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จังหวดันครนายก จัดงานหนองแสง RUN 2019 ณ ชุมชนหนองแสง อ�าเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
และมอบรางวลัหน่วยงานบรกิารวชิาการท่ีมีคณุภาพและโล่เกียรติยศ
ให้แก่วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

โครงการหน่ึงล้านกล้าความดีตอบแทนคณุแผ่นดิน มูลนิธเิพ่ือสังคมไทย
มอบรางวลัความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2562  (Best Practice Awards 2019) 

ระดับองค์กร สาขาบรหิารจัดการด้านโรงเรยีนคณุภาพคณุธรรม 
ให้แก่โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั
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ส�านักงานเลขาธกิารครุสุภามอบรางวลัเกียรติบตัรเหรยีญทอง
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้านการจัดการเรยีนรู ้ประจ�าปี 2561

ให้แก่โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั

ส�านักงานเลขาธกิารคุรสุภามอบเหรยีญเงนิระดับประเทศ ผลงานหน่ึงโรงเรยีน
หน่ึงนวตักรรมประจ�าปี 2562 เรือ่ง “รปูแบบการจัดการโรงเรยีนคุณภาพคณุธรรม:

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั”
ให้แก่โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั



 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทรศิ์ริ
 คณะแพทยศาสตร ์
  ได้รับรางวัลจากงาน International 
TradefairTdeas-Inventions-New Products,
Messe Nuremberg, Germany 
   เหรยีญทอง ผลงานชือ่ Ezy 2T GH/EPO strip test 
   เหรยีญทอง ผลงานชือ่ Rapid PCV-DNA strip test 
   เหรยีญทอง ผลงานชือ่ Duplex Listeria/  
   Lisyeriamonocytogenase DNA strip test

  ได้รับรางวัลจากงาน 47th International 
Exhibition of Invention Geneva 2019 
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
   เหรยีญเงนิ และรางวลั Special award ผลงานชือ่  
   Foodborne bacteria multi-aptasensor test  
   จากประเทศโรมาเนยี
   เหรยีญทองแดง และรางวัล Special award 
   ผลงานชือ่ Swine PED DNA strip test จากเขต 
   บรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 
   เหรยีญทองแดง ผลงานชือ่ Rotavirus DNA strip 
   test จากเมอืงเจนวีา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์
   เหรยีญทองแดง ผลงานชือ่ In situ LAMP-LFD for 
    veterinary diagnosis จากเมืองเจนวีา ประเทศ 
   สวสิเซอร์แลนด์
   เหรยีญเงนิ ผลงานชือ่ Campylobacter smart DX  
   จากเมืองเจนวีา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์

บุคลากรได้รบัรางวลั

 ด้านวจัิย
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ภนาร ีบุษราคัมตระกูล
 คณะแพทยศาสตร ์
  ได้รับรางวัล Special Award for Best
International Invention for the Invention Easy
2TGH/EPO Strip test จากงาน International
Tradefair Ideas Inventions-New Products 
เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดือน รตันะมงคลกุล 
 คณะพยาบาลศาสตร ์
  ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/ 
นวัตกรรมทางการพยาบาล ประจ�าปี 2561 ในเวที
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ ประจ�าปี 2561
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 

 รองศาสตราจารย ์ดร.วณีา เสียงเพราะ
 คณะวทิยาศาสตร ์
  ได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี” จากส�านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ (วช.) ผลงานทีไ่ด้รบัรางวลั จ�านวน 2 เรือ่ง 
คือ (1) อมิมโูนเซน็เซอร์ทางเคมไีฟฟ้าส�าหรบัการตรวจวดั 
โปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ (2) เซ็นเซอร์กระดาษ 
อัจฉริยะส�าหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ

 
 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561 สายวิชาการและวิจัย 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
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 Asst. Prof. Dr. Bui Thi Minh Tam
คณะเศรษฐศาสตร ์
  ได้รบัรางวลั The3rd Best Paper Award ชือ่ผลงาน Foreign 
Direct Investment and Special Economics Zones in 
Cambodia: The Role of the Border Economy with 
Thailand and Vietnam จัดโดย Vietnam’s Business and 
Economics Research Group of the Open University in 
Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศุภนันทา รม่ประเสรฐิ
คณะเศรษฐศาสตร ์
  ได้รับรางวัล The Best Paper Certificate in 
Recognition of Outstanding Contribution
ชื่อผลงาน Energy Risk with Community 
Management and Cost Analysis ในงาน Global 
Conference on Business and Social Sciences
จัดโดย Global Academy of Training & Research, 
Male, Maldives

 ศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สิทธกิรกลุ
 รองศาสตราจารย ์ดร.ปรนิทร ์ชยัวสุิทธางกรู 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ศิวาพร ลงยนัต์

คณะวทิยาศาสตร ์
สาขาเทคโนโลยชีวีภาพสัตวน์�า ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
  ได้รับคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 จากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อทิธพัิทธ ์สุวทันพรกลุ 
คณะศึกษาศาสตร ์
  ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคม
ที่หลากหลาย (Inspiring Student Learning for Diverse 
Societies) ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2562
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึษา (สกอ.) ร่วมกับ 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับ
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
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1  งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions 
  and New products (iENA 2018)

 Gold medal ผลงานชื่อ Duplex Listeria/Listeris  
 monocytogenase DNA Strip Test 

 Gold medal ผลงานชือ่ Easy 2T GH/EPO Strip Test
 Special award ผลงานชื่อ Easy 2T GH/EPO Strip  

 Test

2  งาน 47th International Exhibition of Inventions
  of Geneva
 Silver Medal และ Special award ผลงานชื่อ 

 Foodborne Bacteria Multi-aptasensor Test
 Silver Medal ผลงานชื่อ Campylobacter Smart 

 DxTM
 Bronze medal ผลงานช่ือ Rotavirus DNA strip test
 Bronze medal ผลงานชื่อ In situ LAMP-LFD for 

 veterinary diagnosis
 Bronze medal ผลงานช่ือ Swine PED DNA strip test
 Special award โดย Hong Kong Federation of  

 Invention and Innovation ผลงานชื่อ Swine PED  
 DNA strip test

 รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั แก้วพินิจ
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้
  ได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ ด้านสังคม ผลงานชื่อ
ชุดตรวจวัณโรคส�าเร็จรูปแบบรวดเร็ว TB d-tect ในการ
ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจ�าปี 2562
“7 Innovation Awards 2019” จัดโดยโครงการ
ความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมส�าหรับประเทศ

 รองศาสตราจารย ์ดร.ชมพูนุn
โกสลากร เพ่ิมพูนววิฒัน์
คณะเศรษฐศาสตร ์
  ได้รบัรางวลั The Bernd Rode Award 2019 จาก
โครงการ Workplaces as Learning Spaces in the 
category of Project Excellence จัดโดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET)

 อาจารย ์ดร.สุพัตรา อารกิีจ
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้
  ได้รับรางวัล
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 รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั แก้วพินิจ
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้
  ได้รบัรางวลัชมเชย ผลงานช่ือ นวตักรรมส�าหรบัการ
วินิจฉัยโรคแบบรวดเร็ว ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2562 (Thailand Research Expo 2019)

 รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั แก้วพินิจ และ
อาจารย ์ดร.สุพัตรา อารกิีจ
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้
  ได้รบัรางวลัเชดิชูเกยีรตินกัวจิยั จากผลงานทีไ่ด้รับ
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและผลงานนวัตกรรมของ
ประเทศ ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย ครั้งที่ 12”

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้
  ได้รบัรางวลับทความนวตักรรมการเรยีนการสอนดเีด่น 
(The best paper in learning innovation) ผลงาน
ชื่อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์เพื่อน
สอนเพื่อน จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สมาคม ควอท)

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกลุรตัน์
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้
  ได้รับรางวัลน�าเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ 
Rubrics as a Formative Assessment Tool to 
Enhance Information Literacy จัดโดย ICEET 2019: 
21st International Conference on Education and 
Educational Technology
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 รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
 (คณะแพทยศาสตร)์

     รองศาสตราจารย ์ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด
     (คณะแพทยศาสตร)์

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์นพ.ชยัพฤกษ์ กสุุมาพรรณโญ 
 (คณะแพทยศาสตร)์

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วลัยา ธเนศพงศ์ธรรม
     (คณะแพทยศาสตร)์

 รองศาสตราจารย ์ดร.รมัภา บุญสินสุข
 (คณะกายภาพบ�าบดั)

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมภพ รอดอมัพร
     (คณะวศิวกรรมศาสตร)์

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี จันทรเ์สม
 (คณะมนุษยศาสตร)์

     อาจารย ์ดร.รุง่ทิวา แยม้รุง่
     (คณะศึกษาศาสตร)์

 รองศาสตราจารย ์ดร.สกล วรเจรญิศรี
 (คณะศึกษาศาสตร)์

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธนิตา เลิศพรกลุรตัน์
     (ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู)้

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
 (ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู)้

  ได้รับรางวัลคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ
(The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Senior fellow
จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)

 ด้านวชิาการ
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 อาจารย ์ดร.รฐัจักร รงัสิววิฒัน์
คณะแพทยศาสตร ์
  ได้รับรางวัลน�าเสนอดีเด่น Nest Pitching 
การเข้าร่วมกิจกรรม Biotech Venture Kickstart
Programme; Final Presentation Day เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่ธุรกิจ Startup จากศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
  ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา งานการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย 
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รตันะมงคลกลุ
คณะพยาบาลศาสตร ์
  ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรม
ทางการพยาบาล ประจ�าปี 2561 เวทีการประชุมวิชาการและ
การประชุมใหญ่ ประจ�าปี 2561จากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
คณะวทิยาศาสตร ์
  ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น 
สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (Young Parasitologist Award 2019) 
จากสมาคมปรสติวิทยาและอายรุศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย 
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 รองศาสตราจารย ์ดร.วณีา เสียงเพราะ
คณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ประจ�าปี 2561 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จันตร ีผลประเสรฐิ
และอาจารย ์ดร.วรียุทธ เจรญิเรอืงกิจ
คณะวทิยาศาสตร ์
  ได้รบั certificate จาก Amazon Web Services, 
Inc.: aws ให้เป็น Certified AWS lecturer และได้น�า
ระบบ AWS Cloud มาให้นสิิต มศว ใช้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย
ในวิชา Cloud computing (CP433 และ DS513) 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตกับการไปท�างานในยุค 
Thailand 4.0 

 รองศาสตราจารย ์ดร.เสรวีฒัน์ สมินทรปั์ญญา
คณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการระดับดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

 อาจารย์ ดร.สายณัห์ โสธะโร 
อาจารย์เสรมิศร ีไทยแท้ และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ดร.พิศุทธวรรณ ศรภิีรมย ์สิรนิิลกลุ 
คณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับรางวัลดีเด่น (อันดับที่ 1) การน�าเสนอผลงาน
แบบปากเปล่า การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 จากมหาวิทยาลัยในเครือ
เทา-งาม
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 อาจารย์สุณีย์ วงเวยีน
คณะมนุษยศาสตร์
  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
ประจ�าปี 2561 เนื่องในวันครู ประจ�าปี พ.ศ. 2562
จากคุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลทีมออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
จากละครเรื่องศรีอโยธยา ในการประกาศรางวัลนาฏราช 
ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2561 

 นางกนกวรรณ ปรดีาภรณ์ภากร
ศูนยก์ารแพทย์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกมุารี
  ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 การน�าเสนอผลงาน
แบบบรรยาย กลุ่มนวัตกรรม ในงานมหกรรมการแสดง
ผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ�า งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส�าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ประจ�าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 นางสาวสุชรีา ลีโทชวลิต
ศูนยก์ารแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  ได้รบัรางวลับคุลากรสายสนบัสนนุผูมี้ผลงานดีเด่น 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจ�าปี 2562 
ด้านวิชาชีพ
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 นางสาวรุง่อรณุ เสือสมิง
ศูนยก์ารแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจ�าปี 2562 
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 นางฤดี ชุนรตัน์
ศูนยก์ารแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2562 ประเภท
พยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุร ี

 นางสาวอจัฉราภรณ์ อุลิศนันท์
ศูนยก์ารแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านวิชาชีพ
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สันติวฒันกลุ
คณะแพทยศาสตร ์
  ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น 2562 
จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

 ด้านบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
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 รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์รีะศักด์ิ จรสัชยัศร ี
คณะแพทยศาสตร ์
  ได้รับรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติดีเด่นแห่งปี “ฐานันดร 4” จากสมาคม
สมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) 

 อาจารย์ ดร.จุฑาธปิต์ จันทรเ์อยีด
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงิ
นิเวศ รว่มกับนิสิตและสมาชกิกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
บา้นรมิคลองพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวสู่ความยัง่ยนื
  ได้รบัรางวลั (ระดับดีเด่น) อุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย 
ครั้งที่ 12 ประจ�าปี 2562 (Thailand Tourism Awards 
2019) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 อาจารย์ ดร.ยุคลวชัร ์ภักดีจักรวุีฒ์ิ
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
เชงินิเวศ
  ได้รับรางวัลนักศึกษาบ�าเพ็ญประโยชน์คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว ในโครงการ สื่อสัมพันธ์ สี่สัมพันธ์ 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ประจ�าปี 2562
จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยัศักด์ิ  ลีลาจรสักลุ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลความดีตอบคุณแผ่นดิน ระดับบุคคล 
สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
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 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธศั์กด์ิ พุ่มอนิทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
  ได้รับพระราชทานเข็มวิศิษฎศิลปิน
จากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ ทิมวฒันบรรเทิง
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จากกระทรวงศึกษาธิการ

 ด้านท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม
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 นายปรมัตถ์ กัลยาวุฒิพงศ์ (รางวลัเหรยีญเงิน)
นางสาวณิชา สวสัดิชยั (รางวลัเหรยีญทองแดง)
นายวรรณรตัน์ เจียรนัยยืนยง (รางวลั Have passed for   
Semi-Final Round)  และนายยศกร อนุกูลการกุศล (รางวลั 
Have passed for Semi-Final Round)
นิสิตปรญิญาตร ีคณะแพทยศาสตร์
  ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
และวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
(4th Khon Kaen University’s International Challenge on 
Emergency Medicine and Related Basic Science)
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิสิตได้รบัรางวลั

 ด้านวชิาการ

 นายสันติรจุ ไชยหิรญัการ นางสาวสุดารตัน์ แซ่เตียว 
นางสาวอรยา ฉ่ัวเจรญิ และนางสาวสวรรยา ล้ิมสุวรรณ
นิสิตปรญิญาตร ีคณะกายภาพบ�าบัด
  ได้รบัรางวลัชนะเลิศ โครงการ “Hacking Health
 Prachinburi Hackathon 2019” (การท�าเส้นทางเดิน 
เป็นสี) จากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี

 นายมารตุต์ แสงสุข และนางสาวพิณพิชา เพียรมานะ
นิสิตปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์

  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ประจ�าปี 2561 ด้านนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์ 
จากส�านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร

 นายศุภชยั ส�าราญวงค์
นิสิตปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์
  ได้รบัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 จากมลูนธิิ
สภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.)
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 นางสาวณัฐณิชา เกียรติศิรถิาวร
นิสิตปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์

  ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่นจากกองทุน
เพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร และวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายวกิรานต์ ศิวด�ารงพงศ์ นายธนภณ เหรยีญทอง 
และ  นายพงศ์ปณต พวงระย้า
นิสิตปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
  ได้รบัรางวลัชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภมิูภาค ผลงาน
ชือ่“เพชฌฆาตความเครยีด: ผ่านสญัญาณชพีป้อนกลับ
(Defeat Stress through ECG Biofeedback)” จากโครงการ 
NSC ฝ่ายสนบัสนนุการวจัิย (RSO) ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 นางสาวพลอยไพลิน ทองนวคุณ นายบุรนิทร สุขสุแพทย์
และนางสาวอรณุโรจน์ ทองกลาง
นิสิตปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์
  ได้รบัรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัเทคโนโลยี
เพ่ือผูส้งูวยั ครัง้ที ่2 ผลงานชือ่ ระบบติดตามตัว
เพ่ือเฝ้าระวงัผูส้งูอาย ุจากสมาคมอปุกรณ์การแพทย์ไทย

 นายณภัทร เจียมจรยิธรรม นายคณาธปิ วนัจงค�า
นายพศวตั จิรวุฒิวรนาถ และนางสาวฐานิกา กันยิ่ง
นิสิตปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
  ได้รบัรางวลัชนะเลิศ (ทนุการศึกษา 20,000 บาท)
และรองชนะเลศิอันดับ 1 (ทุนการศึกษา 5,000 บาท) 
ผลงานชือ่ 3A (Air Ad Astra) จากการแข่งขนัโครงการ
พัฒนาเยาวชนต้นคิด จัดโดยศูนย์ปฏิรปูอตุสาหกรรม
สูอ่นาคต (Industry Transformation Center: ITC)
สถาบันพลาสติก กระทรวงอตุสาหกรรม
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 นายธนาคาร ธนไธสง และนายศรณัย์ภัทร สวา่งแสง
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์ 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษา
ญี่ปุ่น และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับมหาวิทยาลัย
ทั่วไทย J-Challenge รุ่นที่ 13 จากงานมหกรรมญี่ปุ่น
นิปปอนฮาคุ NIPPON HAKU BANGKOK 2019

 นางสาวสุกฤตา สมบัติโอฬาร
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6 (change the world speech contest 
2019) จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในพระอุปถัมป์สมเด็จพระมหา
มังคลาจารย์ โรงเรียนสอนการพูดจอมพลสถาบัน Bangkok 
Toasmasters Club และสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

 นายชษิณุพงษ์ สรอ้ยเพ็ชร ์และนางสาวมรรครา ทองท่ัว
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
(Spelling Bee Contest) การแข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านภาษาราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 นางสาวธญัชนก ดิษฐจ์นพงศ์พร
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์

  ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการสอบ 
วัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2019
จาก Korean Education Center สถานเอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย 
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 ทีม JUST WIN
นายศุภมิตร ทาตะนาม นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร์
รว่มกับนิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand Champion รางวัล
ชนะเลิศการน�าเสนอภาษาองักฤษ และรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับหนึ่ง การน�าเสนอภาษาอังกฤษ การแข่งขัน 
“Global Brand Planning Competition (GBPC) 
2019” จากสมาพันธ์การตลาดโลกจีน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

 นางสาวภาสินี คุมภเศวต
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์
  ได้รับทุนเรียนดี จากสมาคมครูภาษาเยอรมัน
แห่งประเทศไทย

 นางสาวพิมพ์ชนก จันทร 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร์
  ได้รับทุนจากมูลนิธิวัฒนธรรมเยอรมัน ไปศึกษา
เป็นคอร์สภาษาเยอรมนั จากสถาบนัเกอเธ่ (Goethe -Institut)

 นายธรียุทธ ์ดาวเรอืง
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์
  เป็นตัวแทนนิสิตไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก
(1) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย เข้าร่วม
โครงการ Young Southeast Asian Leaders 
Initiative (YSEALI) Academic Fellowship หัวข้อ 
“Civic Engagement” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 27 
เมษายน พ.ศ. 2562 ณ University of Nebraska-
Omaha ประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) Asia-Europe Foundation (ASEF) เข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาติ The 7th ASEF Rectors’ 
Conference and Students’ Forum (ARC7) หัวข้อ 
“Higher Education Taking Action Towards the 
Sustainable Development Goals: Perspectives 
from Asia and Europe” ระหว่างวันที่ 11-15 
พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย
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 นายศุภชลบดี ประกอบกิจ นายปัณณ์ งามเกตุสุข 
และนางสาวอารยีา อนิทวงค์
นิสิตปรญิญาตร ีคณะสังคมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสอน หัวข้อ 
“การพัฒนาเด็กไทยสู่การมีทักษะในศตวรรษที่ 21” โครงการ
กระดานด�าสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโดยเครือข่ายนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู 5 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 นายปรญิญา ขุนทอง (รางวลัการน�าเสนอบทความ
ยอดเยี่ยม) นางสาวณัฐชยา สระทองค�า (รางวลั
บทความดีเด่น) นายปิยะวฒัน์ สีแตงสุก (รางวลับทความ
ยอดเยีย่มและรางวลัการน�าเสนอบทความดีเด่น) และ 
นายธนภัทร จังพานิช (รางวลับทความดีเด่นและรางวลั
การน�าเสนอบทความดีเด่น)
นิสิตปรญิญาตร ีคณะสังคมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การน�าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์
และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีระดับประเทศ
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 นายศุภชลบดี ประกอบกิจ นายปัณณ์ งามเกตุสุข
และนางสาวอารยีา อนิทวงค์ 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะสังคมศาสตร ์

  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความเป็นเลิศ
การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
หัวข้อ “ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน” จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ทีมโอลิมปัส
นายพีรพัฒน์ สุรยีธนาภาส นายฤทธลัิกษณ์ พิชยัค�า 
นายยศพล แย้มมา นางสาววนัิสนันท์ หนูบุญ และ
นางสาววลิาสินี จันทรชุ์ม
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน 
ผลงานชื่อ “DARWIN ม้าเพื่อนรัก” โครงการประกวด
วาดภาพจิตรกรรมบนหุ่นม้าจ�าลอง หัวข้อ “ม้าและกีฬา
ขี่ม้าในอุดมคติ” ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติ 
รายการ Princess’s Cup Thailand 2018
ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดโดย
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
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 วงดุรยิภิรมย์ (Duriyabhirom)
นายเดชา ไพโรจน์ นายชชัวาล อาสาสนา 
นายฐติิศักด์ิ กระจ่างโพธิ ์นายนภน จันทรส์งวน
และนางสาวนัยกานต์ กุลพงษ์วดี 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อุดมศึกษา) จากการประกวด
เล่นดนตรีบนแอปพลิเคชันระดับอาเซียน ประเภทระดับ
อุดมศึกษา จัดโดย SEAMEO SPAFA Southeast Asian 
Regional Centre for Archaeology and Fine Arts

 วงรวมมิตร (Ruammitr)
นายศิรพิงษ์ มนนามอญ นายธรีวทิย์ กล่ินจุ้ย
นายพีรพงษ์ ยิ่งยงค์ นางสาวธญัยาภรณ์ พวกดี
นางสาววรญัพัชร ์น�าใส นางสาวกัญญาภัค อุน่จิตอนุสรณ์ 
และนางสาวสสิพงษ์ แก้วเป้ีย
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อุดมศึกษา) การประกวดเล่นดนตรี
บนแอปพลิเคชันระดับอาเซียน ประเภทระดับประชาชนทั่วไป
จัดโดย SEAMEO SPAFA Southeast Asian Regional
Centre for Archaeology and Fine Arts

 นางสาวสุธาสินี คล้ายกรตุ และนางสาวลลดา จ�าเนียรศรี
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Lazada 
Livestream Competition 2019 x Fashionista 
พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่า 80,000 บาท และเซ็นสัญญา
เป็น KOL กับลาซาด้า 1 ปี จัดโดย Lazada
@ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

 นางสาววริดา พงศาธวิฒัน์ และนางสาวมนัญชยา สังข์เจรญิ
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ
Thailand Hip Hop Dance Championship 2019
จัดโดย บรษัิท มาดี คอร์เปอเรช่ัน จ�ากดั ตัวแทนผูจั้ดการแข่งขนั
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 ทีมโอป้ลา
นางสาวศิยารตัน์ ศิรสุินทรชยั นายตะวนั แสงใหญ่ 
นายภาณุ ธรุะพันธ ์นางสาวรตนพร ขจรเดชเดชา และ
นางสาวสุจิรา มูลอาสา
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัล
ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน Thanachart Digital Bizz 
Challenge 2019 จัดโดยธนาคารธนชาติ

 ทีม Heyday 
นางสาวมณีนันท์ เชาวบุ์ญญสิทธิ ์นางสาวธนาภัทร
ศรศุีภภักดี และนางสาวธญัญา มีสมเพ่ิม
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ Highest Sharp Ratio
โครงการแข่งขัน Fintech University Investment Challenge 
2018 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

 ทีม Grain Whisky
นางสาวพัณนิดา โพธิมี์ นางสาวรตนพร ขจรเดชเดชา
นางสาวสุจิรา มูลอาษา และนางสาวแสงรว ีบุญอรณุศรี
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน e-Commerce 
Business Pitching Contest หัวข้อ “การพัฒนาสินค้า
ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์” จัดโดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ทีม Find Me
นางสาวศันสนีย์ วงศ์วโรดม และนางสาวปิยธดิา
อนัประเสรฐิพร
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนในโครงการ 
Krungthai Young Enterprise Awards 16th: 
KRUNGTHAI STARTUP จัดโดยธนาคารกรุงไทย
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 ทีม SWU Redemption
นายธรีะภัทร ์ประเสรฐิกุล นางสาวกัญญาณัฏฐ์
หัฏฐะโสธนะ  นายตะวนั แสงใหญ่
และนายธรีภัทร ์สมบุญเพ็ญ
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนการตลาด 
Krungsri IMAX: The Young Digital Marketer 2018 
หัวข้อ “สุดยอดนักวางแผนการตลาดด้านดิจิทัล”
จัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

 ทีม Just Win
นางสาวอศิรยิา จันทรธ์มิา นางสาวญาณิศา กวกัทรพัย์
นางสาวพิชชาพร แก้วบุตรดี นายศุภมิตร ทาตะนาม
นายศราวุธ สุคนธชาตินันท์ นางสาวณภัทร ภูษิตวทิย์
นางสาวศุภิสรา รวมธรรม และนายสันติธรรม แสงศิรวิรรธนะ
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (English) และรางวัล Grand 
Champion การประกวดแผนการตลาด J-MAT Award
จัดโดยสมาพันธ์การตลาดโลก ประเทศสิงคโปร์

 ทีม Killer 
นางสาวกมลชนก บุญะหงส์ นางสาวขนิษฐา แซ่ต้ัง
นางสาวเจตนภา มีสมไทย นางสาวชลิตา จ้างประเสรฐิ
นางสาวนิรชา ไชยชาติ และนางสาวเวธกา อรา่ม
นิสิตปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผน
การตลาด J-MAT Award จัดโดยสมาพันธ์การตลาดโลก 
ประเทศสิงคโปร์

 นายอนุรกัษ์ เพ็ชรดวงเดียว และนายปัณณทัต เอง้ฉ้วน
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท T-Shirt Design 
ผลงานชื่อ Sandy and Friends with SandWan 
Town ในโครงการ The Mall JOY OF GIVING ยืดโชว์ 
Design Contest จัดโดยบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด
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 นายกิตติกานต์ อมัพรต
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภท T-Shirt Design 
ผลงานชื่อ Merry-Go-Town x Nooch And Plai
ในโครงการ The Mall JOY OF GIVING ยืดโชว์ Design 
Contest จัดโดยบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

 ทีม RIMNEE 
นายชญานนท์ โอภาสพนา นางสาวภีมพิชา นภาวรกุล
นายศรณัญ์ศิญา วนัทอง นายยุทธเดช สิทธอิมร
และนางสาวศัศยา นาคปฐม
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัล 1 ระดับอุดมศึกษาฯ การประกวดคลิปวิดีโอ 
หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง” ในโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน
จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

 นางสาวคีตวนั วยิาภรณ์ นางสาวนงนภัส โตวทิยะ 
นางสาวชนธนิาถ วงศ์ไวโรจน์ และนายธฤตวนั ปิฏฐปาตี
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote
ผลงานชื่อ ง่ายจะตาย..ลืมได้ไงเนี่ย จากการประกวด
Viral Video Contest “e-Commerce week Viral 
Contest” จดัโดยส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 นายบัณฑิต ชว่งไชย 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะพลศึกษา
  ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง การแข่งขนักรฑีาชงิแชมป์
เอเชีย 2019 ประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย
รอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

ด้านกีฬา
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 นายบัณฑิต ชว่งไชย (ทีมไต้ฝุ่นหนุ่มของไทย)
นิสิตปรญิญาตร ีคณะพลศึกษา
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเอเชียน กรังด์ปรีซ์ 
ซีรีส์ 2019 สนามที่ 2 ประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย
รอบชิงชนะเลิศ ที่เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 นางสาวรุง่รว ีแจ้งใจ
นิสิตปรญิญาตร ีคณะพลศึกษา
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปโลน�้าทีมหญิงไทย
จากการแข่งขัน รายการ อียู เนชั่นส์ วีเมนส์ วอเตอร์โปโล
ทัวร์นาเมนต์ 2019 (EU nations women’s water polo 
tournament 2019) สาธารณรัฐเช็ก

 นายสสิน แซ่เตีย
นิสิตปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมาก
กระดาน ประเภทบุคคลชาย งานกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” 
ณ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 นายกฤษณะพงศ์ ศรภัีททิยานนท์
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์
  ได้รับรางวัล CUTEBOY THAILAND คนแรก
ของประเทศไทย จากผูเ้ข้าแข่งขัน 13 คน ท่ีผ่านการฝึกฝน
ทักษะทั้ง 5 ด้าน อย่างเข้มข้น ทั้งร้อง ทั้งเต้น
และการแสดง จาก True4u ช่อง 24

ด้านบันเทิง
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 นายนันทวฒัน์ ไทรแก้ว  
นิสิตปรญิญาตร ีคณะสังคมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
กิจกรรม “ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้ก Presents ช่อง 8 
เทพธิดาขนนก ลูกทุ่งคอนเทสท์” จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 8

 นางสาวรตันาพร นอสูงเนิน
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวด The Mall Korat Isan Young Talent
Season 2 ประเภทขับร้อง ณ ห้างสรรพสินค้า
เดอะ มอลล์ โคราช

 นายธธีชั รตันศรทัีย
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote 
จากหนังสั้นเรื่อง “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ” 
(24 Store) จัดโดยบริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

 นางสาววรนัธร แก้วมณี
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง 
งาน Post Today Wealth Campus 2018 ณ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร จากหนงัสอืพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 นางสาววรมัพร สุทธพิงศ์ 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “Asia Model 
Festival Face Of Asia 2020” ภายใต้แคมเปญ 
Green World รักษ์โลกงดใช้พลาสติก จัดโดย Asia 
Model Festival Organizing Committee (AMFOC) 
และบริษัท เคทีซีซี จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)
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 นางสาวธนัยพร คงแจ่ม นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัล “เข็มวันอานันทมหิดล” บ�าเพ็ญตนผู้ท�าคุณประโยชน์เป็นต้นแบบ 
“มีน�้าใจ..สร้างกุศล” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

 นางสาวธญัมน พู่มณเฑียรชยั คณะแพทยศาสตร์
นางสาวกนกพร ค�าจันทร ์คณะพยาบาลศาสตร ์ 
นายสันติภพ ฝึกฝนจิตต์ คณะวทิยาศาสตร์
นางสาวจารวุรรณ พันธมิตร คณะวทิยาศาสตร์
นางสาวปภาวดี ถินประวติั คณะสังคมศาสตร์
นางสาวพรชติา โพธิเ์อีย่ม คณะสังคมศาสตร์
และนายฉลองรฐั เสือไพฑูรย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

  พุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบเกียรบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒผู้มีความประพฤติจริยธรรมดี ประจ�าปี 2562 

 นายณัฐพล เสรเีชษฐพงศ์
นิสิตปรญิญาตร ีคณะทันตแพทยศาสตร์
  ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม
จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
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 นายอษิฏ์ อสัโสรตัน์กุล
นิสิตปรญิญาตร ีคณะทันตแพทยศาสตร์
  ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์
ดีเด่น ประจ�าปี 2562 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 นางสาวกาญจนา วงค์ษา 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์
  ได้รับคัดเลือกเป็นอาสายุวกาชาดเข้าร่วมโครงการ The 64th 

International Study and Friendship Camp 2019 
ณ เมือง Langenlois สาธารณรัฐออสเตรีย จากสภากาชาดไทย

 นายวรีะวฒัน์ บุตตะคุ 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์และ
นางสาวบุณยานุช ตระกูลดิษฐ ์
นิสิตปรญิญาตร ีคณะสังคมศาสตร์
  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562
จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา

 นายธนกร พูดเพราะ 
นิสิตปรญิญาตร ีคณะสังคมศาสตร ์
  ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2562” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน
วนัเยาวชนแห่งชาติ 2562 จาก ฯพณฯ อ�าพน กติติอ�าพน 
องคมนตรี จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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 นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุส์ดใส
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม 
  ได้รับรางวัลกุลธิดากาชาด จากโครงการสรรหากุลบุตร
และกุลธิดากาชาด ประจ�าปี 2561 จัดโดยสภากาชาดไทย

 นางสาววรางค์ศิร ิธนจรสัวรภัทร์
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม 
  ได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ส่งเสริมคนดี
มีคุณธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา “Moral Awards 2019” 
ประเภทศิลปิน ดารา นางแบบ จัดโดยสมาพันธมิตร
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสังคม

 นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม 
  ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562
จากโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดยส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

 นายชวนิโรจน์ ลิขิตเจรญิสกุล
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม 
  ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์บุคคลวงการบันเทิง
“เพชรคชสีห์” ต้นแบบด้านความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตัวอย่างด้านจิตอาสา
เพื่อสังคมดีเด่น จัดโดยชมรมเสริมสร้างนักพัฒนา
และนักบริหารไทยสู่สากล
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 นายภวตั จิตต์สวา่งดี
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประเภทศิลปินดารา
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย จัดโดยคณะกรรมการ
สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ในความอุปถัมภ์กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 นางสาวลลิตา บุญภาณุวจิิตร และนายเจตณัฐ อนันทวณิชชยา
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี
มีมารยาท” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ MThai

 นายภัทรช์นน สติภา นางสาวปานฝัน รงัสิกวานิช
นางสาวจิดาภา นิรภรพรสกุล นายกันต์ธรี ์ธรีวโรภาส
และนายเมธสั อุตสาหะ
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย 
“ไทยดี มีมารยาท” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และ MThai

 นางสาวอารยีา ดาณีสมัน
นิสิตปรญิญาตร ีวทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากสภาวัฒนธรรม
เขตวัฒนา จัดโดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ทันตแพทย์ธติิพันธุ ์อวนมินทร ์
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะทันตแพทยศาสตร์
  ได้รับรางวัลทันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น
จากทันตแพทยสภา

 นางสาวณัฐกานต์ ศุภกิจจานุสรณ์
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะพยาบาลศาสตร์
  ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจ�าปี 2561 
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

 นางสาวศลิษา คงชนะ (ครโูรงเรยีนบ้านบางไม้
แก้วประชาสามัคคี จังหวดัชุมพร) 
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะวทิยาศาสตร ์
  ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านบริหารจัดการ) 
จากการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับประเทศ
จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีบูิลย์ 
(รองอธกิารบดีฝ่ายทรพัย์สินและรายได้
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ศิษย์เก่า (ปรญิญาโท) 
คณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม
  ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจ�าปี 2562 
สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้า
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน “EXECUTIVE OF THE YEAR 
2019” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับมหาวทิยาลัย

 ด้านวชิาการ
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 ดร.ณัฐมน ต้ังพานทอง
อาจารย์ สาขาวชิาบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
ศิษย์เก่า (ปรญิญาเอก) สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์

  ได้รับโล่เกียรติคุณ เนื่องจากเป็นผู้พัฒนาความรู้
วิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 นางสุภาณี คชพันธส์มโภชน์ ผู้ประกาศข่าวไทยรฐัทีวี
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะมนุษยศาสตร ์
  ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า ครั้งที่ 33
(ผู้บรรยายสารคดีดีเด่น)  จากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 

 นายกฤษฎ์ิ ปรารมย์ และนางสาวรญิญภัสร ์สิรสิมานพงศ์ 
นักเต้น ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ในรายการ World of Dance Thailand 
เต้นบรรลือโลก ใน Season 1

ด้านบันเทิง
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 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

 นายณัชพล วงศ์หิรญัสมบัติ นักกายภาพบ�าบัด 
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะกายภาพบ�าบัด
  ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 
2560 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ�าบัด
แห่งประเทศไทย

 นางสาวสุชาร ์มานะยิ่ง ดารานักแสดง
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ได้รับรางวัล Thailand Headlines Person of
the Year Award 2018 ครั้งที่ 6 สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง 

 นางสาวนิษฐา จิรยั่งยืน ดารานักแสดง
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะศิลปกรรมศาสตร์

  ได้รับรางวัล Thailand Headlines Person of 
the Year Award 2018 ครั้งที่ 6 สาขาวัฒนธรรมและ
บันเทิง

 นางสาวธนัยาอณัณ์ ตัณฑเสถียร
พิธกีรและผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์
ศิษย์เก่า (ปรญิญาตร)ี คณะเศรษฐศาสตร์

  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ท�าคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา 
สังคม และประชาคมอาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
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นักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒได้รบัรางวลั

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝ่ายประถม)

 ด้านการศึกษา

 เด็กชายกันต์ธ ียงวณิชย์ รางวลัแพลตติน่ัม และ
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุง่เรอืงหิรญัญา รางวลัเหรยีญทอง
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม)
  ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The 14th world 
Mathfusion Olympiad - world final (wmo2019 ) 
ระดับนานาชาติ จดัโดยบรษิทั เอดู พาร์ค จ�ากัด เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO 
Regional Centre for STEM Education (Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education) : SEAMEO STEM-ED) โครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) WMO Organizing Committee
ประเทศเกาหลีใต้ และ WMO Organizing Committee 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เด็กชายกฤษชนุตม์ รปูขจร 
เด็กชายเศรษฐวชิญ์ จิตต์การณุย์ 
เด็กหญิงสิรนุิช ศรทัธาบุญ 
เด็กหญิงชณชนก ศิรทิิณพงษ์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม)
  ได้รับรางวัล Bronze Medal Winner จากการแข่งขัน 
2019 World GreenMech Contest ประเทศไต้หวัน
จัดโดย Thailand GreenMech
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 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

 ด้านกีฬา

 เด็กหญิงอภิษฎา เจษฎาอภิบาล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม) 

  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากส�านักนายกรัฐมนตรี

 เด็กหญิงธนัยธร เจ้ิง
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม) 

  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากส�านักนายกรัฐมนตรี

 เด็กหญิงณทักษอร บุญยกิจโณทัย
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม)

  ได้รับรางวัลที่ 1 (เหรียญทอง) จากการแข่งขัน
สเก๊ตลีลาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย (Asian Junior Figure 
Skating Challenge 2018/2019) จัดโดย Asian Junior 
Figure Skating Challenge

 เด็กหญิงนนทพร พานิช
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม)

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน 
“The First Renzhou cup of internation youth 
badminton friendly competition” ประเภททีมผสม
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จัดโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝ่ายมัธยม)

 ด้านการศึกษา

 ด้านกีฬา

 เด็กหญิงปรชิญา วอนเผ่ือน
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม)

  ได้รับรางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
และ 1 เหรยีญทองแดง การแข่งขันกฬีาลลีาศ รายการ Raffles 
Open Dance Championships 2019  ที่ประเทศสิงคโปร์

 นางสาวพรนภัส อมรศรวีรากุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม)

  ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ YSTP Scholarships (Young 
Scientist and Teechnologist Program)
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (SIIT) ได้รับค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
1,200,000 บาท ขณะที่ศึกษาจะได้ฝึกงาน
กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) และเข้าร่วมประชุมวิชาการกับ
นักวิจัยระดับรางวัลโนเบลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 เด็กชายธรีภพ ตังธนาวุฒิกุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 

  ได้รบัรางวลั 1 เหรยีญทอง ประเภททีม
และ 1 เหรยีญเงนิ ประเภทโฮชินซุล กีฬาฮับกิโด การแข่งขัน 
The 19th Pohang Mayor National HAPKIDO 
Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้

 นายสิรภพ  ตังธนาวุฒิกุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 

  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภททีม 1 เหรียญทอง 
ประเภทโฮชินซุล 1 เหรียญเงิน ประเภทล้มจากที่สูง
และ 1 เหรียญทองเเดง ประเภทเตะสูง กีฬาฮับกิโด
การแข่งขัน The 19th Pohang Mayor National 
HAPKIDO Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้
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 นายกฤช จิตโรภาส
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รับรางวัลเหรียญทองเทนนิส ประเภทบุคคลคู่ผสม 
และเหรียญเงิน ประเภททีมชาย การแข่งขัน ASEAN 
SCHOOL GAMES ที่ประเทศอินโดนีเซีย

 เด็กหญิงสุทธกิาญจน์ สุนทรนนท์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 
และรับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันรายการ Singha Swimming 2019

 นางสาวกานต์พิชชา ทองจุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ปืนยาวอัดลมหญิง 
ประเภททีม และเหรียญเงิน ปืนยาวอัดลมหญิง
ประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬายิงปืน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

 นายศิวณัฏฐ ์อุย้ตยะกุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รบัรางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัเทนนิส รุน่ชายเดีย่ว
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รายการจ�าเริญเทนนิสคัพ
ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่ง

 นายพีรณัฐ ฟักทอง
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น U15 Boys 
Wakeboard การแข่งขันรายการ 2019 IWWF Asian 
Wakefest Series Philippines ที่เมือง Clark
ประเทศฟิลิปปินส์
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 เด็กชายชญานนท์ กุลวภัิชวฒันา
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีมยุวชนชาย
และเหรียญทองแดง ประเภทยุวชนชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬา
เทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

 นางสาวธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส เก็บคะแนนสะสม ประจ�าปี 2562
จัดโดยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย “ชุมแพโอเพ่น
ครั้งที่ 1” จังหวัดขอนแก่น

 นายนิธกิรณ์ เวชไชโย
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 

  ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
และรบัถ้วยคะแนนอนัดับ 1 การแข่งขนัว่ายน�า้ชงิชนะเลศิ
แห่งประเทศไทย ภาคกรุงเทพฯ

 นายภาวนิ สมัครเสวี
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับ 
Kapiti College รายการ Football – CSW Boys Premier 
Youth & Division 2 จัดโดย College sport wellington
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 นางสาวณิชา มงคล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม)
  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เพื่อเข้าแข่งขัน WCOPA 2019 World Championships of 
Performing Arts ณ performing Arts Center ลองบีช 
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท Acting contemporary อายุ 16-17 ปี นอกจากนี้
ทีมไทยยังได้รับรางวัลชนะเลิศเครื่องแต่งกายประจ�าชาติ 
(ขบวนพาเหรด)

 นายธรณ์ วรพันธ ์นายปัญญพัฒน์ เหมือนเดช และ
นางสาวพรลภัส จรงูจิตรอารี
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 
  ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภทดีเด่น การประกวดคลปิวีดโิอ
การสือ่สารพลงัเชงิบวกให้กบัวยัรุน่ในรปูแบบส่ือสงัคมออนไลน์
จากโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน
การกระท�าผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ด้วยกระบวนการ
สื่อสังคมออนไลน์”

 เด็กชายกฤตภัค โชคส่องศิริ
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม) 

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน The 1st 

Bangkok Classical Music Festival จัดโดย Brighton 
College Bangkok ร่วมกบับรษัิท ๑๐๑ Piano & Strings 

 เด็กชายณัฎฐกิตตต์ิ โลจนาภิวฒัน์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายมัธยม)
  ได้รับรางวัล Platinum การแข่งขัน The 1st

Bangkok Classical Music Festival จัดโดย Brighton 
College Bangkok ร่วมกับบริษัท ๑๐๑ Piano & Strings

 ด้านศิลปวฒันธรรม
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั

 ด้านการศึกษา
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 นกัเรียนโรงเรียนสาธติ มศว ปทมุวนั ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนัโต้สาระวาทภีาษาองักฤษ รายการ The World Scholar’s Cup 
2019: Global Round ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 1. รางวลันักเขียนยอดเยี่ยม (Best Essay Writers)
  1.1 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร 
  1.2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กชายเมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย/ เด็กชายวรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร/
เด็กชายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ/ เด็กหญิงอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์/ เด็กชายเอกภัทร ชาญณรงค์ 
  1.3 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Senior Division เด็กชายภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ/ นายหยวนปิง อุย 
  1.4 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division เด็กชายชนวีร์ กาสุวรรณ/ เด็กชายไอย์ญวิน เอี่ยมวนานนทชัย/
เด็กหญิงอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์/ เด็กชายเอกภัทร ชาญณรงค์
  1.5  รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กชายวรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร/ เด็กหญิงจิภัสสร เล้าลือชัย/
เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร
  1.6  รางวัลเหรียญทอง ระดับ Senior Division นายหยวนปิง อุย/ นายธีเดช นพพาภาค
  1.7  รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Senior Division เด็กชายภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ

 2. รางวลัการแข่งขันตอบปัญหาวชิาการ 6 วชิา 
  (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนา) (Challenge: 
6 Subjects - Arts, History, Literature, Science, Social Studies, Unsolved Mysteries)
  2.1  1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กชายไอย์ญวิน เอี่ยมวนานนทชัย 
  2.2  2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร 
  2.3  2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กชายเอกภัทร ชาญณรงค์ 
  2.4  3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กชายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ 
  2.5  3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กหญิงอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
  2.6  5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ระดับ Junior Division เด็กชายเมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย 
  2.7  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Division นายหยวนปิง อุย 
  2.8  3 เหรียญทอง ระดับ Senior Division นายธีเดช นพพาภาค 

 3. รางวลัผู้ท�าคะแนนสูงสุดของสถาบัน (School Top Students)
  3.1 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division เด็กหญิงอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
  3.2 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Senior Division นายธีเดช นพพาภาค 

 4. รางวลัคะแนนรวมทุกรายการแข่งขัน
  4.1 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division เด็กหญิงอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์/ เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร 

 5. ประเภททีม
  5.1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Scholar's Bowl
    5.1.1 ทีม PDS 458 และ PDS 456 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division
    5.1.2 ทีม PDS 457 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Junior Division



 เด็กหญิงศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์
ระดับนานาชาติ รายการฮ่องกงคณิตศาสตร์โอลิมปิค
ระหว่างประเทศรองชิงชนะเลิศ ประจ�าปี 2562 Hong Kong 
International Mathematics Olympiad 2019
(2019 HKIMO Final Round) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 เด็กหญิงสิรริดา เตือนตรานนท์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Medal
ผลงานชือ่ ตัวเก็บประจไุฟฟ้ายิง่ยวดนาโนคาร์บอนจากกากกาแฟ
เหลือทิง้ ซึง่เป็นรางวลัสูงสดุจากผลงานนวตักรรมทีเ่ข้าร่วมประกวด
ทัง้หมด ณ กรงุเจนวีา สมาพันธรฐัสวสิ

 นางสาวชาติญา อาจชน นายปัณณสิษฐ ์จิวะพงศ์ 
นางสาวธญัภัสร ์ชยัเสร ีนางสาวอรสิา สิทธโิชคคณานนท์ 
นางสาวพรไพลิน ภารดีวสุิทธิ ์นางสาวรชกร นภินธากร
และนางสาวกนิก ศรธีรา
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ รายการ “Temasek 
Foundation International (TFI) – Singapore 
University of Social Sciences (SUSS) STEP 
Sociovation Forum 2019” ณ ประเทศสิงคโปร์
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  5.2 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (Best Debate Teams)
    5.2.1 ทีม PDS 456, PDS 457 และ PDS 458  รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Junior Division
    5.2.1 ทีม PDS 877 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Senior Division
  5.3 การแข่งขันการเขียนเรียงความ (Best Essay Writing Teams)
    5.3.1 ทีม PDS 458 รางวัลเหรียญเงิน ระดับ Junior Division
    5.3.2 ทีม PDS 877 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Senior Division
  5.4 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 6 วิชา (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เรื่องลึกลับใน
ประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนา) (Best Challenge Teams : 6 Subjects - Arts, History, Literature, Science, Social 
Studies, Unsolved Mysteries)
    5.4.1 ทีม PDS 456 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division
  5.5  ทีมยอดเยี่ยมประจ�าการแข่งขัน (Team Honor Medalists)
    5.5.1 ทีม PDS 456 รางวัลเหรียญทอง ระดับ Junior Division



   นางสาวสลิยา อนิทรแ์ก้ว ศึกษาต่อสาขา 
Japanese Language and Japanese Studies 
Program 
  นางสาวจิตรานันท์ กิตต์เรอืงพัชร ศึกษาต่อ
หลักสูตร Specialized Training College Studies

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับทุน
จากรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งโตเกียว (Tokyo 
University of Foreign Studies) 

 เด็กชายสิรวชิญ์ ลิมป์แสงศรี
 รางวลัชนะเลิศ ประเภททีม รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1   
 ประเภทกลุม่บุคคล รางวลัเหรยีญทองแดง ประเภทบุคคล    

 เด็กหญิงสวติตา เชือ้ลี
 รางวลัชนะเลิศ ประเภทกลุ่มบุคคล รางวลัรองชนะเลิศ   
 อนัดับ 1 ประเภททีม รางวลัเหรยีญทองแดง ประเภทบุคคล    

 นายกิตติ โอภาสเมธกีุล
 รางวลัชนะเลิศ ประเภทกลุ่มบุคคล รางวลัเหรยีญทอง 
 ประเภทบุคคล รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 ประเภททีม 

 นายศิระ ดวงเนตร
 รางวลัเหรยีญเงนิ ประเภทบุคคล รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 
 ประเภททีม รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ประเภทกลุม่บุคคล

 นายอชติพล สิรศิรศัีกด์ิ
 รางวลัเหรยีญทองแดง ประเภทบุคคล รางวลัรองชนะเลิศ 
 อนัดับ 1 ประเภททีม 

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
South African International Mathematics 
Competition 2019 (SAIMC 2019) ณ เมืองเดอบัน 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 ทีม PDS 3
เด็กชายภัทรกร ทวสิีทธกิลุลาภ นางสาวลดา ววิฒันะประเสรฐิ 
และนายปิยวชัร มหัทธนาดุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand Final Champion
แชมป์ประเทศไทย การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษรายการ
The 11th Thailand High Schools Debating Championship 
2019 (THSDC) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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 นายปิยวชัร มหัทธนาดุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั

  ได้รับรางวัลผู้พูดยอดเยี่ยม Top Ten Best Speaker 
อันดับที่ 1 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รายการ
The 11th Thailand High Schools Debating 
Championship 2019 (THSDC) ณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา

  นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั เข้าร่วมการแข่งขนัโต้สาระวาทภีาษาองักฤษรายการ Thailand Schools 
Debating Championship (TSDC) 2019 ณ โรงเรยีนมัธยมปัญญารตัน์ 

 รางวลั Top Five Best Speaker อนัดับท่ี 1
 นายปิยวชัร มหัทธนาดุลย์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีม PDS 1

 ได้รบัรางวลั Grand Final Champion
 นายนิรตุติ จารไุพศาลกิจ นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไมไ้พร และนายปิยวชัร มหัทธนาดุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีม PDS 4

 ได้รบัรางวลั Rookie Champion (ประเภททีมเข้าแข่งขันครัง้แรก)
 เด็กชายชนวรี ์กาสุวรรณ เด็กชายเมธาสิทธิ ์รตันะคูณชยั และเด็กชายวรทัศน์ วงศ์สถิตพร
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 นายคณุตม์ ทรพัย์ทวชียักุล
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน
ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 เด็กชายบรมกร วรรณสารเมธา
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัล 1 ใน 8 ทีมยอดเยี่ยม และ Best Technique 
Awards (ประเภททีม 3 คน) การแข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
รายการ “Line Tracking Robot 2019” จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไมไ้พร
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562

 เด็กหญิงอนิท์นร ีม่ิงขวญั
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจ�าปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ
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 นายฌาณัฐย ์สิทธปิรดีานันท์ นายพีรวชิญ์ ก้องกิจกลุ 
และนายชยภัทร อาชวีระงับโรค
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ คนรุ่นใหม่
ไร้ Food Waste จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

 นางสาววรศิา ใจดี
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ประจ�าปีการศึกษา 2561 โรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ 
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

  นกัเรียนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทมุวนั ได้รบัรางวัลชนะเลศิ 
จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TUSAC) 
1.  สาขาภูมิศาสตร ์

 นางสาวธญัภัสร ์ชยัเสร ีและนายภัทรวุธ ศรทิีพย์สุโข
2. สาขาประวติัศาสตรส์ากล

 นายปรรพ์ ทยานิธ ิและนายพิชญพัชร ์ภู่ทอง  
3. สาขาพระพุทธศาสนา

 นายถิรวฒัน์ โพธิต์ุ่น และนายภีม คติวานิช
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 นายธนพนธ ์ แสงวงค์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดียว/ รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทกลุ่ม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่
การแข่งขันเต้นฮบิฮอบระดับนานาชาติ “Australia Teachers of 
Dance (ATDO), International Dance Awards 2019”
จัดโดยสถาบัน Australian Teachers of Dancing (ATOD), 
Brisbane , Australia

 นายปรดิียาธร อบเชย
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั

  ได้รับรางวัล
1. เหรียญทองแดง กรรเชียง รุ่นอายุ 16–18 ปี
การแข่งขันว่ายน�้า รายการ 43rd SEA Age Group Swimming 
Championship ณ ประเทศกัมพูชา
2. เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร และเหรียญเงิน ผลัดผสมมิกซ์  
4*100 เมตร การแข่งขันว่ายน�้า รายการ 11th ASEAN School 
Games (ASG), Indonesia

 นายธาม แสงเลิศศิลปชยั
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมชาย
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ 11th ASEAN School 
Games (ASG), Indonesia

 เด็กหญิงณวติา วบูิลย์ธรีวุฒิ
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกรุ๊ป อุปกรณ์ห่วง/ 
รางวลัเหรยีญเงนิ ประเภทกรุป๊ อุปกรณ์รบิบ้ิน/ รางวลัเหรยีญเงิน  
ประเภทกรุ๊ป รวมอุปกรณ์ การแข่งขัน 2018 “Formosa 
Cup” Rhythmic Gymnastics Tournament ประเภทกรุ๊ป 
รุ่นเยาวชน, Taiwan
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  เด็กหญิงศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล รางวลั 
   เหรยีญทอง (Solo Compulsories FS5)
  นางสาวธญัญธร  เทียนไพฑูรย ์รางวลัเหรยีญทอง

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัล
จากการแข่งขนัไอซ์สเกต็ “สเกต็ เอเชีย 2019” (SKATE ASIA 2019) 
โดยความร่วมมือระหว่าง ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ
กับ สถาบันสเก็ตน�้าแข็งแห่งเอเชีย

  เด็กหญิงณวติา วบูิลย์ธรีวุฒิ
     นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
  ได้รับรางวัลเหรียญทองรุ่นเยาวชน ประเภททีม
รวมอุปกรณ์ รางวัลเหรียญทองรุ่นเยาวชน ประเภท
ยิมนาสติกแดนซ์ การแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38   ณ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดยสมาคมยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

  นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
   รางวลัชนะเลิศ ท่าผลัดฟรสีไตล์  4*100 เมตรชาย
  เด็กหญิงพิมณภัทร ศุภพิทักษ์พงศ์
   รางวลัชนะเลิศ ยิมนาสติกศิลป์ ประเภททีม

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ประจ�าปี 2561
ณ จังหวัดเชียงราย จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
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 เด็กชายปภังกร หวงัชูเชดิกุล และเด็กชายณัฐภัทร
นาคอนิทร ์นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครอสเวิร์ด
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นายปรดิียาธร อบเชย
 รางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง 
 ผลัดผสม 4*100 เมตร (สถิติใหม่เยาวชนแห่งชาติ)
 ผลัดผสมมิกซ์ 4*100เมตร
  ผลัดฟรสีไตล์  4*100 เมตร
 ผลัดฟรสีไตล์ 4*200 เมตร

 นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
 รางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง
  ผลัดผสม 4*100 เมตร (สถิติใหม่เยาวชนแห่งชาติ)
 ผลัดฟรสีไตล์ 4*200 เมตร

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” จัดโดย  
การกีฬาแห่งประเทศไทย

 นายปรดิียาธร อบเชย
 รางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง 
 ผลัดฟรสีไตล์  4*100 เมตรชาย 

 นายพลัฏฐ ์บุญยศักด์ิเสรี
 รางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง 
 ผลัดฟรสีไตล์ 4*100 เมตรชาย

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ว่ายน�้าชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน�้า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดโดยสมาคมว่ายน�้า
แห่งประเทศไทย
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 นางสาวอภิญญา จิรชยักิตติ
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว องครกัษ์

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงการ 
Australian Mathematics Competition

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์

 ด้านการศึกษา

 ด้านกีฬา

 เด็กชายนีรธรรม ออ่นอนิ
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว องครกัษ์

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลาส D การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
รายการเก็บคะแนนสะสมแก๊ดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 
2019-2020 สนามที่ 2 ณ สนามไดนาสตี้คลับ
จังหวัดนครปฐม

 เด็กหญิงปภาวดี ศรสุีขสันต์
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว องครกัษ์

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควัน
โด้ อยุธยา โอเพ่น แชมป์เปี้ยนชิพ 2019 คลาส C ยุวชน 
9-10 ปี หญิง H +40 กิโลกรัม จากยิม TWEESILP ROMPO 
TAEKWONDO ณ The Sky Ayuttaya
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เด็กชายวรนิทร ชูชว่ย
นักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มศว องครกัษ์

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า
ฟรีสไตล์ 50 เมตร และรางวัลเหรียญทอง ฟรีสไตล์
100 เมตร
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ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับโรงเรยีน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝ่ายประถม)

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝ่ายมัธยม)

 ด้านการศึกษา

 ด้านบันเทิง

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ชว่ยรฐัมนตรปีระจ�า 
ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว (ฝ่ายประถม)
  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการผู้สร้างชื่อเสียง
ให้กับกระทรวงมหาดไทย” ประจ�าปี พ.ศ. 2559
  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รับพระราชทาน “โล่เกยีรติยศผูท้�าคุณประโยชน์เพ่ือสงัคมและประเทศชาต”ิ
ตามค�ากราบบงัคมทลูของจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการจัดงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  พ.ศ. 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด 
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  พ.ศ. 2529 เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์จลุจอมเกล้า ชัน้ตติยานจุลุจอมเกล้า (ต.อ.จ.) 
สบืราชสกลุในพลเอก สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ

 นางสาวนรนิทร ชฎาภัทรวรโชติ
มิสไทยแลนด์เวลิด์ 2019
  ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) 
ได้รับต�าแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์ 2019 ที่กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั

 ด้านการบรหิาร

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
1. กรรมการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข
2. นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
ได้รบัรางวลั
  รางวัลผลงานบทความวิชาการดีเด่น จัดท�าโดย Imperial 
College, London
  รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ปี พ.ศ.2556 
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส�านักนายกรัฐมนตรี
  รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  รางวัลคนดีศรีมหิดล ปี พ.ศ. 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี พ.ศ. 2561

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชยั มูลพฤกษ์ รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล
ได้รบัรางวลั
  รางวัล “คนดีศรีรามา” ประจ�าปีพุทธศักราช 2554 
  รางวัล “พระราชทานมหิดล” สาขาการบริการ ประจ�าปี
พุทธศักราช 2555
  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจ�า
ปีพุทธศักราช 2556 
  บุคคลต้นแบบ ด้าน Leadership ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีพุทธศักราช 2559 

 พันต�ารวจเอก ดร.ณรชัต์ เศวตนันทน์ รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง อธบิดีกรมราชทัณฑ์ ต้ังแต่ปี 2560 ถึง
ปัจจุบัน
ได้รบัรางวลั
  รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2557 
  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2538 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วฒันศิร ิรบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 
1. อธกิารบดี มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรอนิทรยี์แห่งชาติ
ประสบการณ์งานวจัิย
  หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  หวัหน้าโครงการวเิคราะห์ปัจจัยความส�าเร็จของผกัเกษตรอนิทรย์ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  นักวิจัยโครงการ การศึกษาเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนาปรับปรุง และสร้างมูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร-อาหาร จากไร่นาถึงผู้บริโภค ภายใต้องค์ประกอบของสายโซ่
คณุค่าอาหาร เสนอต่อสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

 นายปรญิญา ยมะสมิต รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
1. ผู้วา่การการประปานครหลวง ต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
2. นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 
3. คณะกรรมการท่ีปรกึษาสมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย 
4. คณะกรรมการองค์การจัดการน�าเสียและคณะกรรมการการ
ประปานครหลวง
ได้รบัรางวลั
  รางวลับคุคลต้นแบบ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสรมิธรรมาภบิาลและ
ต่อต้านทุจริตในองค์กร จากส�านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ 
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2560 ด้านนักบริหารรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรมหาชน สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  รางวัลนักบริหารงานดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2561 สาขา
นวัตกรรมการประปาเพื่อประชาชน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชืน่ รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 
1. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธบิดีจักรนีฤบดินทร ์
2. นายกสมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
  รองผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายบริหาร
  ผูอ้�านวยการศนูย์การแพทย์สริกิติิ ์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
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 รองศาสตราจารย์นายแพทย์วศิิษฎ์ วามวาณิชย์ รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิรริาช
ได้รบัรางวลั
  รางวลับคุคลคุณภาพแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
ประจ�าปี 2551 
  รางวัลบุคลากรดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2558 
  รางวัลสมาชิกดีเด่น สาขาบริการ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ 
ประจ�าปี 2559 
  รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจ�าปี 2559 ประเภท
นักบริหาร โรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน (สังกัดมหาวิทยาลัย) 
  รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจ�าปี 2559 และ 2560
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประเภทบริการ ประจ�าปี 2561
 

 นางนิชา หิรญับูรณะ ธวุธรรม รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีฝ่ายบรหิาร 
ส�านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน
ได้รบัรางวลั
  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2546 
  รางวัลสตรีไทยดีเด่น ปี 2559 โดยสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
 

 นางณัฐฏ์จาร ีอนันตศิลป์ รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
  ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตรี 
  กรรมการในคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน)
  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนา
บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  อดีตผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 
ส�านักงบประมาณ
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 นายฐาปน สิรวิฒันภักดี นักธรุกิจ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ต้ังแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
  หวัหน้าทมีภาคเอกชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 
และประชารัฐในโครงการสารพลังประชารัฐ
  ผูก่้อต้ังโครงการไทยทาเล้นท์ ทีส่นับสนนุเยาวชนไทย ให้มีโอกาส
พัฒนาความสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา กีฬา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
 

 นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (โพธทัิต) รบัราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ชว่ยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
  ประธานคณะกรรมการด้านพิธีการประชุมระดับผู้น�าด้านน�้า
แห่งภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ครัง้ที ่2 (The 2nd World Water Forum) 
วนัที ่14-20 พฤษภาคม 2556
  ประธานคณะกรรมการด้านการประชาสมัพนัธ์งานมหกรรม Startup 
Thailand 2016 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรวมพลัง
สตาร์ทอัพเติบโตแบบก้าวกระโดด
  ประธานการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “NECTEC 
– ACE ตั้งแต่ปี 2556–2561
  ประธานคณะกรรมการด้านพิธกีาร และประชาสมัพันธ์งานประชมุ
วิชาการ  สวทช .  ทุกป ี  โดยก� ากับ ดูแลด ้ าน พิธี การและการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีการถ่ายทอดสด 
การประชาสัมพันธ์ทั้งก่อน – หลังการจัดงาน
  เป็นกรรมการการจัดงาน Asian Science Camp 2015 
Committee ด้านพิธีการ
  เป็นประธานด้านพิธีการจดังานพิธเีปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน
  ประธานคณะท�างานในการประชุม The 15th Asia-Pacific 
Conference on Giftedness (APCG2018) 20-24 สิงหาคม 2018
  ประธานคณะกรรมการด้านพิธีการพิธีเปิดหน้าดิน เดินหน้า
โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi ผลักดันไทย โดยมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
  ประธานคณะกรรมการด้านพิธกีารและประชาสมัพันธ์การประชมุ 
International Conference on Biodiversity 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นองค์ประธาน วนัท่ี 22–24 พฤษภาคม 2562
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 นายอรรษิษฐ ์สัมพันธรตัน์ ข้าราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้วา่ราชการจังหวดัตาก
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 นายป่ินสักด์ิ สุรสัวดี ข้าราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองอธบิดีกรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวชิาการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง อธกิารบดีกิตติคุณมหาวทิยาลัยธรุกิจ
บัณฑิตย์
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต รตะนานุกูล ข้าราชการบ�านาญ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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 นายสุภัทร จ�าปาทอง ข้าราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เลขาธกิารสภาการศึกษา
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 พันเอกหญิง ทักษดา สังข์จันทร ์ข้าราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ชว่ยโฆษกประจ�าส�านักนายกรฐัมนตรี
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 นายดิสทัต โหตระกิตย์ ข้าราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 นายธรีภัทร ประยูรสิทธ ิข้าราชการ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ปลัดประจ�าส�านักนายกรฐัมนตรี
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ข้าราชการการเมือง
ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รฐัมนตรกีระทรวงศึกษาธกิาร
ได้รบัรางวลั
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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