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		 6.		ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ	คณะแพทยศาสตร์	
และผู้ร่วมวิจัย	(1)	อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารีกิจ	(2)	นางอาชว์ดาม์ 
ภาคพิธเจริญ	 (3)	 นายไพศาล	 ขาวสัก	 (4)	 รองศาสตราจารย์	
ดร.ธงชยั	แก้วพินจิ	(5)	รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สนัตวัิฒนกุล 
(6)	ดร.เกศปุญยวีศ์	บุญรอดดิษฐ์	 (7)	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์
ดร.สพญ.นารีรัตน์	 วิเศษกุล	 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	2	เรื่อง	ดังนี้
   ชุดไพรเมอร์	 (primer)	และตัวตรวจจับ	(DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจเช้ือเออร์ลิเซีย	แคนิส	(Ehrlichia	canis)	
ด ้วยปฏิกิริยาลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร ์มอลแอมปลิฟ ิเคชั่น	
(Loop-mediated	isothermal	amplification)	หรือ	แลมป์	
(LAMP)	ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาค
ทองค�า	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)
   ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจหนอนพยาธหิวัใจสุนขั	(Dirofilaria	immitis) 
ด้วยปฏิกิริยาลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	(Loop-
mediated	isothermal amplification)	หรือ	แลมป์	(LAMP)	
ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�า 
(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)

		 7.		ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ	คณะแพทยศาสตร์	
และผูร่้วมวจิยั	(1)	อาจารย์	ดร.สพุตัรา	อารีกจิ	(2)	นางอาชว์ดาม์ 
ภาคพิธเจริญ	(3)	นายไพศาล	ขาวสัก	(4)	รองศาสตราจารย์	
ดร.ธงชยั	แก้วพนิจิ	 (5)	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สนัตวิฒันกลุ 
(6)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุรางค์รัตน์	 ศรีสุรภานนท์	 (7)	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.สพญ.นารรัีตน์	วเิศษกลุ	ได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรติ
นักวิจัย	การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	1	เรื่อง	ดังนี้
  	 ชุดไพรเมอร์	(primer)	และตัวตรวจจับ	(DNA 
probe)	ส�าหรับตรวจเชื้อไวรัสเดงกี	(dengue	virus)	ด้วยปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรส	(Polymerase	Chain	Reaction)	หรือ	พีซีอาร์ 
(PCR)	ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี	(dipstick)

  8.		รองศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรศรี	เดชะปัญญา
คณะแพทยศาสตร์	ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยการรับรอง 
คุณภาพการด�าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตาม
มาตรฐานสากล
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 9.  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา	หิรัญสาย	คณะเภสัช- 
ศาสตร์	 ได้รบัรางวลันกัวจัิยดเีด่นท่ีใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
(รางวัล	สพสว.:	IAD	Award)	ประจ�าปี	2561	เรื่องความแตกต่าง
ในผลของการให้ความร้อนต่อการสร้างหลอดเลือดในกล้ามเนื้อ	
soleus	และ	plantaris	ที่ถูกตัดเอ็นยึดกล้ามเนื้อ	จากสถาบัน
พัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
 

 10.	อาจารย์	ดร.จุฑาธิปต์	จันทร์เอียด	คณะวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ได้รับรางวัลชุมชน 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ประจ�าปี	 2560	 (2017	 Cultural	
Tourism	 Community	 Award)	 ผ่านการวจิยั	 เรือ่งแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบางปู	
จังหวัดปัตตานี	จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

 11.	รองศาสตราจารย์	 ดร.เสรีวัฒน์	 สมินทร์ปัญญา	
คณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเด่น	
ผลงานวิจัยเรื่อง	 “สืบจากซาก”	 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560
    

	 12.	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุนิตย์	 สุขส�าราญ	 คณะ
วิทยาศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 ผู้ทรง
คุณวุฒิ	คณะวิทยาศาสตร์	มศว	และคณะ	ได้รับการจดสิทธิบัตร
การประดิษฐ์	 ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์	 “แซนโทน	 ที่แสดงฤทธิ์
ต้านเช้ือวณัโรค”	จากกรมทรพัย์สินทางปัญญา	โดยยืน่ขอสทิธบิตัร  
ตั้งแต่วันที่	20	กรกฎาคม	2550	และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร	
ตั้งแต่วันที่	21	เมษายน	2560	-	19	กรกฎาคม	2570

  13. รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	แก้วพินิจ	ส�านัก
นวัตกรรมการเรียนรู ้	 ได้รับรางวัลดีเด่น	จากผลงานเรื่องการ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีส�าหรับการ
ตรวจเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา	 isoniazid	 (INH)	 และ	 rifampicin	
(RMP)	 สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 ครั้งที่	 12	 (สกอ. 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา)
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		 6.		ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ	คณะแพทยศาสตร์	
และผู้ร่วมวิจัย	(1)	อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารีกิจ	(2)	นางอาชว์ดาม์ 
ภาคพิธเจริญ	 (3)	 นายไพศาล	 ขาวสัก	 (4)	 รองศาสตราจารย์	
ดร.ธงชยั	แก้วพินจิ	(5)	รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สนัตวัิฒนกลุ 
(6)	ดร.เกศปุญยวีศ์	บุญรอดดิษฐ์	 (7)	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	
ดร.สพญ.นารีรัตน์	 วิเศษกุล	 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	2	เรื่อง	ดังนี้
   ชุดไพรเมอร์	 (primer)	และตัวตรวจจับ	(DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจเช้ือเออร์ลิเซีย	แคนิส	(Ehrlichia	canis)	
ด ้วยปฏิกิริยาลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร ์มอลแอมปลิฟ ิเคชั่น	
(Loop-mediated	isothermal	amplification)	หรือ	แลมป	์
(LAMP)	ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาค
ทองค�า	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)
   ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจหนอนพยาธหิวัใจสุนขั	(Dirofilaria	immitis) 
ด้วยปฏิกิริยาลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	(Loop-
mediated	isothermal amplification)	หรือ	แลมป์	(LAMP)	
ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�า 
(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)

		 7.		ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ	คณะแพทยศาสตร์	
และผูร่้วมวจิยั	(1)	อาจารย์	ดร.สพุตัรา	อารีกจิ	(2)	นางอาชว์ดาม์ 
ภาคพิธเจริญ	(3)	นายไพศาล	ขาวสัก	(4)	รองศาสตราจารย	์
ดร.ธงชยั	แก้วพนิจิ	 (5)	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สนัตวิฒันกลุ 
(6)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุรางค์รัตน์	 ศรีสุรภานนท์	 (7)	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.สพญ.นารรัีตน์	วเิศษกลุ	ได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรติ
นักวิจัย	การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	1	เรื่อง	ดังนี้
  	 ชุดไพรเมอร์	(primer)	และตัวตรวจจับ	(DNA 
probe)	ส�าหรับตรวจเชื้อไวรัสเดงกี	(dengue	virus)	ด้วยปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรส	(Polymerase	Chain	Reaction)	หรอื	พซีอีาร์ 
(PCR)	ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี	(dipstick)

  8.		รองศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรศรี	เดชะปัญญา
คณะแพทยศาสตร์	ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยการรับรอง 
คุณภาพการด�าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตาม
มาตรฐานสากล
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 9.  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา	หิรัญสาย	คณะเภสัช- 
ศาสตร์	 ได้รบัรางวลันกัวจิยัดเีด่นทีใ่ช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
(รางวัล	สพสว.:	IAD	Award)	ประจ�าปี	2561	เรื่องความแตกต่าง
ในผลของการให้ความร้อนต่อการสร้างหลอดเลือดในกล้ามเนื้อ	
soleus	และ	plantaris	ที่ถูกตัดเอ็นยึดกล้ามเนื้อ	จากสถาบัน
พัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
 

 10.	อาจารย์	ดร.จุฑาธิปต์	จันทร์เอียด	คณะวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	 ได้รับรางวัลชุมชน 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 ประจ�าปี	 2560	 (2017	 Cultural	
Tourism	 Community	 Award)	 ผ่านการวจิยั	 เรือ่งแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนบางปู	
จังหวัดปัตตานี	จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

 11.	รองศาสตราจารย์	 ดร.เสรีวัฒน์	 สมินทร์ปัญญา	
คณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเด่น	
ผลงานวิจัยเรื่อง	 “สืบจากซาก”	 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	(สกว.)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560
    

	 12.	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุนิตย์	 สุขส�าราญ	 คณะ
วิทยาศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 ผู้ทรง
คุณวุฒิ	คณะวิทยาศาสตร์	มศว	และคณะ	ได้รับการจดสิทธิบัตร
การประดิษฐ์	 ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์	 “แซนโทน	 ที่แสดงฤทธิ์
ต้านเชือ้วณัโรค”	จากกรมทรพัย์สินทางปัญญา	โดยยืน่ขอสทิธบิตัร  
ตั้งแต่วันที่	20	กรกฎาคม	2550	และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร	
ตั้งแต่วันที่	21	เมษายน	2560	-	19	กรกฎาคม	2570

  13. รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	แก้วพินิจ	ส�านัก
นวัตกรรมการเรียนรู ้	 ได้รับรางวัลดีเด่น	จากผลงานเรื่องการ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีส�าหรับการ
ตรวจเชื้อวัณโรคที่ด้ือต่อยา	 isoniazid	 (INH)	 และ	 rifampicin	
(RMP)	 สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 ครั้งที่	 12	 (สกอ. 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา)
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  14.	 อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารีกจิ	ได้รับรางวลัเชดิชเูกยีรติ 
นักวิจัย	การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	3	เรื่อง	ดังนี้
 	 	 ชดุไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA 
probe)	 ส�าหรับตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้วยปฏิกิริยาลูป-เมด
ดิเอทเตดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	
isothermal	 amplification)	 หรือ	 แลมป์	 (LAMP)	 ผนวกกับ
แผ่นตรวจวัดแบบแถบสี	(Dipstick)
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา	(Haemoplasma	
spp.)	 ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด	 ไอโซเธอร์มอลแอมปลิ 
ฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	 isothermal	amplification)	หรือ	
แลมป์	(LAMP)	ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแถบสี	(Dipstick)
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา	(Haemoplasma	
spp.)	 ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด	 ไอโซเธอร์มอลแอมปลิ 
ฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	 isothermal	amplification)	หรือ	
แลมป์	 (LAMP)	ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบท่ีติดฉลากด้วย
อนุภาคทองค�า	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)

 

 1.		รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์นิยม	 ละออปักษิณ	
คณะแพทยศาสตร์	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อส�านักงานประกันสังคม	จากส�านักงานประกันสังคม

		 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อังศนินัท์	อนิทรก�าแหง	สถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 ได้รับโล่ผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค 
ประชาชน	จากกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสุข

 

ด้านบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

195รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตได้รบัรางวลั

ด้านวชิาการ 

 1.	นางสาวพิมพ์ญาภา	ชัชธนันท์พงษ์
นิสิตปริญญาตรี	 คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี 
จาก	 Korea	 Agro	 Fisheries	 &	 Food	 Trade	
Corporation

	 2.	 นายธัชพล	 วรวิริยะประเสริฐ	 นางสาว 
ศิรดา	 สวัสดี	 นางสาวณัฐชาวริศ	 ลักษมีวิโรจน์กุล	
นางสาวอริสา	 อินต๊ะปวน	 นายสรกฤต	 อรุณโสภา	
นางสาวมะลิวัลล์	แซ่ผู่	นางสาวสุจิรา	มูลอาษา	นิสิต
ปริญญาตรี	คณะสังคมศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันประกวดแผนการตลาดและการสร้าง
แบรนด์ระดับเอเชีย	 Global	 Brand	 Planning	
Competition	 2018	 จาก	 Global	 Chinese	
Marketing	Federation	ประเทศสิงคโปร์		

	 3.	นางสาวพีรญาณ์	พันธุ ์เพ็ง	นิสิต
ปริญญาตรี	คณะทันตแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัล 
ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
ประจ�าปี	 2560	 จากมูลนธิสิมเด็จพระมหิตลาธเิบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
 

 4. นางสาวณฏัฐ์ภรณ์	สธุรรมมาภรณ์	นสิติ 
ปริญญาตร	ีคณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ 
การเกษตร	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากผลิตภัณฑ์	
All	rice	(เครื่องดื่มข้าวหมากไซเดอร์	นมข้นหวาน 
จากข้าว	และเนยข้าว)	จากกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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  14.	 อาจารย์	ดร.สพุตัรา	อารกีจิ	ได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรติ 
นักวิจัย	การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	3	เรื่อง	ดังนี้
 	 	 ชดุไพรเมอร์	 (primer)	 และตวัตรวจจบั	 (DNA 
probe)	 ส�าหรับตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้วยปฏิกิริยาลูป-เมด
ดิเอทเตดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	
isothermal	 amplification)	 หรือ	 แลมป์	 (LAMP)	 ผนวกกับ
แผ่นตรวจวัดแบบแถบสี	(Dipstick)
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา	(Haemoplasma	
spp.)	 ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด	 ไอโซเธอร์มอลแอมปลิ 
ฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	 isothermal	amplification)	หรือ	
แลมป์	(LAMP)	ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแถบสี	(Dipstick)
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	
probe)	ส�าหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมา	(Haemoplasma	
spp.)	 ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด	 ไอโซเธอร์มอลแอมปลิ 
ฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	 isothermal	amplification)	หรือ	
แลมป์	 (LAMP)	ผนวกกับการใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลากด้วย
อนุภาคทองค�า	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)

 

 1.		รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์นิยม	 ละออปักษิณ	
คณะแพทยศาสตร์	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อส�านักงานประกันสังคม	จากส�านักงานประกันสังคม

		 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อังศนินัท์	อนิทรก�าแหง	สถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 ได้รับโล่ผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค 
ประชาชน	จากกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสขุ

 

ด้านบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
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นิสิตได้รบัรางวลั

ด้านวชิาการ 

 1.	นางสาวพิมพ์ญาภา	ชัชธนันท์พงษ์
นิสิตปริญญาตรี	 คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี 
จาก	 Korea	 Agro	 Fisheries	 &	 Food	 Trade	
Corporation

	 2.	 นายธัชพล	 วรวิริยะประเสริฐ	 นางสาว 
ศิรดา	 สวัสดี	 นางสาวณัฐชาวริศ	 ลักษมีวิโรจน์กุล	
นางสาวอริสา	 อินต๊ะปวน	 นายสรกฤต	 อรุณโสภา	
นางสาวมะลิวัลล์	แซ่ผู่	นางสาวสุจิรา	มูลอาษา	นิสิต
ปริญญาตรี	คณะสังคมศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
การแข่งขันประกวดแผนการตลาดและการสร้าง
แบรนด์ระดับเอเชีย	 Global	 Brand	 Planning	
Competition	 2018	 จาก	 Global	 Chinese	
Marketing	Federation	ประเทศสิงคโปร์		

	 3.	นางสาวพีรญาณ์	พันธุ ์เพ็ง	นิสิต
ปริญญาตรี	คณะทันตแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัล 
ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
ประจ�าปี	 2560	 จากมลูนธิสิมเด็จพระมหิตลาธเิบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
 

 4. นางสาวณฏัฐ์ภรณ์	สธุรรมมาภรณ์	นสิติ 
ปริญญาตร	ีคณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ 
การเกษตร	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากผลิตภัณฑ์	
All	rice	(เครื่องด่ืมข้าวหมากไซเดอร์	นมข้นหวาน 
จากข้าว	และเนยข้าว)	จากกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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 	 5.	 นางสาวระวิวรรณ	แก้วพงษ์พันธ์	นิสิตปริญญาตรี	 
คณะมนุษยศาสตร ์ 	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียน
เรียงความ	จากสถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 

	 6.	นางสาวขนิษฐา	บุญชัย	นิสิตปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูด 
ฉับพลับ	การแข่งขันทักษะภาษาไทย	9	ราชมงคล	ครั้งที่	4	จาก
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 7.	นางสาวพิมพ์ชนก	เนตรสว่าง	นิสิตปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันทักษะ 
การอ่าน	ระดับอดุมศกึษา	การแข่งขันทักษะภาษาไทย	9	ราชมงคล 
ครั้งที่	 4	 จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ
 

	 8.	 นางสาวขนิษฐา	 บุญชัย	 นายศุภวิชญ์	 เพ่งผุดผ่อง	
นางสาวจันทิมา	 ทองทักษิณ	 และนายธันวา	 เลี้ยงทวีคูณ	 นิสิต
ปริญญาตรี	คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
โต้วาที	เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ	Youth	For	Next	Step 
(องค์กรสาธารณประโยชน์)	 จากหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร 

 

 9.	 นายมารุตต์	แสงสขุ	และนางสาวพณิพชิา	เพยีรมานะ 
นิสิตปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
กรุงเทพมหานคร	 (ประกายเพชร)	 ประจ�าปี	 2561	 ด้าน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 จากส�านักวัฒนธรรม	 กีฬาและการ
ท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร
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 10.	นางสาวภัทรตา	สงวนนาม	นิสิตปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	Best	Paper	Award	ผลงาน
ที่ได้รับรางวัล	 Hand	Movement	 Recognition	 by	Using	 a	
Touchless	Sensor	 for	Controlling	 Images	 in	Operating	
Room	 จากสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 Electrical	
Engineering	 Academic	 Association	 (Thailand)	 และ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 
	 11.	นายส่ือสาร	วิไลนุช	นิสิตปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รบัรางวลัชนะเลิศนกัออกแบบผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม	 (Industrial	 Design)	 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วน	ผลงานที่ได้รับรางวัล	ASTRO	เสื้อหนังมอเตอร์ไซค์
ท�าความเยน็ส�าหรบับิก๊ไบค์	 จากกองพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

 
	 12.	นายรัตนโชค	คุณเจริญ	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น	
หัวข้อ	 “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย”	 จากคณะสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 13. นายหฤษฏ์	ศรีพฤทธิ์เกียรติ	นางสาวพัชร์สิตา
ธนเกียรติจิรกิจ	และนายพีรวัช	สุริยบูรพกูล	นิสิตปริญญาตรี 
คณะเศรษฐศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันตอบปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาและน�าเสนอบทความ
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ประจ�าปีการศึกษา	
2560	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  14. นายภทัรยศ	รตันชาย	นายธชัพล	วรวริิยะประเสริฐ	
นางสาวศิรดา	 สวัสดี	 นายนันทวัฒน์	 มณีนิธิพัฒน์	 นางสาว 
ณัฐชาวริศ	 ลักษมีวิโรจน์กุล	 นางสาวอริสา	 อินต๊ะปวน	 และนาย 
สรกฤต	อรุณโสภา	นิสิตปริญญาตรี	คณะสังคมศาสตร์	ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศ	การประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม	
Idea	 Market	 THINK	 Plan	 Challenge	 2017	 ภายใต้โจทย์	
“Idea	on	Digital	Platform”	จากบรษิทั	ผลติภัณฑ์กระดาษไทย	
จ�ากัด	ในเครือเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง



196 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

 	 5.	 นางสาวระวิวรรณ	แก้วพงษ์พันธ์	นิสิตปริญญาตรี	 
คณะมนุษยศาสตร ์ 	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียน
เรียงความ	จากสถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 

	 6.	นางสาวขนิษฐา	บุญชัย	นิสิตปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูด 
ฉับพลับ	การแข่งขันทักษะภาษาไทย	9	ราชมงคล	ครั้งที่	4	จาก
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 7.	นางสาวพิมพ์ชนก	เนตรสว่าง	นิสิตปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันทักษะ 
การอ่าน	ระดับอดุมศกึษา	การแข่งขนัทกัษะภาษาไทย	9	ราชมงคล 
ครั้งที่	 4	 จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ
 

	 8.	 นางสาวขนิษฐา	 บุญชัย	 นายศุภวิชญ์	 เพ่งผุดผ่อง	
นางสาวจันทิมา	 ทองทักษิณ	 และนายธันวา	 เลี้ยงทวีคูณ	 นิสิต
ปริญญาตรี	คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน
โต้วาที	เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ	Youth	For	Next	Step 
(องค์กรสาธารณประโยชน์)	 จากหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร 

 

 9.	 นายมารุตต์	แสงสขุ	และนางสาวพณิพชิา	เพยีรมานะ 
นิสิตปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
กรุงเทพมหานคร	 (ประกายเพชร)	 ประจ�าปี	 2561	 ด้าน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	 จากส�านักวัฒนธรรม	 กีฬาและการ
ท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร
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 10.	นางสาวภัทรตา	สงวนนาม	นิสิตปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	Best	Paper	Award	ผลงาน
ที่ได้รับรางวัล	 Hand	Movement	 Recognition	 by	Using	 a	
Touchless	Sensor	 for	Controlling	 Images	 in	Operating	
Room	 จากสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 Electrical	
Engineering	 Academic	 Association	 (Thailand)	 และ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 
	 11.	นายสื่อสาร	วิไลนุช	นิสิตปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รบัรางวลัชนะเลศินกัออกแบบผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม	 (Industrial	 Design)	 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วน	ผลงานที่ได้รับรางวัล	ASTRO	เสื้อหนังมอเตอร์ไซค์
ท�าความเยน็ส�าหรบับิก๊ไบค์	 จากกองพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

 
	 12.	นายรัตนโชค	คุณเจริญ	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น	
หัวข้อ	 “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย”	 จากคณะสังคมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 13. นายหฤษฏ์	ศรีพฤทธิ์เกียรติ	นางสาวพัชร์สิตา
ธนเกียรติจิรกิจ	และนายพีรวัช	สุริยบูรพกูล	นิสิตปริญญาตรี 
คณะเศรษฐศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันตอบปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาและน�าเสนอบทความ
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 ประจ�าปีการศึกษา	
2560	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  14. นายภทัรยศ	รตันชาย	นายธชัพล	วรวริิยะประเสริฐ	
นางสาวศิรดา	 สวัสดี	 นายนันทวัฒน์	 มณีนิธิพัฒน์	 นางสาว 
ณัฐชาวริศ	 ลักษมีวิโรจน์กุล	 นางสาวอริสา	 อินต๊ะปวน	 และนาย 
สรกฤต	อรุณโสภา	นิสิตปริญญาตรี	คณะสังคมศาสตร์	ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศ	การประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม	
Idea	 Market	 THINK	 Plan	 Challenge	 2017	 ภายใต้โจทย์	
“Idea	on	Digital	Platform”	จากบริษทั	ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย	
จ�ากัด	ในเครือเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง
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 15.	 นางสาวชฎาพร	วงศ์ค�า	นสิติปรญิญาตร	ี 
คณะสังคมศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว	 ระดับอุดมศึกษา	
ภายใต้หัวข้อ	 “ท่องเที่ยวเมืองรองของไทย	 เก๋ไก๋ 
อย่างยั่งยืน”	 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

	 16.	 นางสาวชัญญา	 อัจฉริยะเพศว์กูล	
นางสาวสิริเพ็ญ	 ชินชนานุภาพ	 นางสาวกฤษณา	
ตโมหรณวงศ์	 นางสาวสุวดี	 สุขประเสริฐ	 นิสิต 
ปริญญาตรี 	คณะสังคมศาสตร ์ 	ได ้ รับรางวัล 
ชนะเลิศ	การแข่งขันการน�าเสนอแนวคิด	(ปาฐกถา)	
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ประจ�าปี	 2561	การ
ประกวดแผนสื่อสารการตลาด	“นมไทย-เดนมาร์ค	
นมแห่งชาติ”	 จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)

	 17.	 นางสาวขนษิฐา	แซ่ต้ัง	นางสาวเจตนภา 
มีสมไทย	นางสาวเจสิตา	ศรีสว่าง	นางสาวณภัทร 
ภูษิ ตวิ ทย ์ 	 นางสาวนิ รชา 	 ไชยชาติ 	 และ 
นายธิติพัทธ ์	 หิรัญบวรทิพย์	 นิสิตปริญญาตร	ี 
คณะสงัคมศาสตร์	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 การประกวด
การวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม	 Marketing	
Plan	Contest	#10.0	by	A.P.Honda	ภายใต้	2 
โจทย์ใหม่ของรถจกัรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น	“All	New 
Scoopy	I	MY	FIRST	RIDE.	MY	WAY	ครั้งแรก 
มีความหมายเสมอ”	และ	“Honda	Zoomer-X	
The	Unblocker	Ins(pipe)ration	ไป(ป์)	ให้มันส์... 
นอกกรอบ!”	จากบริษัท	เอ.พี.ฮอนด้า	จ�ากัด

	 18.	 นางสาวแรงรอง	กิติพงศ์ปกรณ์	นิสิต 
ปริญญาตรี	 คณะสังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัลการ 
น�าเสนอผลการศกึษาค้นคว้าทางวชิาการยอดเยีย่ม  
และนางสาวกันธนากาญจน ์ 	 อินทศร	 นิสิต 
ปริญญาตรี	 คณะสังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัลการ 
น�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น	
การประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิต
หลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ	 จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
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 19.	 นางสาวนลินรัตน์	 พัชนี	 นางสาวศุภัชฌา	 ใช้สติ 
และนางสาวญานิกา	 สงวนดิสกุล	 นิสิตปริญญาตรี	 วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
การประกวดการสร้างสรรค์สือ่ประชาสัมพนัธ์โครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก	(คปก.)

  

 1. นางสาวลักษิกา	หวังธ�ารง	นิสิตปริญญาตรี
คณะกายภาพบ�าบดั	ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการน�าเสนอผลงานด้วย 
วาจาจากผลงานวจัิยเรือ่ง	“การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวของล�าตัว 
เชิงกราน	 รยางค์ขา	 และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก	 
ขณะยืนย่อขาข้างเดียวในเพศหญิงและเพศชายสุขภาพดี” 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	สวนดุสิต	2018	ครั้งที่	3	SDNC	
2018	 “งานวิจัยสร้างมูลค่า	 บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติ 
ก้าวไกล	Thailand	4.0”
 

 

 1.	 นางสาวปตญิญา	อิศรางกูร	ณ	อยธุยา	นสิติปรญิญาตรี	 
คณะกายภาพบ�าบัด	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี	 
ที่มอบให้แก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 ทั่วราชอาณาจักร	 จาก 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	ศาลา 
อบรมสงฆ์	วัดสามพระยาวรวิหาร	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	
 

	 2.	 นายณัชพล	วงศ์หิรัญสมบัติ	นิสิตปริญญาตร	ี
คณะกายภาพบ�าบัด	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านคุณธรรม
จริยธรรม	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 จากสภาสถาบันการศึกษา
กายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย
 

ด้านวจัิย 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
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 15.	 นางสาวชฎาพร	วงศ์ค�า	นสิติปรญิญาตรี	 
คณะสังคมศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพทางการท่องเท่ียว	 ระดับอุดมศึกษา	
ภายใต้หัวข้อ	 “ท่องเท่ียวเมืองรองของไทย	 เก๋ไก๋ 
อย่างยั่งยืน”	 จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

	 16.	 นางสาวชัญญา	 อัจฉริยะเพศว์กูล	
นางสาวสิริเพ็ญ	 ชินชนานุภาพ	 นางสาวกฤษณา	
ตโมหรณวงศ์	 นางสาวสุวดี	 สุขประเสริฐ	 นิสิต 
ปริญญาตรี 	คณะสังคมศาสตร ์ 	ได ้ รับรางวัล 
ชนะเลิศ	การแข่งขันการน�าเสนอแนวคิด	(ปาฐกถา)	
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ประจ�าปี	 2561	การ
ประกวดแผนสื่อสารการตลาด	“นมไทย-เดนมาร์ค	
นมแห่งชาติ”	 จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)

	 17.	 นางสาวขนษิฐา	แซ่ตัง้	นางสาวเจตนภา 
มีสมไทย	นางสาวเจสิตา	ศรีสว่าง	นางสาวณภัทร 
ภูษิ ตวิ ทย ์ 	 นางสาวนิ รชา 	 ไชยชาติ 	 และ 
นายธิติพัทธ ์	 หิรัญบวรทิพย์	 นิสิตปริญญาตร	ี 
คณะสงัคมศาสตร์	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 การประกวด
การวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม	 Marketing	
Plan	Contest	#10.0	by	A.P.Honda	ภายใต้	2 
โจทย์ใหม่ของรถจกัรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น	“All	New 
Scoopy	I	MY	FIRST	RIDE.	MY	WAY	ครั้งแรก 
มีความหมายเสมอ”	และ	“Honda	Zoomer-X	
The	Unblocker	Ins(pipe)ration	ไป(ป์)	ให้มันส์... 
นอกกรอบ!”	จากบริษัท	เอ.พี.ฮอนด้า	จ�ากัด

	 18.	 นางสาวแรงรอง	กิติพงศ์ปกรณ์	นิสิต 
ปริญญาตรี	 คณะสังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัลการ 
น�าเสนอผลการศกึษาค้นคว้าทางวชิาการยอดเยีย่ม  
และนางสาวกันธนากาญจน ์ 	 อินทศร	 นิสิต 
ปริญญาตรี	 คณะสังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัลการ 
น�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น	
การประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิต
หลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ	 จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
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 19.	 นางสาวนลินรัตน์	 พัชนี	 นางสาวศุภัชฌา	 ใช้สติ 
และนางสาวญานิกา	 สงวนดิสกุล	 นิสิตปริญญาตรี	 วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
การประกวดการสร้างสรรค์ส่ือประชาสมัพนัธ์โครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก	(คปก.)

  

 1. นางสาวลักษิกา	หวังธ�ารง	นิสิตปริญญาตรี
คณะกายภาพบ�าบดั	ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการน�าเสนอผลงานด้วย 
วาจาจากผลงานวจัิยเรือ่ง	“การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวของล�าตัว 
เชิงกราน	 รยางค์ขา	 และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก	 
ขณะยืนย่อขาข้างเดียวในเพศหญิงและเพศชายสุขภาพดี” 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	สวนดุสิต	2018	ครั้งที่	3	SDNC	
2018	 “งานวิจัยสร้างมูลค่า	 บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติ 
ก้าวไกล	Thailand	4.0”
 

 

 1.	 นางสาวปตญิญา	อศิรางกูร	ณ	อยธุยา	นสิติปรญิญาตรี	 
คณะกายภาพบ�าบัด	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี	 
ที่มอบให้แก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 ทั่วราชอาณาจักร	 จาก 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	ศาลา 
อบรมสงฆ์	วัดสามพระยาวรวิหาร	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	
 

	 2.	 นายณัชพล	วงศ์หิรัญสมบัติ	นิสิตปริญญาตร	ี
คณะกายภาพบ�าบัด	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านคุณธรรม
จริยธรรม	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 จากสภาสถาบันการศึกษา
กายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย
 

ด้านวจัิย 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
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 3.	นางสาวปพิชญา	อินทจักร	นิสิตปริญญาตรี
คณะทันตแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ผู ้มีจริยธรรมดี เยี่ยม	 ประจ�าป ี 	 2560	 จากมูลนิธิคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์มหิดล
 

 4.	นายวิชยุตม์	เพศยนาวิน	นิสิตปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์	ได้รับรางวัลทุนภูมิพล	ซึ่งมอบให้แก่ผู ้ที่ 
มีผลการเรียนดีเด่น	 เป็นคนดี	 มีภาวะความเป็นผู้น�า	 มีจิต 
สาธารณะต่อมหาวิทยาลัยและสังคม	 จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

 	 5.	นายศุภกิจ	สิริกิจขจร	นิสิตปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลผู ้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง
คุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จากแพทยสภา
 

	 6.	นายธนวิศว์	จ�าเนียรกาล	นิสิตปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลจากโครงการคัดเลือกเยาวชน
คนเก่ง	 โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	(รุ่นที่	8	ประจ�า
ปี	2560)	

	 7.	 นางสาวกาญจนา	วงค์ษา	นิสิตปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เน่ืองจาก
เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 จากสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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	 8.	 นางสาวปณิตา	สถีรศรินทร์	และนาย
พันธกานต์	ใบเทศน์	นิสิตปริญญาตรี	คณะศิลปกรรม-
ศาสตร์	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี	 จาก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

 9. นางสาวกาญจณวัลย์	ศิลป์เมือง	นิสิต
ปริญญาตรี	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัลลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่	 จากสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

	 10.	นางสาวณัฏฐา	 เที่ยงธรรม	 นายอนุวัฒน์ 
อินต๊ะ	นางสาวสุรภา	จิรโอฬารเมธ	และนางสาวลักษมี 
ยอดยิ่ง	นิสิตปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัล 
เด็กและเยาวชนดีเด่น	 เขตวัฒนา	ปี	2561	จากสภา
วัฒนธรรมเขตวัฒนา
   

 11.	นายณัฐสิชฌ์	พินยะสิน	และนางสาว
พลอยไพลิน	 ศิริกุล	 นิสิตปริญญาตรี	 คณะสังคมศาสตร์	
ได้รับรางวัลความประพฤติดี	 ประจ�าปี	 2561	 จาก 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 12.	นายชวินโรจน์	ลิขิตเจริญสกุล	นิสิต
ปริญญาตรี	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ	 จากชมรมสร้างสรรค  ์
และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย
 



200 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

 3.	นางสาวปพิชญา	อินทจักร	นิสิตปริญญาตรี
คณะทันตแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ผู ้มีจริยธรรมดี เยี่ยม	 ประจ�าป ี 	 2560	 จากมูลนิธิคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์มหิดล
 

 4.	นายวิชยุตม์	เพศยนาวิน	นิสิตปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์	ได้รับรางวัลทุนภูมิพล	ซึ่งมอบให้แก่ผู ้ที ่
มีผลการเรียนดีเด่น	 เป็นคนดี	 มีภาวะความเป็นผู้น�า	 มีจิต 
สาธารณะต่อมหาวิทยาลัยและสังคม	 จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

 	 5.	นายศุภกิจ	สิริกิจขจร	นิสิตปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลผู ้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง
คุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จากแพทยสภา
 

	 6.	นายธนวิศว์	จ�าเนียรกาล	นิสิตปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลจากโครงการคัดเลือกเยาวชน
คนเก่ง	 โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	(รุ่นที่	8	ประจ�า
ปี	2560)	

	 7.	 นางสาวกาญจนา	วงค์ษา	นิสิตปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์	 ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เนื่องจาก
เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 จากสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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	 8.	 นางสาวปณิตา	สถีรศรินทร์	และนาย
พันธกานต์	ใบเทศน์	นิสิตปริญญาตรี	คณะศิลปกรรม-
ศาสตร์	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี	 จาก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

 9. นางสาวกาญจณวัลย์	ศิลป์เมือง	นิสิต
ปริญญาตรี	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัลลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่	 จากสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

	 10.	นางสาวณัฏฐา	 เที่ยงธรรม	 นายอนุวัฒน์ 
อินต๊ะ	นางสาวสุรภา	จิรโอฬารเมธ	และนางสาวลักษม ี
ยอดยิ่ง	นิสิตปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัล 
เด็กและเยาวชนดีเด่น	 เขตวัฒนา	ปี	2561	จากสภา
วัฒนธรรมเขตวัฒนา
   

 11.	นายณัฐสิชฌ์	พินยะสิน	และนางสาว
พลอยไพลิน	 ศิริกุล	 นิสิตปริญญาตรี	 คณะสังคมศาสตร์	
ได้รับรางวัลความประพฤติดี	 ประจ�าปี	 2561	 จาก 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 12.	นายชวินโรจน์	ลิขิตเจริญสกุล	นิสิต
ปริญญาตรี	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ	 จากชมรมสร้างสรรค์ 
และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย
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 13.	 นางสาวทิพภาวรรณ	พลล่องช้าง	นิสิตปริญญาตร	ี
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม	 ได้รับรางวัลพระราชทาน	
ประจ�าปีการศึกษา	2560	ประเภทนักศึกษาพิการ	จากกระทรวง
ศึกษาธิการ
 

 14.	 นางสาวระดับดาว	ศรีระวงศ์	นิสิตปริญญาตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 สาขาส่ือสารมวลชนเพ่ือเด็กและ
เยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม	ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น	
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

	 1.		นางสาวรัตนาพร	นอสูงเนิน	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จากการ
ประกวด	The	Mall	Korat	Young	Talent	Season	2	ประเภท
ขับร้อง	

	 2.		นายพันธกิจ	หลิมเทียนลี้	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลถ้วยประทานจากพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	
การประกวดการแสดง	 “Act	 Out	 Loud	 x	 U-Report	 ตอน
เสียงของเยาวชน”	 จากองค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย	 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

ด้านศิลปวฒันธรรม
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 3.		นางสาวปาลิตา	เชื้อสาวะถี	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนักร้อง
ออนไลน์	season	2	การแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ	
Grand	Champion

	 4.		นางสาวตรีลดา	กลิ่นศรีสุข	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ร้องเพลงเสียง
เยาวชนลูกทุ ่งดาวรุ ่งเสียงทอง	 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่	 พลาซ่า	
จังหวัดขอนแก่น

 5.	 นายณัฏฐ์วรจิต	อุดมลิขิตวงศ์	และนางสาวสุชลิตา 
ภวรัญชนพงศ์	 นิสิตปริญญาตรี	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา	
เทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	22	เรื่อง	รถไต่ถัง	จากหอภาพยนตร์	
(องค์การมหาชน)	และมูลนิธิหนังไทย
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 13.	 นางสาวทิพภาวรรณ	พลล่องช้าง	นิสิตปริญญาตรี	
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 14.	 นางสาวระดับดาว	ศรีระวงศ์	นิสิตปริญญาตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 สาขาส่ือสารมวลชนเพื่อเด็กและ
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	 1.		นางสาวรัตนาพร	นอสูงเนิน	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จากการ
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	 2.		นายพันธกิจ	หลิมเทียนลี้	นิสิตปริญญาตรี
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ด้านศิลปวฒันธรรม

203รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.		นางสาวปาลิตา	เชื้อสาวะถี	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนักร้อง
ออนไลน์	season	2	การแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ	
Grand	Champion

	 4.		นางสาวตรีลดา	กลิ่นศรีสุข	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ร้องเพลงเสียง
เยาวชนลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทอง	 ห้างสรรพสินค้าแฟร่ี	 พลาซ่า	
จังหวัดขอนแก่น

 5.	 นายณัฏฐ์วรจิต	อุดมลิขิตวงศ์	และนางสาวสุชลิตา 
ภวรัญชนพงศ์	 นิสิตปริญญาตรี	 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา	
เทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	22	เรื่อง	รถไต่ถัง	จากหอภาพยนตร์	
(องค์การมหาชน)	และมูลนิธิหนังไทย
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	 1.	 นายฐานัฐพ์	โล่คุณสมบัติ	นิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	ดังนี้
   ชนะเลิศรายการการประกวดแข่งขัน	Cleo	The	
Most	Eligible	Bachelors	2017	จากนิตยสาร	Cleo
	 	 	 นกัแสดงน�าชายฟีเวอร์	2017	ผลงานท่ีได้รบัรางวลั 
“My	Dear	Loser	รักไม่เอาถ่าน	ตอน	Monster	Romance”	
จากบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)
  	 บคุคลตวัอย่างความส�าเรจ็	 “รางวลัผูเ้ป็นแบบอย่าง 
เยาวชนดีเด่น”	(Press	Awards	เณศไอยรา	2561)	จากชมรม 
สมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์
สังคมไทย
	 	 	 Attitude	7	Farewell	Party	การประกวด	Actor	
of	The	Year	จากนิตยสาร	Attitude

ด้านบันเทิง
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นักเรยีนสาธติได้รบัรางวลั

 

	 1.		เด็กหญิงรัชย์กัญญา	 ศิริโภคานนท์	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
พร้อมทุนการศึกษาไปทัศนศึกษาประเทศเกาหลี	จาก	KingClass 
Academy	สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้
 

	 2.		เด็กหญิงณัฐวดี	ไชยจิตรเจริญรุ่ง	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย	TMC-Thailand	Mathe-
matics	Contest	
 

 3.		เด็กหญิงกวิณณา	ธกูลสวัสดิ์	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การ
ประกวด	“Young	Learner	Speaking	Competition”	หัวข้อ	
“Me	and	My	Family”	จาก	British	Council	Thailand

 1.  เด็กหญิงสมนต์วฤณ	นิ่มเนติพันธ์	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัล	 Silver	
Awards	 ผลงาน	 “วังของในหลวงรัชกาลที่	 9”	 การประกวด
นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่	48	ประเทศญี่ปุ ่น	จาก
บริษัท	เพนเทล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ด้านวชิาการ

ด้านศิลปวฒันธรรม
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ด้านวชิาการ

ด้านศิลปวฒันธรรม
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 	 2.		เด็กชายณัทพงศ์ธัญธร	ตรีวัฒนา	นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	ตัวแทนยุวทูต
การท่องเท่ียววิถีไทย	ประจ�าจังหวัดกรุงเทพมหานคร	จาก
นิตยสาร	Summer	Kids

  

 1.  เด็กหญิงนนทพร	พานิช	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	
ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่ 
รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	การแข่งขันแบดมินตัน	รายการ	 Japan	
ALPS	junior	international	open	2018	in	Omachi	ประเทศ
ญี่ปุ่น	
 

	 2.		เด็กชายนพกฤษฎิ์	พรโชติสุริยวุฒิ	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
รุ่นชายเดี่ยว	 10	 ปี	 จากการแข่งขัน	 KRASAE	 TENNIS	 CAMP	
JUNIOR	CHALLENGE
  

 3.  เด็กหญิงปุณณภา	สุขเวสโส	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	 1 
และถ้วยเกียรติยศ	การแข่งขันไตรกีฬาส�าหรับเด็ก	(ว่ายน�้า 
ปั่นจักรยาน	และวิ่ง)	จาก	VSANO	Adventure

ด้านกีฬา
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 1. นายวริทธิ์ธร	ดวงทองพลู	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับคัดเลือก 
เพื่อเป ็นตัวแทนประเทศไทยเข ้าร ่วมโครงการ	
“2018	 Asia-Pacific	 Forum	 for	 Science	
Talented”	 จาก	 National	 Taiwan	 Normal	
University,	Taiwan

  

 1.  นายภูรี	 ศิริหาญยากร	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับถ้วย
พระราชทานรางวัลที่	1	จากสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ประเภทเดก็และเยาวชน
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	ประจ�าปี	2561

 

	 1.	 เด็กหญิงณัชชาวีณ์	สิทธิธีระนันท์	นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	หญิงคู่	 รุ ่นอายุไม่เกิน	 
17	ปี	รายการ	13th	Chinese	Swimming	Club	Age	
Group	Badminton	(Invitational)	Tournament	
2018,	Singapore	จาก	Chinese	Swimming	Club

  2.	 เด็กหญิงปทิดา	ศรีสวัสดิ์	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	2	หญิงเด่ียว	รุ่นอายุ	14	ปี	GS	
U-15	 ในการแข่งขนัแบดมนิตนั	Victor	 Exist	 Jakarta	
Open	 Junior	 International	 Championship	
2018,	Indonesia
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ด้านวชิาการ 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

ด้านกีฬา



206 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

 	 2.		เด็กชายณัทพงศ์ธัญธร	ตรีวัฒนา	นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	ตัวแทนยุวทูต
การท่องเท่ียววิถีไทย	ประจ�าจังหวัดกรุงเทพมหานคร	จาก
นิตยสาร	Summer	Kids

  

 1.  เด็กหญิงนนทพร	พานิช	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	
ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่ 
รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	การแข่งขันแบดมินตัน	รายการ	 Japan	
ALPS	junior	international	open	2018	in	Omachi	ประเทศ
ญี่ปุ่น	
 

	 2.		เด็กชายนพกฤษฎิ์	พรโชติสุริยวุฒิ	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
รุ่นชายเดี่ยว	 10	 ปี	 จากการแข่งขัน	 KRASAE	 TENNIS	 CAMP	
JUNIOR	CHALLENGE
  

 3.  เด็กหญิงปุณณภา	สุขเวสโส	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	 1 
และถ้วยเกียรติยศ	การแข่งขันไตรกีฬาส�าหรับเด็ก	(ว่ายน�้า 
ปั่นจักรยาน	และวิ่ง)	จาก	VSANO	Adventure

ด้านกีฬา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ด้านวชิาการ 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

ด้านกีฬา
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 3.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา	 กินรี	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	หญิงเดี่ยว 
16	ปี	เทนนิส	Guangzhou	International	Junior	Tennis	
ปีที่	6	(2018),	Guangzhou,	China

 
 4.		เด็กหญิงวรินทร์ธร	ธนาพันธุ์สุชญา	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	ของเอเชีย	จากการแข่งขันไอซ์สเก็ต	รายการ	 ISIAsia	
Championship	Series	2017

	 5.	 นางสาวศศิกานต์	 ปิยวัชรวิจิตร	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ	 1	 ประเภททีมผสม	 การแข่งขันแบดมินตัน	 จาก	 Futian	
Cup	 2018	 International	 Youth	 Badminton	 Invitational	
Tournament,	China
 

	 6.	 เด็กหญิงวิชญะ	จินตมุทธา	นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
แบดมินตัน	 ประเภทชายเดี่ยวและชายคู่รุ ่นอายุไม่เกิน	 15	ปี 
จากสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัระยองและองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ระยอง	ในการแข่งขัน	ระยองเกมส์	2561
 

	 7.	 นางสาวไอหมอก	 นีระพล	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีม	
Gym	Dance	กฬีายิมนาสติกชงิแชมป์แห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่38 
จากสมาคมยิมนาสติกชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
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	 8.	 เด็กหญิงณัฐวรา	บวรสุขเสรี	นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 นักกีฬาว่ายน�้า	 ในการ 
แข่งขันรายการ	เบญจาสีตี	ครั้งที่	25	จากโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย	
 

 9. เดก็หญิงบุรพร	ทรพัย์สมบูรณ์	นกัเรยีน 
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทบุคคลหญิง	นักกีฬา
กอล์ฟ	ในการแข่งขัน	TGA-SINGHA	JUNIOR	
GOLF	 RANKING	 2018-2019	 ภาคกลาง 
สนาม	4	จากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 10.	 เดก็หญงิณฐัฐิรา	โพธศิรเีรอืง	นกัเรยีน 
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	
ได ้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงคู ่รุ ่นอายุ 
ไม่เกิน	 16	ปี	 ในการแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	
Chiangmai	 Tournament	 2018	 จากศูนย์ฝึก
แบดมินตันเชียงใหม่

	 11.	 นางสาวเพียงพอ	สุขวัฒนาการวิทย์ 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่าย
มัธยม)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 หญิงคู ่ 
รุ่นอายุไม่เกิน	 16	 ปี	 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	ครั้งที่	47	จาก
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย	ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

	 12.	 นางสาวณัฐกฤตา	วงศ์ทวีลาภ	นกัเรยีน
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทบุคคลหญิง	คลาสเอ 
และได ้รับคัดเลือกเป ็นตัวแทนประเทศไทย	
เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ	
SINGHA	Junior	Word	Championship	2018 
จากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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 1.  นายกฤติน	 ปรีชาชัยสุรัตน์	 และ 
นายชยพล	 เชาว์วรีะประสิทธิ	์ นกัเรียนโรงเรยีน 
สาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
ประเภทบุคคล	 และชนะเลิศ	 ประเภทกลุ ่ม
บคุคล	 การแข่งขนัคณติศาสตร์ระหว่างประเทศ	
ระดับมัธยมศึกษา	ประจ�าปี	2561	Bulgaria	
International	 Mathematics	 Competition:	
World	 Youth	Mathematics	 International	
Competition	 2018	 (BIMC:	 WYMIC	 2018)	
สาธารณรฐับลัแกเรยี

  2.		นายธนภัทร	 สมบัติวัฒนา	 และ 
นางสาววรศิรา	ใจด	ีนกัเรียนโรงเรยีนสาธติ	มศว	
ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขัน
ภมูศิาสตร์โอลมิปิก	ระดบัชาต	ิครัง้ที	่1	ประจ�าปี 
2561	 (The	 1st	 Thailand	 Geography	
Olympiad	2018)	จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา
ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้า 
กัลยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.)
 
	 3.	 เด็กชายศุภณัฐ	 สุริโยดร	 นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก	
ระดับชาติ	ครั้งที่ 	14	จากสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
 

	 4.	 เด็กชายคณตุม์	ทรพัย์ทวชียักลุ	และ
นางสาวชนิกานต์	 ถิรานุชิต	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธติ	มศว	ปทุมวนั	ได้รับรางวลั	Best	Speaker 
อนัดับ	1	และรางวลั	Best	Speaker	อนัดับ	2 
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ	รายการ 
	“7th	PHS	High	School	Debate	Challenge” 
จากโรงเรยีนมธัยมปัญญารัตน์		กรงุเทพมหานคร

 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

ด้านวชิาการ
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	 5.	 เด็กชายพัทธดลย์	โรจน์รัชสมบัติ
เด็กชายภัทรชนน	ใจห้าว	และนางสาวพิมพ์ชนก
เขยีวนาวาวงศ์ษา	นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทมุวัน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบค�าถามความรู้ทั่วไป 
เก่ียวกับประเทศเยอรมัน	ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
ในการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน	 จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
 

	 6.		เดก็ชายภทัรชนน	 ใจห้าว	 นกัเรยีนโรงเรยีน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 การแข่งขันภาษาอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	13	จากมูลนิธิร่มฉัตร
 

	 7.		เด็กหญิงณัฎฐนิช	 ศรีนิธิวัฒน์	 นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลความคิด 
สร้างสรรค์ดเีด่น	การประกวดผลงานความคดิสร้างสรรค์ 
โครงการ	“พลังเล็กเปลี่ยนโลก	ปี	6”	หัวข้อ	นวัตกรรม
ขยะ..กู้โลก	จากบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

 

 1.		นายภูรี	 ศิริหาญยากร	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับถ้วย
พระราชทานรางวัลที่	 1	 จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประเภทเด็กและ
เยาวชนส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน	ประจ�าปี	2561

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
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นายชยพล	 เชาว์วรีะประสิทธิ	์ นกัเรียนโรงเรยีน 
สาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
ประเภทบุคคล	 และชนะเลิศ	 ประเภทกลุ่ม
บคุคล	 การแข่งขนัคณติศาสตร์ระหว่างประเทศ	
ระดับมัธยมศึกษา	ประจ�าปี	2561	Bulgaria	
International	 Mathematics	 Competition:	
World	 Youth	Mathematics	 International	
Competition	 2018	 (BIMC:	 WYMIC	 2018)	
สาธารณรฐับลัแกเรยี

  2.		นายธนภัทร	 สมบัติวัฒนา	 และ 
นางสาววรศิรา	ใจด	ีนกัเรียนโรงเรยีนสาธติ	มศว	
ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขัน
ภมูศิาสตร์โอลมิปิก	ระดบัชาต	ิครัง้ที	่1	ประจ�าปี 
2561	 (The	 1st	 Thailand	 Geography	
Olympiad	2018)	จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้า 
กัลยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.)
 
	 3.	 เด็กชายศุภณัฐ	 สุริโยดร	 นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก	
ระดับชาติ	ครั้งที่ 	14	จากสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
 

	 4.	 เด็กชายคณตุม์	ทรพัย์ทวชียักลุ	และ
นางสาวชนิกานต์	 ถิรานุชิต	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธติ	มศว	ปทมุวนั	ได้รบัรางวลั	Best	Speaker 
อนัดบั	1	และรางวลั	Best	Speaker	อนัดบั	2 
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ	รายการ 
	“7th	PHS	High	School	Debate	Challenge” 
จากโรงเรยีนมธัยมปัญญารตัน์		กรงุเทพมหานคร

 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

ด้านวชิาการ
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	 5.	 เด็กชายพัทธดลย์	โรจน์รัชสมบัติ
เด็กชายภัทรชนน	ใจห้าว	และนางสาวพิมพ์ชนก
เขยีวนาวาวงศ์ษา	นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทมุวัน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบค�าถามความรู้ทั่วไป 
เกีย่วกบัประเทศเยอรมัน	ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
ในการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน	 จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
 

	 6.		เดก็ชายภทัรชนน	 ใจห้าว	 นกัเรยีนโรงเรยีน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 การแข่งขันภาษาอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	13	จากมูลนิธิร่มฉัตร
 

	 7.		เด็กหญิงณัฎฐนิช	 ศรีนิธิวัฒน์	 นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 ได้รับรางวัลความคิด 
สร้างสรรค์ดเีด่น	การประกวดผลงานความคดิสร้างสรรค์ 
โครงการ	“พลังเล็กเปลี่ยนโลก	ปี	6”	หัวข้อ	นวัตกรรม
ขยะ..กู้โลก	จากบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

 

 1.		นายภูรี	 ศิริหาญยากร	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับถ้วย
พระราชทานรางวัลท่ี	 1	 จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประเภทเด็กและ
เยาวชนส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน	ประจ�าปี	2561

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
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 1.	 นายปรีดิยาธร	อบเชย	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	
ปทุมวัน	ได้รับรางวัล	ดังนี้
 	 	 เหรียญทอง	 กรรเชียง	 50	 เมตร	 เหรียญทอง	
กรรเชียง	100	เมตร	เหรียญทอง	ผลัดผสม	4x100	เมตร	ในการ
แข่งขันกีฬาว่ายน�้า	การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่	39	“ขุนด่านเกมส์”	จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
   	 เหรียญทอง	ว่ายผลัดผสม	4x100	เมตร	ชาย	
การแข่งขันกีฬายุวชนโลก	ครั้งที่	42	International	Children’s	
Games	ณ	เมืองเยรูซาเล็ม	ประเทศอิสราเอล
    เหรียญทอง	ท่ากรรเชียง	100	เมตร	รายการ
แข่งขันว่ายน�า้	Sports	Hero	แห่งชาติ	ครัง้ที	่2	“ฉลามชลเกมส์” 
จากกรมพลศึกษา
   	 เยาวชนดีเด่น	 ประจ�าปี	 2561	 สาขากีฬาและ 
นันทนาการ	จากสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย

	 2.	 นายธนพล	แสงวงค์	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	
ปทุมวัน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ถ้วยรางวัลประเภททีม	รุ่นอายุ	
15	ปี	และต�่ากว่า	ประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ	15	ปี	และต�่ากว่า	จ�านวน	
3	รายการ	ได้แก่	ถ้วยรางวัล	Trio	Hip	Hop	ถ้วยรางวัล	Most	
Promising	Performance	 Adjudicator’s	 Choice	 และ
เหรียญทอง	Hip	Hop	Level	9	จากประเทศออสเตรเลีย

  3.		นายปภาวินทร์	 วงศ์อุปราช	 นายธนาวุฒิ	 เร้ารุจา 
และนายพรนเรศน์	แก้วจรัส	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล	 5,000	 บาท	 จากสนาม 
บาสเกตบอลบีโปร
 

 4.  เด็กชายเตชินท์	 ฉันทจิตปรีชา	 เด็กชายพุทธิโชติ 
ภรณวลัย	 เด็กชายณฐดน	 ว ่องพิสุทธิพงศ์	 และเด็กหญิง 
ศศิกานต์	 ทัศนแสงสูรย์	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภททีมชาย	 รุ่นอายุไม่เกิน	 14	 ปี	
รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	 ประจ�าปี	 2561	
จากกรมพลศึกษา

  

ด้านกีฬา
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 	 5.		นางสาวพชรพร	 วาสนะสมสิทธิ์	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทเอเป้	รุ่น 
อายุไม่เกิน	17	ปี	หญิง	ในการแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2561	 จากสมาคมฟันดาบแห่ง
ประเทศไทย

		 6.		นายพีระกฤติ	พชรบุณยเกียรติ	นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ว่ายน�้าท่ากรรเชียง	 
200	 เมตร	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 จังหวัดแพร่ 
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

	 7.		เด็กหญิงณวิตา	วิบูลย์ธีรวุฒิ	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 ปทุมวัน	 ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	 ประเภททมี	 การแข่งขัน
ยมินาสตกิลีลา	การกีฬาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่34	“น่านเกมส์”	
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 

	 8.		นางสาวพชรพร	วาสนสมสิทธิ	์นกัเรียนโรงเรยีนสาธติ	
มศว	ปทุมวัน	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภททีม	การแข่งขัน
ฟันดาบสากล	 ชิงแชมป์ประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2561	 จาก
สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
 

 9.  เด็กชายเตชินท์	ฉันทจิตปรีชา	เด็กชายพุทธิโชติ 
ภรณวลัย	 และเด็กชายณฐดน	 ว ่องพิสุทธิพงศ์	 นักเรียน
โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท 
ทีมชาย	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	กีฬาหมากล้อม	ในการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	ประจ�าปี	2561	จากกรมพลศึกษา

	 10.	 เด็กชายเผ่าภัค	 วิเชียรสินธุ์	 และเด็กชายศุทธณัฐ		
สินธุภิญโญ	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	 การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ 
“อาเซียนในมิตวิฒันธรรม”	ระดบัมัธยมต้น	จากศนูย์มานษุยวิทยา 
สิรินธร	(องค์กรมหาชน)
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	 1.		เด็กหญิงรณิดา	 ยี่ร่อสา	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มศว	 
องครักษ์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 (การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์)	 
การแข่งขนัวชิาการระดบันานาชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	2561	รอบแรก 
จากมูลนิธิ	 สอวน.	 ร่วมกับ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

	 2.		เด็กชายดีพร้อม	 ธามธาดา	 และเด็กชายพสิษฐ์ 
แป้นแก้ว	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มศว	 องครักษ์	 ได้รบัรางวลั
เหรียญทอง	 (การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์)	 การแข่งขันวิชาการ
ระดบันานาชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	2561	รอบแรก	จากมลูนธิ	ิสอวน. 
ร่วมกับ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 

 3.  นางสาวณนลิน	 แสงทอง	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	อันดับที่	1	การพูดสุนทรพจน์
ฉับพลัน	(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือ	ปวช.)	การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย	9	ราชมงคล	ครั้งที่	 4	จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 

	 4.		นางสาวปิยะดา	 สอนสุภาพ	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดแข่งขัน
ทักษะการอ่านออกเสียง	(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือ	
ปวช.)	 การแข่งขันทักษะภาษาไทย	 9	 ราชมงคล	 ครั้งที่	 4	 จาก
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 

	 5.		เด็กชายพัฒน์ธนัฐ	 ศิลปะวิจารณ์	 นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต	 มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 คณิตคิดเร็ว	
ระดับช้ันอนุบาล	3	 (เด่ียว)	การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิต
คิดเร็วระดับนานาชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 จากสมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ	(ประเทศไทย)
 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์

ด้านวชิาการ 
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	 6.		เด็กหญิงพัชรากร	 เทพพานิช	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 คณิตคิดเร็ว	 ระดับชั้น
อนุบาล	3	 (เดี่ยว)	การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับ
นานาชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 จากสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์
นานาชาติ	(ประเทศไทย)
 

	 7.		นางสาวอภิญญา	 จิรชัยกิตติ	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขัน	 1st	 World	
Talent	Invitational	Mathematics	Examinations	Thailand	
2018	 ณ	 โรงแรมดุสิตธานี	 หัวหิน	 จากโครงการ	 Thai	 Talent	
Training

 

 

 1.		นางสาวแพรฟ้า	 เยาวลักษณ์	 นางสาวณิชกานต์	
อุณหชาติ	 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์	 อึ้งศรีประเสริฐ	 และนางสาว
ภิรมย์สุรางค์	สิงหนาท	 (จากซ้าย)	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว 
องครักษ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพานพุ่มสักการะ	
ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์	 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	2561	
จากคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จังหวัดนครปฐม
 

 2.		นายแทนกมล	 อรรถกมล	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษา	จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 3.		เด็กชายสลิล	 สืบเพ็ง	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มศว	
องครักษ์	 ได้รับรางวัล	“สยามคเณศวร”	รางวัลคุณค่าแห่งความ
ส�าเร็จ	 ประจ�าปี	 2561	 สาขาดาวรุ่งดวงใหม่	 จากชมรมปันน�้าใจ	
อุ่นไอรัก

ด้านศิลปวฒันธรรม 
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อุ่นไอรัก

ด้านศิลปวฒันธรรม 
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	 1.		เด็กชายอชิร	 ศุภางค์ศานต์	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 children	 lll	
Bantam	รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	 32	กิโลกรัม	 The	7th	 Seongnam	
Open	International	Children	Taekwondo	Championships	
ณ	 เมืองซองนัม	ประเทศเกาหลีใต ้ 	 จาก	 Seongnam	 City	
Taekwondo	Association

  2.	เด็กหญงิพิชดารัตน์	 รักอกัษร	 นกัเรียนโรงเรยีนสาธิต	
มศว	องครักษ์	ได้รับรางวัลเหรีญทอง	ประเภทฟรีสไตล์	25	เมตร	
กรรเชียง	50	เมตร	และผีเสื้อ	50	เมตร	รุ่น	8	ปี	หญิง	การแข่งขัน
ว่ายน�้า	The	Mall	Swimming	Cup	2018	ครั้งที่	25	ณ	สวนน�้า	
แฟนตาเซีย	ลากูน	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน
 

	 3.		เด็กหญิง	ศิรปภัสร์	ธัญนิพัทธ์	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	อุปกรณ์ประเภทห่วง 
การแข่งขัน	1st	Gymnastika	Gymnastics	Competition
 

 4.  เด็กชายพิภพภัทร	 แดงโชติ	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	กีฬาเปตอง	ประเภทเดี่ยว
ชาย	รุ่นอายุ	12	ปี	การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครนายก	ประจ�าปี	2561	จากจังหวัดนครนายก
 

	 5.		เด็กหญิงภครดา	 ชนะสิทธ์	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กีฬาเปตอง	 ประเภท
เดี่ยวหญิง	 รุ่นอายุ	 12	 ปี	 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครนายก	ประจ�าปี	2561	จากจังหวัดนครนายก
 

	 6.		นายวีรชัย	ภู่ศรี	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	องครักษ์	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กีฬาเปตอง	 ประเภทเด่ียวชาย	 รุ่นอายุ 
18	ปี	การแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรยีนส่วนภมูภิาคจังหวดันครนายก	
ประจ�าปี	2561	จากจังหวัดนครนายก	และได้รับคัดเลือกเป็น
นักกีฬาเปตองตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
ภาค

ด้านกีฬา
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	 1.		นายสิทธิ์ศักดิ์	 จินดาวงศ์	 ศิษย์เก่าปริญญาเอก	
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา	ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น	ประจ�าปี 
2561	ระดับมัธยมศึกษา	จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 

	 2.		นายปกรณ์	 พิมลสกุล	 ศิษย์เก่าปริญญาตรี	
คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาคณิตศาสตร์	 ได้รับเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 “รางวัลครูดีเด่น”	 เนื่องในงานวันครู 
เมืองพัทยา	 ประจ�าปี	 2561	 จากพลต�ารวจตรี	 อนันต์ 
เจริญชาศรี	นายกเมืองพัทยา

  

 1. 	นางสาวกัญญารัตน์	 พงศ์กัมปนาท	 ศิษย์เก่า
ปริญญาตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขานาฏศิลป์	ได้รับ 
รางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 ครั้งที่	 9	 สาขา
ศิลปินผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	 เพื่อสังคมไทยดีเด่น	 จากเครือ
ข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  

 1.		นายนัฐวุฒิ	 พูนพิริยะ	 ศิษย์เก่าปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาศิลปะการแสดง	(การแสดง 
และก�ากับการแสดง)	ได ้รับรางวัลผู ้ก�ากับภาพยนตร์ 
ยอดเยี่ยม	 สุพรรณหงส์	 ครั้งที่	 27	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	
จากภาพยนตร์เร่ือง	ฉลาดเกมส์โกง	
 

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับมหาวทิยาลัย
ด้านวชิาการ

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

ด้านบันเทิง 
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	 1.		เด็กชายอชิร	 ศุภางค์ศานต์	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 children	 lll	
Bantam	รุ่นน�้าหนักไม่เกิน	 32	กิโลกรัม	 The	7th	 Seongnam	
Open	International	Children	Taekwondo	Championships	
ณ	 เมืองซองนัม	ประเทศเกาหลีใต ้ 	 จาก	 Seongnam	 City	
Taekwondo	Association

  2.	เด็กหญงิพชิดารตัน์	 รกัอกัษร	 นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิต	
มศว	องครักษ์	ได้รับรางวัลเหรีญทอง	ประเภทฟรีสไตล์	25	เมตร	
กรรเชียง	50	เมตร	และผีเสื้อ	50	เมตร	รุ่น	8	ปี	หญิง	การแข่งขัน
ว่ายน�้า	The	Mall	Swimming	Cup	2018	ครั้งที่	25	ณ	สวนน�้า	
แฟนตาเซีย	ลากูน	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน
 

	 3.		เด็กหญิง	ศิรปภัสร์	ธัญนิพัทธ์	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 อุปกรณ์ประเภทห่วง 
การแข่งขัน	1st	Gymnastika	Gymnastics	Competition
 

 4.  เด็กชายพิภพภัทร	 แดงโชติ	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	องครักษ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	กีฬาเปตอง	ประเภทเดี่ยว
ชาย	รุ่นอายุ	12	ปี	การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครนายก	ประจ�าปี	2561	จากจังหวัดนครนายก
 

	 5.		เด็กหญิงภครดา	 ชนะสิทธ์	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	
มศว	 องครักษ์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กีฬาเปตอง	 ประเภท
เดี่ยวหญิง	 รุ่นอายุ	 12	 ปี	 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครนายก	ประจ�าปี	2561	จากจังหวัดนครนายก
 

	 6.		นายวีรชัย	ภู่ศรี	นักเรียนโรงเรียนสาธิต	มศว	องครักษ์	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กีฬาเปตอง	 ประเภทเดี่ยวชาย	 รุ่นอายุ 
18	ปี	การแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรยีนส่วนภมูภิาคจังหวดันครนายก	
ประจ�าปี	2561	จากจังหวัดนครนายก	และได้รับคัดเลือกเป็น
นักกีฬาเปตองตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
ภาค

ด้านกีฬา
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	 1.		นายสิทธิ์ศักดิ์	 จินดาวงศ์	 ศิษย์เก่าปริญญาเอก	
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา	ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น	ประจ�าปี 
2561	ระดับมัธยมศึกษา	จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 

	 2.		นายปกรณ์	 พิมลสกุล	 ศิษย์เก่าปริญญาตร	ี
คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาคณิตศาสตร์	 ได้รับเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 “รางวัลครูดีเด่น”	 เนื่องในงานวันคร ู
เมืองพัทยา	 ประจ�าปี	 2561	 จากพลต�ารวจตรี	 อนันต์ 
เจริญชาศรี	นายกเมืองพัทยา

  

 1. 	นางสาวกัญญารัตน์	 พงศ์กัมปนาท	 ศิษย์เก่า
ปริญญาตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขานาฏศิลป์	ได้รับ 
รางวัลศิลปินเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี	 ครั้งที่	 9	 สาขา
ศิลปินผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	 เพื่อสังคมไทยดีเด่น	 จากเครือ
ข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  

 1.		นายนัฐวุฒิ	 พูนพิริยะ	 ศิษย์เก่าปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาศิลปะการแสดง	(การแสดง 
และก�ากับการแสดง)	ได ้รับรางวัลผู ้ก�ากับภาพยนตร์ 
ยอดเยี่ยม	 สุพรรณหงส์	 ครั้งที่	 27	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	
จากภาพยนตร์เร่ือง	ฉลาดเกมส์โกง	
 

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับมหาวทิยาลัย
ด้านวชิาการ

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

ด้านบันเทิง 
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	 2.		นางสาวมณรีตัน์	แดงประเสรฐิ	ศษิย์เก่าปรญิญาตรี	
คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขานาฏศิลป์	(นาฏศิลป์ไทย)	
ได้รับรางวัล	Miss	Supranational	Phichit	จากประกวด	
Miss	Supranational	Phichit

  3.  นางสาวนพวรรณ	 เหมะบตุร	 ศษิย์เก่าปรญิญาตรี	
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาศิลปะการแสดง	 (การแสดง
และก�ากับการแสดง)	ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า	ครั้งที่	32	
ประจ�าปี	 2560	 รางวัลผู้พากย์ดีเด่น	 จากการ์ตูนเรื่องชินจัง
จอมแก่น	
 

 4.		นายวิศรุต	หิมรัตน์	ศิษย์เก่าปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาศิลปะการแสดง	 ได้รับรางวัล	
PRESS	AWARDS	เณศไอยรา	2561	ประเภทนักแสดง
ดาวรุ่งดีเด่น	จากละครเรื่อง	บุพเพสันนิวาส	รับบทเป็นจ้อย
 

 5.		นางสาวพิมพ์ชนก	 ลือวิเศษไพบูลย์	 ศิษย์เก่า 
ปริญญาตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาศิลปะการแสดง 
ได้รับรางวัล	 นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด	 (Top	
Talk-About	 Actress)	 จากการประกาศรางวัล	 MThai	 
Top	Talk-About	2018
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

  1. หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า	
ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม	ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	ได้รบัรางวัล	ดังนี้

ด้านวชิาการ 
	 	รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการผู้สร้างชื่อเสียง 
ให้กับกระทรวงมหาดไทย”	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

	 1.		นางสาวชาลิดา	วิจิตรวงศ์ทอง	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับรางวัลต้นแบบทางการ
ศึกษา	จาก	EduLife	Expo	2018	ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  

		 2.		นายอรรถพันธ์	พูลสวัสดิ์	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับรางวัล	“ราษฎร์บัณฑิต”	 
(คนดี	 คนเก่ง	 ประเทศไทย)	 สาขาการแสดงและการละครดีเด่น 
สหชมรม	 ร่วมพัฒนาไทย	 (เครือข่ายองค์กรภาคส่ืีอและประชาชน) 
สพท.

  3.		นางสาวฐิตารีย์	เกสร	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	
ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง	จากการ
ประกวด	Miss	Universe	Thailand	2018

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
	 		 รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	 รับพระราชทาน	 “โล่เกียรติยศผู้ท�าคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ”	
ตามค�ากราบบังคมทูลของจุฬาราชมนตรี	และคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ด้านวชิาการ 

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับโรงเรยีน

ด้านบันเทิง
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	 2.		นางสาวมณรีตัน์	แดงประเสรฐิ	ศษิย์เก่าปรญิญาตรี	
คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขานาฏศิลป์	(นาฏศิลป์ไทย)	
ได้รับรางวัล	Miss	Supranational	Phichit	จากประกวด	
Miss	Supranational	Phichit

  3.  นางสาวนพวรรณ	 เหมะบตุร	 ศษิย์เก่าปรญิญาตรี	
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาศิลปะการแสดง	 (การแสดง
และก�ากับการแสดง)	ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า	ครั้งที่	32	
ประจ�าปี	 2560	 รางวัลผู้พากย์ดีเด่น	 จากการ์ตูนเรื่องชินจัง
จอมแก่น	
 

 4.		นายวิศรุต	หิมรัตน์	ศิษย์เก่าปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาศิลปะการแสดง	 ได้รับรางวัล	
PRESS	AWARDS	เณศไอยรา	2561	ประเภทนักแสดง
ดาวรุ่งดีเด่น	จากละครเรื่อง	บุพเพสันนิวาส	รับบทเป็นจ้อย
 

 5.		นางสาวพิมพ์ชนก	 ลือวิเศษไพบูลย์	 ศิษย์เก่า 
ปริญญาตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาศิลปะการแสดง 
ได้รับรางวัล	 นักแสดงหญิงท่ีถูกกล่าวถึงมากที่สุด	 (Top	
Talk-About	 Actress)	 จากการประกาศรางวัล	 MThai	 
Top	Talk-About	2018
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายประถม) 

  1. หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า	
ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม	ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมติร	(ฝ่ายประถม)	ได้รบัรางวัล	ดังนี้

ด้านวชิาการ 
	 	รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการผู้สร้างชื่อเสียง 
ให้กับกระทรวงมหาดไทย”	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

	 1.		นางสาวชาลิดา	วิจิตรวงศ์ทอง	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	 ประสานมิตร	 (ฝ่ายมัธยม)	 ได้รับรางวัลต้นแบบทางการ
ศึกษา	จาก	EduLife	Expo	2018	ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  

		 2.		นายอรรถพันธ์	 พูลสวัสด์ิ	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับรางวัล	“ราษฎร์บัณฑิต”	 
(คนดี	 คนเก่ง	 ประเทศไทย)	 สาขาการแสดงและการละครดีเด่น 
สหชมรม	 ร่วมพัฒนาไทย	 (เครือข่ายองค์กรภาคส่ืีอและประชาชน) 
สพท.

  3.		นางสาวฐิตารีย์	เกสร	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	
ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง	จากการ
ประกวด	Miss	Universe	Thailand	2018

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
	 		 รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	 รับพระราชทาน	 “โล่เกียรติยศผู้ท�าคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ”	
ตามค�ากราบบังคมทูลของจุฬาราชมนตรี	และคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2561

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ด้านวชิาการ 

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับโรงเรยีน

ด้านบันเทิง
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 1.	 ดร.สุนงนาท	 สูตะบุตร	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนพิชญศึกษา 
ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 (รุ่นที่	 2)	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
ปีการศึกษา	2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 2.	 ดร.กฤษณพงษ์	กีรติกร	ประธานกรรมการนโยบายกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว)	นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	6) 
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561	ผู ้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ 
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 

 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	อธิการบดีกิตติคุณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นท่ี	7) 
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาติ

 

	 4.	 ดร.จรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 ประธานคณะกรรมการ 
มูลนิธิโครงการหลวง	 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	 มศว	 ปทุมวัน	 (รุ่นที่	 9) 
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2561	 ผู ้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ
  

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ 

221รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 5.	 นายธนสิทธิ์	นิลก�าแหง	รองประธานศาลฎีกา	ศิษย์เก่าโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	13)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 6.	 ศาสตราจารย์เข็มชัย	ชุติวงศ์	อัยการสูงสุด	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ปทุมวัน	 (รุ ่นที่	14)	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 
 

	 7.	 ดร.สมพร	 ว่องวุฒิวรชัย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท	 ปตท.ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน 
(รุน่ท่ี	15)	ได้รบัรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561	ผูบ้�าเพญ็คณุประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 
 

	 8.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ	อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	15)	ได้รับรางวัล 
ศิษย์เก่าดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2561	 ผู ้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคม
และประเทศชาติ
 

 9. รองศาสตราจารย์	 ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 เลขาธิการมูลนิธิ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์ศึกษา	(สอวน.)	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	15)	
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2561	 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาติ
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	 10.	 พลเอกยศนันท์	หร ่ายเจริญ	รองผู ้บัญชาการทหารสูงสุด 
ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	 (รุ่นที่	 17)	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	
ปีการศึกษา	2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 11.	 แพทย์หญิงจริยา	 แสงสัจจา	 รองกรรมการผู้อ�านวยการคลินิก
ศูนย์การแพทย์พัฒนา	(โครงการในพระราชด�าริ)	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	
ปทุมวัน	 (รุ่นที่	 17)	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2561	 ผู้บ�าเพ็ญ 
คุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 12.	 นายชยาวุธ	จันทร	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ศิษย์เก่าโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	24)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

 13.	 นายพรพจน์	เพ็ญพาส	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	25)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	
2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 14.	 พันเอก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สรรพชัย	หุวะนันทน์	กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ปทุมวัน	(รุ ่นท่ี	27)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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	 15.	 นายอลงกต	เอื้อไพบูลย์	ผู้ก�ากับการแสดง	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ปทุมวัน	(รุ ่นที่	28)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 16.	 นายอรรษิษฐ์	 สัมพันธรัตน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน	 ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	31)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	
2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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ศูนย์การแพทย์พัฒนา	(โครงการในพระราชด�าริ)	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	มศว	
ปทุมวัน	 (รุ่นที่	 17)	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2561	 ผู้บ�าเพ็ญ 
คุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 12.	 นายชยาวุธ	จันทร	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ศิษย์เก่าโรงเรียน 
สาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	24)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

 13.	 นายพรพจน์	เพ็ญพาส	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	25)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	
2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 14.	 พันเอก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สรรพชัย	หุวะนันทน์	กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ปทุมวัน	(รุ ่นท่ี	27)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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	 15.	 นายอลงกต	เอื้อไพบูลย์	ผู้ก�ากับการแสดง	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต	
มศว	ปทุมวัน	(รุ ่นท่ี	28)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	2561 
ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

	 16.	 นายอรรษิษฐ์	 สัมพันธรัตน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน	 ศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน	(รุ่นที่	31)	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	ปีการศึกษา	
2561	ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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