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  รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของผลงาน
ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจ�าปี 
พ.ศ. 2562 (สูงสุดอันดับที่ 1) ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

  รางวัล Best life science startup: Seed 
money จ�านวน 100,000 บาท จากศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2562

  รางวัล Honorable mention: Seed money 
จ�านวน 50,000 บาท จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

หน่วยงานได้รบัรางวลั

  รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของจ�านวน 
ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ที่ปรากฏอยู ่ในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด ประจ�าปี  
พ.ศ. 2562 (สูงสุดอันดับที่ 1) ในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

	 รางวลัระดับชาติ

 	 คณะแพทยศาสตร์
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 	 คณะวศิวกรรมศาสตร์

 	 คณะสังคมศาสตร์

 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของจ�านวน
ผลงานการตีพมิพ์วารสารวชิาการระดบันานาชาตท่ีิปรากฏ 
อยูใ่นฐานข้อมลู Scopus ประจ�าปี 2562 สงูสดุอนัดบัที ่3  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

  ได้รับรางวัลชมเชย (ผลคะแนนอันดับสาม) 
การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  ได้รบัเกยีรติบตัรในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุ 
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์
วิถีพุทธ มอบโดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม
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งานเทศกาลภาพยนตรส้ั์น	ครัง้ท่ี	23-01

Thailand Master Youth 2019

NIA Creative Contest 2019

FILMVIRUS WILDTPE X AF DOUBLE BILL

งานเทศกาลภาพยนตรส้ั์น	ครัง้ท่ี	23-01

Souvenir Design Contest

Less is More

CTS-VIDEOS	CONTEST

 	 	วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
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สยามกินรพ่ีอพระแห่งสยาม

รางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

มิสแกรนด์สิงห์บุร	ีประจ�าปี	2563

ศิลปินผู้รว่มกิจกรรมเพ่ือสังคม

รางวลัชมรมวจิารณ์บันเทิง

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

       
	 รางวลัระดับชาติ

  	รางวัลชนะเลิศ	(ผลงาน	From	Vichai	to	The	White	Popinac)	โครงการประกวดคลิปวิดีโอ	NIA	
Creative	Contest	2019	(3	ตุลาคม	2562)
  	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2	(ผลงาน	Observers)	โครงการประกวดคลิปวิดีโอ	NIA	Creative	Contest	
2019	(3	ตุลาคม	2562)
  	รางวัลเชิดชูเกียรติ	“เยาวชนต้นแบบ”	ครั้งที่	2	สาขา	“ศิลปินดารา	นักร้องและนักแสดง”	งานประกาศ
รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนไทยแห่งปี	“Thailand	Master	Youth	2019”	(3	ตุลาคม	2562)
  	ผ่านเข้ารอบการน�าเสนอผลงาน	(Live	Presentation)	สาขา	Motion	Graphic	&	Animation	
การประกวดสุดยอดศิลปะนิพนธ์	ประจ�าปี	2562	(Degree	Shows	2019)	(14	ตุลาคม	2562)
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  	 รางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม	ดาวรุ่งลูกกตัญญู	ผู้น�าด้านกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	
(10	ธันวาคม	2562)
  	รางวัลช้างเผือกชมเชย		(ผลงาน	SNEAK)	งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	23	(21	ธันวาคม	2562)
  	รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม	(ผลงาน	Yesterday's	Us)	งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	23	(21	ธันวาคม	
2562)
  	รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	(8	มกราคม	2563)
  	ศิลปินผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม:	ศิลปินสร้างสรรค์สังคม	(5	กุมภาพันธ์	2563)
  	ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ	8	ทีมสุดท้าย	Krungsri	Unicorn	Startup	Studio	(12	มิถุนายน	2563)
  	รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง	นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	(ภาพยนตร์เรื่อง	ดิวไปด้วยกันนะ)	(21	กรกฎาคม	
2563)
  	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	มิสแกรนด์สิงห์บุรี	ประจ�าป	ี2563	(9	สิงหาคม	2563)
  	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	(ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	This	Able)	โครงการ	Less	is	More	#3	(14	สิงหาคม	2563)
  	รางวัลชมเชย	(ผลงาน	A.Nan	Chocolate)	Souvenir	Design	Contest:	The	Splendid	Journey	of	
Thailand	2020	(19	สิงหาคม	2563)
  	รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน	จากสื่อมวลชนเพื่อเด็กและ
เยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม	(20	กันยายน	2563)

       
	 รางวลัระดับนานาชาติ

  	รางวัลที	่1	ประเภทบุคคลทัว่ไปและรางวลัพิเศษ	(ผลงาน	"บ้านเกดิ")	สถานโีทรทัศน์	CTS	ของประเทศไต้หวัน	 
CTS-VIDEOS	CONTEST-	 	(THAIWAN-THAI	MICRO	FILM	FESTIVAL)	(30	ตุลาคม	2562)	
  	ภาพยนตร์ได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาล:	ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	Beside	the	Railway	Track	(part	1	&	2)	
สมาคมฝรั่งเศส	กรุงเทพมหานคร	FILMVIRUS	WILDTPE	X	AF:	DOUBLE	BILL	(8	กรกฎาคม	2563)

  ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภามอบรางวลัเหรยีญทอง 

ระดับภมูภิาค และรางวลัเหรยีญเงนิระดับประเทศ ผลงาน 

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจ�าปี 2563 นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน ภายใต้ “โครงการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

 	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ปทุมวนั
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บุคลากรได้รบัรางวลั

 นางสาวสุธสัสนีย	์สุขประเสรฐิ
	 นักวชิาการศึกษา	ช�านาญการ	
	 คณะแพทยศาสตร	์

 อาจารย์อาร	ีตีรณปัญญา
	 คณะพลศึกษา

 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 รองศาสตราจารย	์ดร.วณีา	เสียงเพราะ	
	 และคณะ
	 คณะวทิยาศาสตร์
 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ฐาน
กระดาษร่วมกับเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า
ส�าหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม์ (2) รางวัลระดับดี 
จากผลงานเรื่อง การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับ
สมาร์ตโฟนส�าหรับตรวจวเิคราะห์เชือ้ไวรสัตับอกัเสบบี 
จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 รับมอบเกียรติบัตรคณะท�างานจัดท�าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
จากส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 อาจารย์	ดร.ธนกฤต	ใจสุดา	
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานนวัตกรรม 
ผลงานช่ือ การเพ่ิมมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการ
ทางด้านการออกแบบส�าหรับเครื่องประดับ ภายใต้
โครงการ “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี” 
จัดโดยสถาบันวิจัยและการพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT

	 ด้านวชิาการ
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 อาจารย์ทิพภาวรรณ	พลล่องชา้ง
	 วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานชื่อ ภาพยนตร์สั้น 
This Able จากโครงการ Less is More #3 จัดโดย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคม
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรตัน์
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู	้
 ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 
พ.ศ. 2563 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ควอท) ร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 รองศาสตราจารย	์ดร.ชนัตถ์	พูนเดช
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู	้
  ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของอุดมศึกษาในยุคพลิกผัน ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
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	 ด้านวจัิย

 อาจารย์	ดร.วชุิดา	สาธติพร	
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู	้และ
 ดร.สติธร	ธนานิธโิชติ	(สถาบนัพระปกเกล้า)	
 ได้รับรางวัล Global Studies International Award 
for Excellence ผลงานชือ่ The Essential Trust 
Building in Thailand’s Reconciliation Process 
จดัโดย Global Studies Research Network 

	 ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทรศิ์ริ
 รองศาสตราจารย	์ดร.สมชาย	สันติวฒันกุล
	 อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารกิีจ
	 นายไพศาล	ขาวสัก
	 นางอาชวด์าม์	ภาคพิธเจรญิ
	 รองศาสตราจารย	์ดร.สุรางค์รตัน์	ศรสุีรภานนท์
 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลงานชื่อ ชุดทดสอบไวรัสเด็งกีด้วยวิธีดีเอ็นเอแบบแถบ 
จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.พีระ	ต้ังธรรมรกัษ์
	 คณะเศรษฐศาสตร์
 ได้รับรางวัล The Best Paper Research Presentation 
2019 ผลงานวิจัยเรื่อง A Cohort Study on Homeless 
Ways of Life and Happiness in Bangkok จากการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ 10th Global Conference on Business 
and Social Sciences 2019 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 (ตีพิมพ์ในวารสาร African 
Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Volume 
2019, Issue Special Issue, 2019, Pages 1-12 ฐาน 
Scopus Q3)

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 207

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   207 3/4/2564 BE   8:52 AM



	 ด้านท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

	 ด้านวชิาชพี

 อาจารย์กษิด์เดช	เน่ืองจ�านงค์
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รบัรางวลัโครงการดีเด่นในการส่งเสรมิและรกัษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
จากโครงการการจดัการองค์ความรู้มรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรมการเล่นสะบ้าบ่อนของชุมชนมอญ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยกระทรวง
วัฒนธรรม

 นางอสิรยี	์ใสสุวรรณ
	 ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ	ชลประทาน
 ได้รับรางวัลคนดีศรีวิทยาลัย ประจ�าปี 2563 
ประเภทอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น จัดโดยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
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นิสิตได้รบัรางวลั

	 ด้านวชิาการ

 นายพิทยาธร	หันตุลา		นายจิรภัทร	ป้ันนิยม		
	 นางสาวศิรดา	ตระหงา่นศร	ี	นางสาวสกุลตลา	รตันวาร
	 นางสาวปิยารมณ์	ค�าสอง		นายภาวติ	พูนทา	
	 นางสาวชาลินี	รกัสม		นายสุพรรณ	เอีย่มส�าอางค์	
	 นายปิยวสัส์	ทองทิวา		นางสาวณัฎฐพร	คงพิชนม์		
	 นางสาวณัฐธดิา	วงษ์สุวรรณ		และ	นายพงศภัค	กะด่ีทอง
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ คอนกรีตมวลเบา ประเภท
ก�าลังอัดสูงสุด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

	 นางสาวรวสิรณ์	เจนประดิษฐ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะทันตแพทยศาสตร์
 ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 
จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

 นางสาวภภัสสร		แสงอรา่มทิพย ์
	 หัวหน้าทีมและผู้รว่มทีม	
 นายอรรถพล	คงทอง	
	 นางสาวไอลดา	บัวประหลาด	และ
	 นายภูวเนศวน์	เลิศสิรโิยธนิ	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานชื่อ แสนดี: ผู้ช่วย
อัจฉริยะตรวจจับความง่วงผู้ขับขี่รถยนต์ จากส�านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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	 นางสาวปณิษฐา	เกตุชาญชยั
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร	์ 
  ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ประเภทวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคกลางตอนบน

 นางสาวอจัจิมา	สุปรยีาพร	และ
	 นางสาวเพ็ญพิชา	อยู่เย็น
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม
	 และการท่องเท่ียวเชงินิเวศ	
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ ผลงานชื่อ  
แผนธุรกิจการจัดบูธไทยประกันชีวิตในงานมหกรรมการเงิน  
Money Expo 2020 จดัโดยส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุ
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื TCEB ร่วมกับสมาคม
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์

 นางสาวณัฐชยา	จันทรโ์ชติ
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดค�าขวัญ 
“ความปกติใหม่ทางการศึกษา” จัดโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์
 ได้รับทุนการศึกษาดังนี้

 นางสาวเพ็ญแข	ภูภราดัย
	 นางสาวรวภิา	เพชรบุร	ีและ
	 นางสาวเรณุกา	วรอนิทร์
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	 องค์การสหประชาชาติจัดโครงการผู้น�า
เยาวชนรุน่ใหม่	(งาน	2nd Peace Summit of 
Emerging	Leaders	ครัง้ท่ี	2	)	นิสิตปรญิญาตร	ี
คณะมนุษยศาสตร	์เป็นตัวแทนมหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒเขา้รว่มโครงการ	ดังน้ี
	 นางสาวกัลยากร	เกรซ	คลารก์
	 นางสาววรรณวนัช	ข�านอง

 กรมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส	จัดโครงการ	
“60	ปี	วนักรมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส”	
ประจ�าปี	2562	นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์
ได้รบัทุนการศึกษาดังน้ี
	 นางสาวจิดาภา	สุขท้ังวงศ์
	 นางสาวอุมาภรณ์	หอมจันทน์
	 นายวชัรพงศ์	อาจอ�านวยกิจจา	และ
	 นายชยัมงคล	ปานเพ้ิง

 นางสาวขนิษฐา	บุญชยั
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 
ประจ�าปี 2562 รอบคัดเลือกประจ�ากรุงเทพมหานคร 
หัวข้อ “รักษ์น�า้ รักษ์ป่า รักษ์ดิน ขจัดสิ้นภัยพิบัติ” 
จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	และ	Juniata	
College	จัดโครงการทุนแลกเปล่ียนนิสิต	
ณ	Juniata	College	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
ประจ�าปีการศึกษา	2562	นิสิตปรญิญาตร	ี
คณะมนุษยศาสตร	์ได้รบัทุนการศึกษา	ดังน้ี
	 นางสาวแก้วสาย	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา
	 นายปารเมศ	เพราะสุนทร	และ
	 นายอคัรพันธ	์อคัรโรจน์กิจ
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	 นางสาวกัลยากร	เกรซ	คลารก์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ การประกวดการกล่าวสนุทรพจน์
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2562 โครงการ
พัฒนาสร้างผู้น�านิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก (นศม.) 
รุน่ที ่1 หวัข้อ “Role of ASEAN Student in Climate 
Change Action” และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การกล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ ระดบัอุดมศกึษา ประจ�าปี  
2562 ณ Udayana International Convention Center  
(UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอนิโดนเีซีย ระหว่าง 
วนัที ่24 - 28 ตลุาคม 2562 และประเทศศรลีงักา ระหว่าง 
วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการมอบทุนการศึกษา
ให้นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์ดังน้ี
	 นางสาวณัฐณิชา	แซ่จิว	และ
	 นางสาวขวญัจิรา	นามพันคุง

 กระทรวงวฒันธรรมและวจิิตรศิลป์	ราชอาณาจักร
กัมพูชา	จัดการประชุมเชงิปฏิบัติการแม่โขง-ล้านชา้ง	
ภายใต้กรอบความรว่มมือด้านวฒันธรรม	(Workshop	
on	Cultural	Cooperation	Framework)	ระหวา่ง
วนัท่ี	1	–	5	ตลุาคม	2562	ณ	กรงุพนมเปญ	ราชอาณาจักร 
กัมพูชา	ในการน้ี	ส�านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม	
คัดเลือกนิสิตปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร	์เป็นผู้แทน 
เยาวชนไทยเข้ารว่มน�าเสนอการด�าเนินงานจากแต่ละ
ประเทศสมาชกิอาเซียน	ดังน้ี
	 นายธนภัทร	จังพานิช	และ
	 นางสาวพันธติรา	ค�านวน
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	 นายรชักฤช		ธญัจรสัพร		
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร์
 ได้รบัคัดเลอืกเป็นผูแ้ทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการ
เรอืเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (Ship for 
Southeast Asian and Japanese Youth Program) 
46th SSEAYP ซึง่เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง 
รัฐบาลญี่ปุ ่นกับรัฐบาลประเทศแถบเอเชียอาคเนย์  
5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย จัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่น และรัฐบาลประเทศแถบ
เอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ

 สมาคมภูมิศาสตรแ์ห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	จัดการประชุมวชิาการนิสิตนักศึกษา
สาขาวชิาภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศศาสตร์
แห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	12	นิสิตปรญิญาตร	ี
คณะสังคมศาสตร	์ได้รบัคัดเลือกเข้ารว่มประชุม
และได้รบัรางวลัยอดเยี่ยม	ดังน้ี
	 นางสาวกนกวรรณ	ไพบูลย์
	 นางสาวชนากานต์	โสมแก้ว
	 นายชาญวทิย	เมฆศิริ
	 นางสาวรุง่รว	ีแซ่โค้ว
	 นางสาวสิรพิร	ชืน่วฒันา	และ
	 นางสาวสตรวีชิญ์	จูเจ่ีย

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร	์
มหาวทิยาลัยทักษิณ	มอบรางวลัให้แก่นิสิต
ปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร	์ดังน้ี

	 นางสาวปัณชญา	ไวยมุกข ์
 รางวลับทความยอดเย่ียม ผลงานช่ือ การเปล่ียนแปลง 
วฒันธรรมการบรโิภคน�า้ปลาในสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460 
– 2500

	 นายฐติินันท์	เจนสุดรกัวงศ์ 
 รางวัลบทความดีเด่น ผลงานชื่อ ศึกษาความขัดแย้ง
เรื่องผิวสีในสังคมอเมริกัน ผ่านภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัล
ออสการ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 – 2018

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 213

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   213 3/4/2564 BE   8:52 AM



 นางสาวพัชรพร	พรมมี
 รางวัลการน�าเสนอดีเด่น ผลงานชื่อ การอนุรักษ์ผ้าตีนจก
เพื่อคงความเป็นเอกลัษณ์ ต�าบลหาดเสี้ยว

 นางสาวณิชากร	วงศ์จันทร์
 รางวัลการน�าเสนอยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ กรณี 7 บุญราศี
แห่งลอนดอน พ.ศ. 2483: ภาพสะท้อนความขัดแย้งทางสังคม

 นายธนกฤต	ก้องเวหา
 รางวัลการน�าเสนอยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ โลกทัศน์
ทางการเมอืงของหมอล�ากลอนอีสาน ยุคหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475

 คุรสุภาจัดงานวนัคร	ูครัง้ท่ี	64	พ.ศ.	2563	
โครงการประกวดหนังส้ัน	(Short	Film)	ประจ�าปี	2562	
หัวข้อเรือ่ง	“ครสูรา้งฅน”	แนวคิด	“ครดีูเพราะมีจรรยา
บรรณ”	นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์
ได้รบัรางวลัดังน้ี	
 ทีมวิศวชิต

นางสาวอชัมา	สมบูรณ์							นายวชิชุภาส	อ�าไพลาภสุข		
นายศักระพี	พัวพันสวสัด์ิ				นางสาวณัฐวดี	นพศร	ีและ		
นางสาวนาเรยี	มายิ													นางสาวสุภัสสร	บรสุิทธิ์
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 ทีมวยัรุน่ท�าทีม	
	 นายกฤดิกันต์	กันยาทอง		
	 นายฆนาคม	เรอืนแสน
	 นายนนท์ธวชั	หงส์พันธุ	์	
	 นายสุทธลัิกษณ์	พิพัฒน์ไตรสรณ์
	 นางสาวพิจารนิ	แสงเงิน	และ			
	 นางสาวสิรภิากร	พูลสวสัด์ิ

 นายวชริวทิย	์เอีย่มวลัิย
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ 
“รูเ้ท่าทนัการล่วงละเมดิทางเพศ” ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
จัดโดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นายวชริวทิย	์เอีย่มวลัิย
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวข้อ 
“Love Mom Story เล่าเรื่องแม่” ภายใต้โครงการ 
“เสริมสร้างความกตัญญู” จัดโดยสมาคมรักแม่ร่วมกับ
สภากาชาดไทย
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 นางสาวนวภัค	เกิดสุภาพ
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ระดบัอดุมศกึษา ใน “โครงการประกวด 
บรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอปพลเิคชนั
สมาร์ตโฟน” จัดโดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 นายณภัทร	นาอุดม
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Champion : Nutavut Online 
Guitar Competition 2020 จัดโดย Nutavut Studio

 นายกิตติศักด์ิ	จันทรห์อม	(ชุดสีแดงด้านซ้าย)
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท Contemporary 
Solo Open Age ผลงานชื่อ This Is Me 

	 ธนาคารออมสินจัดการประกวดคลิป	ภายใตโ้จทย	์
ประกวด	Creative	Idea	น�าเสนอธรุกิจโดดเด่น	สุดยอด
เพชรประจ�าท้องถ่ิน	มอบรางวลัชนะเลิศ	รางวลัสุดยอด	
Idea	สรา้งสรรค์	ระดับประเทศ	ประจ�าเดือนสิงหาคม	2563	
ให้แก่นิสิตปรญิญาตร	ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม	
ทีม	Khubua	Yourself
	 นางสาวนิชาภา	ชุม่ชยัรตัน์
	 นายศุภสิทธิ	์แซ่เบ๊
	 นางสาวรสัมา	โกษาทอง
	 นางสาวฐติิรตัน์	คุณาโรจนภักดี	และ
	 นางสาวบุญฐติิพร	ไชยประสิทธิ์
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 ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	
จัดโครงการประกวดคลิปวดีิโอ	NIA	Creative	
Contest	2019	ภาพยนตรส้ั์น	From	Vichai	to	
The	White	Popinac	นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัย
นวตักรรมส่ือสารสังคม	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ดังน้ี
	 นายวชัรพงษ์	ภูค�า	และ
	 นายพรษิฐ	์ช�านาญเวช

 นายวชัรพงษ์	ภูค�า
	 นิสิตปรญิญาตร	ี
	 วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัล FILMVIRUS WILDTPE X AF : 
DOUBLE BILL ภาพยนตร์สั้น Beside the Railway 
Track (part 1 & 2) จัดโดยสมาคมฝรั่งเศส 
กรุงเทพมหานคร 

 นางสาวพิชามญช	์วุฒิเป๊ก
	 นิสิตปรญิญาตร	ี
	 วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Essay Writing Contest 
ผลงานชื่อ Culture Shock จากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

 ทันตแพทย์หญิงขวญัหทัย	อารวีจิิตร
	 นิสิตปรญิญาโท	คณะทันตแพทยศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ D.A.T. Graduate 
Research Competition ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2562 
ผลงานชื่อ Biocompatibility Study Of Modified 
Injectable Hyaluronic Acid Hydrogel With 
Mannitol/Bsa To Alveolar Bone Cells For Drug 
Delivery System Development จัดโดยทันตแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

	 ด้านวจัิย
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	 นายวรากร	บุญประเสรฐิ	
 นิสิตปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตร	์และ 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.ฐาปนา	ชลธนานารถ 
 คณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับเกียรติบัตรการน�าเสนอแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
ผลงานเรื่อง สถานการณ์การระบาดและการระบุชนิดเชิง
โมเลกุลของพยาธิใบไม้ในล�าไส้ชนิด Echinostoma 
revolutum (Froelich, 1802) ในหอยฝาเดียว สกุล 
Filopaludina ในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดสระแก้ว จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 2563 

 นายกันตินันท์	รกันาค 
	 นิสิตปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตร	์และ	
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.นลินา	ประไพรกัษ์สิทธิ	์
 คณะวทิยาศาสตร	์
 ได้รับเกียรติบัตรการน�าเสนอแบบบรรยายระดับดี 
ผลงานเรื่อง ยาสลบทางเลือกส�าหรับการท�าศัลยกรรมปลา
แฟนซคีาร์ป (Cyprinus carpio L.) จากน�า้มนัโกฐจฬุาลมัพา 
งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 2563

 นางสาวณัฐธดิา	สุดยัง	
	 นิสิตปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตร์
 ได้รบัรางวลัการน�าเสนอผลงานแบบดีเย่ียม (Best oral 
presentation) ผลงาน เรื่อง Plant Defense-related 
Gene Expression Analysis of Canker-infected Lime  
Seedling จากการประชุมวิชาการ 2019 International 
Conference on Resources and Environmental 
Research (ICRER 2019) จดัโดย Hong Kong Chemical,  
Biological & Environmental Engineering Society 
(HKCBEES) ระหว่างวนัท่ี 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ เมอืง 
Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายสันติภพ	ฝึกฝนจิตต์	นายพลภัทร	เลิศพลานันต์	
	 และ	นางสาวปพิชญา	พวงมะณี 
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวทิยาศาสตร	์
 ได้รับรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง กลุ่มการพัฒนา
คุณภาพชีวติและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ผลงานเรือ่ง ชุดกจิกรรม 
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสไปรูไลนา จากส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
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 นางสาวธนัฏฐากุล	พรทิพยพานิช	
	 นิสิตปรญิญาเอก	คณะมนุษยศาสตร์
 ได้รบัทนุการศกึษาเพือ่ใช้ในการค้นคว้าวจิยั ประจ�าปี 2562  
จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี

 นางสาวอุษา	ประชากุล
	 นิสิตปรญิญาโท	วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลวิจัยระดับดีมาก และรางวัล
เหรียญทอง Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ผลงานชือ่ การศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมใยสบัปะรด 
เพ่ือผลติภณัฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์กรณีศึกษากลุม่ทอผ้าไหม บ้านท่าเรอื 
อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)

 นางสาวเกตน์สิร	ีสุขศรแีก้ว
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
 ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง Group 4 การพฒันาคณุภาพชวีติ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานชื่อ เครื่องประดับคิเนติก 
จากเอกลักษณ์ของวัดอรุณราชวราราม จากส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 นางสาวพรนภา	เด่นจารกุูล	และนายกฤษฎี	แก้วบุญค�า
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Group 3 การพัฒนาเทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ผลงานชื่อ การเพิ่มความแข็งแพลทินัมบริสุทธิ์ด้วยการเติมเซอร์
โคเนี่ยม จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 นายชานนท์	ตรเีมต	และ	นายจิรวชัฐ	์พรมศร ี
	 นิสิตปรญิญาตร	ีภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร	์
	 คณะวทิยาศาสตร์

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ IoT และ
วิทยาการข้อมูล (Data Science) ผลงานชื่อ ต๊อกแต๊ก: 
หุ่นยนต์อ�านวยความสะดวกส�าหรับจัดส่งของภายใน
โรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)

 นายปรเมศวร	์นวลขาว
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กหรือเยาวชน 
จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 นางสาววรางค์ศิร	ิธนจรสัวรภัทร์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ มิสแกรนด์สิงห์บุรี ประจ�าปี 2563 
จัดโดยบริษัท มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ จ�ากัด

 นายกัณฐศั	สุวรรณชืน่
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความ
ยัง่ยนื
 ได้รับรางวัลดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชน บ�าเพ็ญประโยชน์ 
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชน จากกรมกิจการเดก็
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.)

	 ด้านศิลปวฒันธรรม

	 ด้านนวตักรรม
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	 นายไกรวชิญ์	ติยะสันติวงศ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะพลศึกษา
 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาฮับกิโด ประเภทต่อสู้
บุคคลชาย รุ่นน�า้หนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม และรุ่นน�้าหนัก
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 #The Sun Game 2020 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

	 นางสาวนิราวลัย	์ชมภูพ้ืน	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะพลศึกษา
 ได้รับรางวัลเหรียญทองซีเกมส์ 2019 การแข่งขัน
โปโลน�้า กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 “ฟิลิปปินส์ 2019” 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

	 นางสาวภาวดิา	ทองเพ็ญ	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะพลศึกษา	
 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันลีลาศประเภท 
Standard class E single dance Viennese waltz 
ลีลาศประเภท Standard class E single dance 
Viennese waltz และเหรียญเงินการแข่งขันลีลาศ
ประเภท Standard class E single dance Waltz 
ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่47 
#The Sun Game 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

	 ด้านกีฬา
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	 นายณัชพล	ตรสุีธน	
	 และทีม	Indelible	Footprints
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและ
	 การท่องเท่ียวเชงินิเวศ
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท 
ULTMATE ADVANCE ในนามทีม Indelible Footprints  
การประกวด UDO Asia-Pacific Street Dance 
Championships 2019 ระหว่างวนัท่ี 9 - 10 พฤศจกิายน 
2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

	 นายศุภพงษ์	อุดมแก้วกาญจนา
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะเศรษฐศาสตร์
 ได้รับรางวัล “หนุ่มวัยใสแห่งปี 2020” และรางวัล 
POPULAR VOTE 2020 ในงาน KAZZ AWARD 2020 
(Kazz Magazine)

	 นายภวตั	จิตต์สวา่งดี
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม 
(รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงภาพยนตร์) ภาพยนตร์เรื่อง 
ดิวไปด้วยกันนะ จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง สมาพันธ์
สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

	 ด้านบันเทิง
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 นายเมธาสิต	ใจสอาด
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะแพทยศาสตร์
 ได้รับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2563 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นางสาวสาวติร	ีเชือ้ทอง
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะกายภาพบ�าบัด
 ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นายภควฒัน์	บุญวยั	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

	 นายนนทวฒัน์	ฮนัสูงเนิน
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร์
 ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจ�าปี 2563 พร้อม
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จัดโดยพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม
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 นายภวตั	จิตต์สวา่งดี	และ	นายกรภัทร	์เกิดพันธุ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประเภทศิลปินดารา
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย จัดโดยคณะกรรมการ
สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ในความอุปถัมภ์กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

	 นายกรภัทร	์เกิดพันธุ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท�า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดโดยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 นางสาววรางค์ศิร	ิธนจรสัวรภัทร์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รบัรางวลัสยามกนิรพ่ีอพระแห่งสยาม ดาวรุง่ลูกกตญัญ ู
จัดโดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

	 นายจักรนิ	กังวานเกียรติชยั
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รบัรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
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 นายแพทย์วชัพล	เจรญิสวา่ง	
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะแพทยศาสตร์
 รับพระราชทาน “รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม” 
ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจ�าปี 2563 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

 วา่ท่ีรอ้ยตร	ีสิทธชิยั	ถวลิการ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะพยาบาลศาสตร์
 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ 
ประจ�าปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 อาจารย	์ดร.จิอนิ	อง	(Ji-In	Ong)
	 ศิษย์เก่าปรญิญาโท	คณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ 
พ.ศ. 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับมหาวทิยาลัย

	 ด้านวชิาการ
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 นายศราวุธ	รามณี
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 “สาขาวิชาการถ่ายภาพ
และวีดิทัศน์” จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื่องในวันสถาปนากรมอาชีวศึกษา

 นายปิยพล	วงศ์ประสิทธ	์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จาก สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 
2562 “ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว”

	 นายจตุพล	บุญภิญโญ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน จาก สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 
2562 “ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว”
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 นางสาวสุพัตรา	เกตุสุข
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 2562 “ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว”

	 นางสาวรุง่ทิวา	บูรณ์เจรญิ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 2562 “ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว”

 นายชริาวุธ	สุขจิตร	์และ	นายสิรภพ	พนาพงษ์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	 
 ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดศิลปนิพนธ์ 
ประจ�าปี 2562 (Degree Shows 2019)

	 นางสาวอภิชญา	หนูเนียม
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	
 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไปและรางวัลพิเศษ 
ผลงานชื่อ CTS-VIDEOS CONTEST-  
(THAIWAN-THAI MICRO FILM FESTIVAL)

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 227

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   227 3/4/2564 BE   8:52 AM



	 นายธญัธร	ววิฒันเดชา
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	
 ได้รับรางวัลช้างเผือกชมเชย 
 งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี 23 ผลงานชื่อ SNEAK

	 นางสาวเนรญัชรา	เลิศประเสรฐิ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	

 ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม 
 งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี 23

	 นางสาวเบญญาดา	นรการกุมพล
	 นางสาววริญิ	จิตใจตรง	และ
	 นางสาวศศชล	มะโนประเสรฐิกุล
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชมเชย Souvenir Design Contest: 
The Splendid Journey of Thailand 2020 ผลงานชื่อ 
A.Nan Chocolate

 นายถิรายุ	ประพฤติดี	
	 ผู้ชว่ยเอกอคัรราชทูต	ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ี
	 วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
 ได้รับรางวัลล่ามแบบฉับพลัน

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมศักด์ิ	สีดากุลฤทธิ์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร	์ 
 ได้รับรางวัลบุญถิ่นอัตถากร รางวัลอาจารย์ดีเด่น 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 (ผู้สอนดีเด่นสังกัดคณะ
ครุศาสตร์) จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY228

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   228 3/4/2564 BE   8:52 AM



	 อาจารย	์ดร.พิชชาดา	ประสิทธโิชค
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู้
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร	์	
 ได้รับรางวัล Best Practice จากสมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) 

 ดร.กชกร	รุง่หัวไผ่
	 ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านโคกสะอาด
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร	์	
 ได้รับรางวัล
  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
  รางวัลผู้อ�านวยการสถาบันศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศกึษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

	 อาจารย	์ดร.อศัวนิ	โรจน์สง่า
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	คณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลแนวคิดการใช้บริบทวัฒนธรรมในพื้นที่
เพื่อการออกแบบ ผลงานชื่อ VINO NESTE KHAOYAI 

 นายพิสิษฐ	์บูรณ์เจรญิ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ

	 ด้านวจัิย

	 ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี
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	 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

	 ทันตแพทย์รชนิศ	โชคศิรกิุลชยั
	 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร	์
 ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์
ดีเด่น ประจ�าปี 2563 เนื่องจากเป็นผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยม 
มีคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก

	 นางสาวกาญจนา	วงศ์ษา
	 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ�า
ปีการศึกษา 2562 ผลงานชือ่ กจิกรรมนอกเหนอืจากการเรยีน

	 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.วรรณะ	บรรจง	
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี
พุทธศักราช 2562  ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 นางสาวดวงใจ	ไพโรจน์วราการ	และ
	 นายศราวุธ	สุสิงห์	
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร	์
 ได้รับรางวัล
  รางวัลดนตรีประกอบดีเด่น
  รางวัลบทละครดีเด่น
  รางวัลนักแสดงน�าดีเด่น ละครเวที 
  เรื่อง “ขวัญใจเรณู”จากการประกวดละครเยาวชน
สร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ปีที่ 2 ประจ�าปี 2563 
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 นางสาวอรวรรณ		ขุนทอง
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 สาขาศิลปวัฒนธรรม

	 ด้านศิลปวฒันธรรม
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	 นางสาวจอมขวญั	หลาวเพ็ชร์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลนาฏราช ประเภทรายการฮาร์ดทอล์ก
ยอดเย่ียม จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์

 นายแวน่ใหญ่	โอฬาร	ชูใจ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลดังนี้
  Artist of the year จาก JOOX Thailand Music 
Awards 2020
  รางวัล Best Song Writer of the Year ในงาน
มอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี The Guitar Mag Awards 
2020
  รางวัล Best New Asian Artist Thailand 
งาน 2019 Mnet Asian Music Awards (MAMA) 
ณ นาโกย่า โดม ประเทศญี่ปุ่น

	 นางสาวรชัตวรรณ	โพชนุกูล
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเทพทอง ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี 
จากรายการตะลอนข่าว จัดโดยสมาคมนักจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ด้านบันเทิง

 นายพัฒนภูมิ	ชอุม่ผล	(คนขวาสุด)	
	 ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัล New Wave Of The Year จาก 
The Guitar Mag Awards 2020 งานประกาศรางวัล
อันทรงเกียรติให้กับศิลปิน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

 นางสาวพิมพ์ชนก	ลือวเิศษไพบูลย์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลนักแสดงน�ายอดเยี่ยม จากละครเรื่อง
ใบไม้ท่ีปลดิปลิว งานประกาศผลรางวลันาฏราช คร้ังที ่11 
ประจ�าปี 2562
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การแข่งขันทดสอบคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
(Hong	Kong	International	Mathematical	Olypiad)

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(1)

การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์	เอแมท	
ชงิแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ	ครัง้ท่ี	14

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(2)

ด.ญ.พลอยโพยม	บูรพา
การแข่งขันกอล์ฟ	TGA	class	FG

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(5)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(2)

การแข่งขันคณิตคิดเรว็	และ
ภาษาองักฤษ	Pamathailand	ภาษาองักฤษ

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(3)

เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ	
(ด้านวชิาการ)

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(6)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(3)

การแข่งขันคณิตคิดเรว็	International	Abacus	
and Mathematics Association Thailand 

ณ	สวนสนุกดรมีเวลิด์

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(4)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(1)

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายประถม)

นักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒได้รบัรางวลั
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การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(7)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(4)

การแข่งขันคณิตศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ	
ประจ�าปีการศึกษา	2562

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(8)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(5)

ด.ญ.พรปวณ์ี	สกุลศรปีระเสรฐิ		
การแขง่ขนัเอแมทบางนา	ชงิแชมป์ประเทศไทย	2019

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(11)

การแข่งขันหุ่นยนต์	FIRST®	LEGO® League 
Thailand	2019/2020	ชงิชนะเลิศประเทศไทย

ด.ญ.ญาณิศา	อนงค์เลขา	
การแข่งขัน	ASMO	THAI	2019	วชิาภาษาองักฤษ

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(9)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(6)

การแข่งขันหุ่นยนต์	FIRST®	LEGO® League 
Thailand	2019/2020	ชงิชนะเลิศประเทศไทย

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(12)

ด.ญ.ศุภาพิชญ์	รุง่เรอืงหิรญัญา	
การแข่งขัน	ASMO	THAI	2019	วชิาภาษาองักฤษ

ด.ช.วาวนิ	วชิญวเิชยีร	
การแข่งขัน	Thailand	International	
Mathematical	Olypiad	(Timo)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(10)

การแข่งขันหุ่นยนต์	FIRST®	LEGO® League 
Thailand	2019/2020	ชงิชนะเลิศประเทศไทย

ด.ญ.อรยิาทิต	นวชติ	และ	ด.ญ.ภัทรธดิา	ฐติะธนะกิจ
การแข่งขัน	ASMO	THAI	2019	วชิาภาษาองักฤษ
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ด.ญ.ศิรภัิสสร	สันติสถิตพงศ์	
การแข่งขัน	SAKAMOTO	world	math	competition	

ครัง้ท่ี	16		ณ	ประเทศเมียนมาร์

ด.ญ.รชัย์กัญญา	ศิรโิภคานนท์	
การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา

คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20

ด.ญ.พรปวณี	สกุลศรปีระเสรฐิ
การแข่งขันเอแมท	แบรนด์เอแมทชงิแชมป์

ประเทศไทยและนานาชาติ	ครัง้ท่ี	34

ด.ช.กรณ์	สวา่งทรพัย์
(1)	การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวชิาคณิตศาสตร	์

TEDET	(2)	การแข่งขันคณิตศาสตร	์SANSU	
OLYMPIC THAILAND 2019

การแข่งขันหุ่นยนต์	Coding	รุน่	uKit	Explore	
ชงิชนะเลิศประเทศไทย	รายการ	The	1st Thailand 
UBTECH	Robotics	Competition	2019	(1)

ด.ช.เจมส์	จีรกร	พาล์มเมอร์
การแข่งขัน	Southeast	Asian	Mathematical	

Olympiad	2019	(	SEAMO)

ด.ช.ชาณัฐธนพล	แสงทอง	
การแข่งขันกอล์ฟ	รายการ	Thailand	Kids	Golf	

Championship	2019	–	2020	สนามท่ี	9

ด.ช.ชนทัช	เตชะโพธวิรคุณ	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	GSB	Thailand	kids	

step-up	tournament	2019	-	2020

ด.ช.พลากร	ปัญญาวรากร
(1)	การแข่งขัน	Australian	Mathematics	

competition	2019	(2)	การแข่งขันคณิตศาสตร	์
SANSU OLYMPIC THAILAND 2019

การแข่งขันหุ่นยนต์	Coding	รุน่	uKit	Explore	
ชงิชนะเลิศประเทศไทย	รายการ	The	1st Thailand 
UBTECH	Robotics	Competition	2019	(2)

ด.ช.กฤษฎ์ิลภณ	สันสน	และ	ด.ช.อคัรวฒัน์	กัวตระกูล
การแข่งขัน	Thailand	International	Mathematical	

Olypiad	(TIMO)

ด.ญ.กันต์กว	ีลินจงสุบงกช	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	TGA	–	SINGHA	Junior	

Golf	2019	–	2020

ด.ญ.พิณไพเราะ	จุนวรีะนงค์	
ประกวดวาดภาพเยาวชน	ชงิถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ด.ช.เจมส์	จีรกร	พาล์มเมอร์
การแข่งขัน	INTERNATIONAL	SINGAPORE	MATHS	

COMPETITION 2019

ด.ช.กฤษฎ์ิลภณ	สันสน
การแข่งขัน	WORLD	INTERNATIONAL	

MATHEMATICAL	OLYMPIAD	2019	ณ	ประเทศญ่ีปุ่น
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ด.ช.ณัฎฐภพ	เลิศวไลพงศ์	
การแข่งขันดนตรรีะดับนานาชาติ	รายการ	The	7th  
Hong	Kong	International	Youth	Performance	
Arts	Festival	รอบ	Bangkok	Preliminary	Round

ด.ญ.มาธว	ีตันติพุทธ	
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส	BBG	PRINCESS	CUP	
2020	ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสารณีิ
สิรพัิชร	มหาวชัรราชธดิา

ด.ญ.ปานฝัน	ฉิมวารี
(1)	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	36	
ระดับภาค	 “ตราดเกมส์”	 (2)	 การแข่งขันกีฬานักเรยีน
นักศึกษาแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	“อุดรธานีเกมส์”

ด.ญ.พลอยโพยม	บูรพา	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	GAD	Thailand	

Championship	2019	–	2020

ด.ญ.ณัฐวดี	ไชยจิตรเจรญิรุง่
(1)	การแขง่ขัน	Asia	Mathematics	Olympaid
(2)	การแขง่ขันคณิต	Southeast	Asian	Mathematical	
Olympiad	(SEAMO)	2019
(3)	การแขง่ขัน	Australian	Mathmatics	Competition	
(AMC)	2019
(4)	การแข่งขันแม็กพลอยส์	ครอสเวริด์	เกมเยาวชน
นานาชาติ	ครัง้ท่ี	31	ปีการศึกษา	2562

ด.ช.อภิวชิญ์	สัจจะมานะชยั	และ	ด.ญ.ฌฤธทั	กฤตยารตัน์
(1)	การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	36	ระดับภาค	
“ตราดเกมส์”
(2)	การแขง่ขันกีฬานักเรยีนนักศึกษาแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	
“อุดรธานีเกมส์”

ด.ญ.	ณัฐรนีิย	์ศรวีชริวฒัน์	
การแข่งขันหมากรกุเซี่ยงฉ่ีชงิแชมป์ประเทศไทย

ประเภทเยาวชนชายและสุภาพสตร	ีชงิถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตัน

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีครัง้ท่ี	6

ด.ญ.ภิรฎา	จุฑวนิชกุล
การแข่งขนั	(1)	รายการ	GAD	Thailand	2019	Class	E	girl	
(2)	รายการ	Thailand	Kids	Golf	Championship		

2019-2020	Class	7	and	Under

ด.ช.ปัณณ์	จรงิจิตร	และ	ด.ญ.ณฐมน	ม่ันหม่ัน
(1)	การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	36	ระดับภาค	
“ตราดเกมส์”	(2)	การแข่งขันกีฬานักเรยีนนักศึกษา
แห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	“อุดรธานีเกมส์”

ด.ญ.ภิรฎา	จุฑาวนิชกุล	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	GAD	Thailand	

Championship	2019	–	2020

ด.ญ.จิรชัญา	ต้ังสันติกุล
แขง่ขัน	(1)	การประกวดดนตรสี�าหรบัเยาวชน	รายการ	ACT	
Music	Festival	2019	ประจ�าปี	2562	(2)	รายการ	The	
7th	Hong	Kong	International	Youth	Performance	
Arts	Festival	รอบ	Bangkok	Preliminary	Round
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 การแข่งขันทดสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก (Hong Kong International Mathematical Olympiad)

  ด.ช.วาวนิ วิชญวเิชยีร ชัน้ ป.2/3 ได้รับรางวลัเหรยีญทอง

  ด.ช.กฤษฏิล์ภณ สนัสน ชัน้ ป.1/3 ได้รบัรางวลัเหรียญทอง

  ด.ช.พงศ์วชิญ์ คนงึกจิก้อง ช้ัน ป.1/6 ได้รบัรางวลัเหรียญเงนิ

 การแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad (Timo)

  ด.ช.วาวนิ วิชญวเิชยีร ชัน้ ป.2/3 ได้รับรางวลัเหรยีญทอง

 การแข่งขัน SAKAMOTO world maths competition ครั้งที่ 16 ณ ประเทศเมียนมาร์

  ด.ญ.ศริภิสัสร สนัตสิถติพงศ์ ชัน้ ป.3/3 ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ

 การแข่งขันเอแมท แบรนด์เอแมทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34

  ด.ญ.พรปวณ ีสกลุศรปีระเสรฐิ ช้ัน ป.4/7 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 3 และทุนการศกึษา

 การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ เอแมท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 14

  ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข ชั้น ป.6/2 และ ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร ชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับที่ 1

  ด.ญ.พรปวณ ีสกลุศรปีระเสรฐิ ช้ัน ป.4/7 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1

 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว และภาษาอังกฤษ Pamathailand ภาษาอังกฤษ

  ด.ญ.ภทัรธดิา ฐติะธนะกิจ ชัน้ ป.5/2 ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบัที ่1

  ด.ญ.ณฐัวด ีไชยจติรเจรญิรุง่ ช้ัน ป.4/6 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2

  ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ช้ัน ป.2/8 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1

 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว International Abacus and Mathematics Association Thailand  

ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

  ด.ญ.วรนิทร โกศลธนวงศ์ ชัน้ ป.5/4 ได้รับรางวลัเหรยีญทอง

  ด.ช.ปวชิ หาญวานชิ ช้ัน ป.4/2 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2

  ด.ญ.ณฐัวด ีไชยจติรเจรญิรุง่ ช้ัน ป.4/6 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2

 การแข่งขันกอล์ฟ TGA class FG 

  ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ชัน้ ป.1/6 ได้รบัรางวลั winner

 การแข่งขันกอล์ฟรายการ GSB Thailand kids step-up tournament 2019-2020

  ด.ช.ชนทชั เตชะโพธวิรคณุ ชัน้ ป.1/2 ได้รบัรางวลั 1st runner-up Flight: kid development Eboy

 (1) การแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD Thailand 2019 Class E girl

 (2) การแข่งขนักอล์ฟรายการ Thailand Kids Golf Championship 2019 - 2020 Class 7 and Under

  ด.ญ.ภริฎา จุฑวนชิกลุ ได้รบัรางวลัชนะเลิศ   

 การแข่งขันหุ่นยนต์ Coding รุ่น uKit Explore ชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ “The 1st Thailand 

UBTECH Robotics Competition 2019” ได้รับรางวัล Champ of the Champ ตัวแทนประเทศไทยไป

เข้าร่วมแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่น Junior ชนะรุ่น Senior)

  ด.ช.ธชัฐพงษ์ บญุธรรมตริะวฒุ ิ  ด.ช.นวณิ วงศ์พานชิ
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 การแข่งขันหุ่นยนต์ Coding รุ่น uKit Explore ชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ “The 1st Thailand 

UBTECH Robotics Competition 2019” ณ โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ 2 Junior 

   ด.ญ.บญุญาภา ขัตตข่ิาย    ด.ช.ณฐัพชัน์ เอมสเีเดง

รางวัลที่ 3 Senior

  ด.ช.จริาธนตัถ์ ทวกีลุ     ด.ช.พงษ์ธเนศ เลีย่วสมบรูณ์

 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ด.ญ.พณิไพเราะ จนุวรีะนงค์  ได้รบัรางวัลพเิศษระดบัอนบุาลและประถมศึกษาตอนต้น

 เด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านวิชาการ 

  ด.ญ.ศภุาพชิญ์ รุง่เรอืงหริญัญา ชัน้ ป.6/2  ด.ช.กนัต์ธ ียงวณชิย์ ชัน้ ป.6/5

ด้านกีฬาและนันทนาการ 

  ด.ญ.สมนต์วฤณ นิม่เนตพัินธ์ ชัน้ ป.3/1 

เยาวชนดีเด่น 

  ด.ญ.สรินิชุ ศรัทธาบญุ ชัน้ ป.6/2   ด.ญ.จดิาภา ยทุธเนตร ชัน้ ป.6/3

 การแข่งขันคณิตศาสตร์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 20 

เหรียญทอง 

   ด.ช.ปณุณธ ีอรุณนารา ป.1/1    ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กลุ ป.2/2

  ด.ช.วาวนิ วิชญ์วเิชยีร ป.2/3    ด.ช.พชร ตัง้เด่นชยั ป.2/3

   ด.ช.จริภทัร บนุนาค ป.2/4    ด.ช.สทุตัตะ มานะสทุธเิดช ป.2/5

  ด.ช.พชร รงักลิน่ ป.2/7    ด.ช.นวนิดา แย้มประทมุ ป.2/8

  ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8   ด.ช.จติตานนัท์ิ นรปฏพัิทธิ ์ป.2/8

  ด.ช.ปภาวนิ ทฤษณาวด ีป.4/1    ด.ช.กรณ์พงศ์ รตัตนะไชยพร ป.4/4

  ด.ญ.ชณชนก ศิรทิณิพงษ์ ป.6/3   ด.ช.กนัต์ธ ียงวณชิย์ ป.6/5

เหรียญเงิน 

   ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบฝา ป.1/1   ด.ช.ปณธิ ิสขุศิรวิงษ์ ป.1/1

   ด.ช.วรทิธิ ์ลาภไพบลูย์พงศ์ ป.2/1   ด.ช.รญัชน์ วงศ์พเิศษกลุ ป.2/2

   ด.ญ.วราล ีจติรบรรจง ป.2/2    ด.ช.ปัณณทตั หนโูท ป.2/3

   ด.ช.ธธีชั ปิยสนัตวิงศ์ ป.2/3    ด.ช.ดลุยพฒัน์ อศัวพรหมธาดา ป.2/5

   ด.ช.ปภิณวชิย์ พงศ์เพชรดถิ ป.4/1   ด.ญ.ณญัชพชัร์ เลศิสาธติ ป.4/1

   ด.ช.ธรีภทัร พฒุค�า ป.4/4    ด.ญ.ณฐัวด ีไชยจติรเจรญิรุง่ ป.4/6

   ด.ญ.วรญัญ์ภสัร์ ภรณวลัย ป.4/7   ด.ช.สวุรรณภูม ิสวุรรณแสงโรจน์ ป.4/8

   ด.ญ.อสิรย์ี กาญจนรตันมณ ีป.5/1   ด.ญ.วรนิทร พิมลศร ีป.5/5
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  ด.ช.อธภิทัร สถติย์วงศ์ ป.5/8    ด.ญ.รชัย์กญัญา ศริโิภคานนท์ ป.6/2

  ด.ช.ณฐัพล ทีปจริงักลู ป.6/4    ด.ช.ธฤษณชั วรรณะพาหุณ ป.6/7

  ด.ช.เศรษฐวิชญ์ จติต์การณุย์ ป.6/8 

เหรียญทองแดง

   ด.ช.ธนิน เกรียวสกลุ ป.2/4    ด.ช.กนัต์ธภีพ เพชรรัตน์ ป.2/6

   ด.ญ.ชัญญานชุ โฉมศร ีป.2/8    ด.ญ.พชัญ์พดิา ศภุกจิอุดมการณ์ ป.2/8

  ด.ช.ธนพนธ์ ทรพัย์เยน็ ป.2/8    ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ป.3/4

  ด.ช.ชยัวฒุ ิศรสีมบรูณ์กมล ป.4/3   ด.ญ.พรปวณ์ี สกุลศรปีระเสรฐิ ป.4/7

ถ้วยพระราชทาน

   ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ป.6/2   ด.ญ.อมลณัฐ โกฏิชนม์ ป.6/3 

 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ASMO THAI COMPETITION 2019

เหรียญทอง 

   ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ป.6/2    ด.ญ.อมลณัฐ โกฏิชนม์ ป.6/3

เหรียญเงิน 

   ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ป.1/7   ด.ช.วาวิน วิชญวิเชียร ป.2/3

   ด.ช.พชร รังกลิ่น ป.2/7    ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8

   ด.ช.คณตพศิน ธาคากิ ป.3/4    ด.ช.สุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์ ป.4/8

   ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์ ป.6/5 

เหรียญทองแดง 

  ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ป.1/1    ด.ญ.กนกพิชญ์ ชุติมาสกุล ป.1/3

  ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.1/3    ด.ช.วริทธิ์ ลาภไพบูลย์พงศ์ ป.2/1

  ด.ช.พศิน จิรวัฒน์โพธิ์แส ป.2/2   ด.ญ.วราลี จิตรบรรจง ป.2/2

  ด.ช.พชร ตั้งเด่นชัย ป.2/3    ด.ช.สุทัตตะ มานะสุทธิเดช ป.2/5

  ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ ป.2/5   ด.ญ.นวินดา แย้มประทุม ป.2/8

  ด.ช.พชรวัฒน์ โตงาม ป.3/4    ด.ช.ปภาวิน ทฤษณาวดี ป.4/1

  ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6   ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ป.4/7

  ด.ช.พชร ธาคากิ  ป.5/1    ด.ช.อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.5/1

  ด.ช.ปวริศ ปรีงาม ป.5/2    ด.ช.อธิภัทร สถิตย์วงศ์ ป.5/8

  ด.ช.ธฤษณัช วรรณะพาหุณ ป.6/7 

รางวัลชมเชย

  ด.ช.รัญชน์ วงศ์พิเศษกุล ป.2/2 

 การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ TEDET

  ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.5/3 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันคณิตศาสตร์ SANSU OLYMPIC THAILAND 2019 

   ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.5/3 เหรียญเงิน

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY238

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   238 3/4/2564 BE   8:52 AM



 การแข่งขัน INTERNATIONAL SINGAPORE MATHS COMPETITION 2019

   ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8 เหรียญทอง

 การแข่งขัน Southeast Asian Mathematical Olympiad 2019 ( SEAMO)

   ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8 เหรียญทอง

 การแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)

เหรียญทอง 

  ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.1/3    ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ป.1/7

 การแข่งขัน WORLD INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD 2019  ณ ประเทศญี่ปุ่น

   ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.1/3 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

   ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์ ป.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2

 การแข่งขันเอแมทบางนา ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019

   ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ป.4/7 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 การแข่งขันหมากรุกเซี่ยงฉี่ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเยาวชนชายและสุภาพสตรี ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6

   ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์ ระดับชั้น ป.5/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสุภาพสตรี

 การประกวดดนตรีส�าหรับเยาวชน รายการ ACT Music Festival 2019 ประจ�าปี 2562

 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ประเภทเครื่องสายสากล ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชนะเลิศ ป้ายชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

   ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ชั้นเด็กเล็ก

 การแข่งขนั รายการ The 7th  Hong Kong International Youth Performance Arts Festival ในรอบ 

Bangkok Preliminary Round 

 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Violin – Children A Class อายุไม่เกิน 7 ปี พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร 

และได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบ Final Round ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

   ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ชั้นเด็กเล็ก

 การแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ รายการ The 7th  Hong Kong International Youth Performance 

Arts Festival ในรอบ Bangkok Preliminary Round

 รางวลัเหรยีญทอง (Gold Price) ประเภทเครือ่งดนตรเีปียโนในรุน่ Piano Children A Class อายไุม่เกนิ 7 ปี

  ด.ช.ณัฎฐภพ เลิศวไลพงศ์ ชั้นเด็กเล็ก

 การแข่งขนัหุน่ยนต์ FIRST®LEGO® League Thailand 2019/2020 ชงิชนะเลศิประเทศไทย ประเภท FLL

 รางวัล “Team Spirit Award” (การท�างานเป็นทีมยอดเยี่ยม) 

  ด.ช.ชาวิณฐิ์ ทองแก้ว ป.4/4    ด.ช.ภัทรศัย วงษ์สุทักษ์ ป.5/1

   ด.ช.เคนเน็ท เจตตรินทร์ สตีเว่นส์ ป.5/1  ด.ช.ธนภูมิ ธัญญวิบูลย์ ป.5/3

   ด.ช.นวิณ วงศ์พานิช ป.5/7
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 รางวัล “Excellence in Engineer Award” (การออกแบบเชิงวิศวกรรมยอดเยี่ยม)

   ด.ช.พีรดนย์ ดาวทองประเสริฐ ป.4/1   ด.ช.วรเมธ บุญสร้าง ป.4/2

   ด.ช.พิชญกิตติ์ เย็นบุตร ป.4/2   ด.ช.จักรคณัตม์ ปัทมชัยยันต์ ป.4/4

   ด.ช.พสุพงศ์ ตันติพัฒน ป.6/3 

 รางวัล “Core Values Inspiration Award” (กระบวนการท�างานยอดเยี่ยม)

   ด.ญ.รดา ชูชัยโชคไพศาล ป.3/2   ด.ช.ปภพ จักรวาลวิบูลย์ ป.3/5

   ด.ช.ธนภพ สงวนพฤกษ์ ป.3/7   ด.ญ.ชญาดา สุขะพิริยะ ป.4/1

   ด.ช.พศิน สกุลจิตจินดา ป.4/4 

 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG PRINCESS CUP 2020 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

   ด.ญ.มาธวี ตันติพุทธ ป.5/5 ชนะเลิศ 

 การแข่งขัน Asia Mathematics Olympaid

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันคณิต Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO) 2019

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 เหรียญเงิน

 การแข่งขัน Australian Mathematics Competition (AMC) 2019

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 เหรียญเงิน

 การแข่งขันแม็กพลอยส์ ครอสเวิร์ด เกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 31 ถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 ชนะเลิศ

 การแข่งขัน ASMO THAI 2019 วิชาภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง 

   ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ป.6/2

เหรียญเงิน 

   ด.ญ.ภัทรธิดา ฐิตะธนะกิจ ป.5/2 

   ด.ญ.อริยาทิต นวชิต ป.6/4 

เหรียญทองแดง 

   ด.ญ.ญาณิศา อนงค์เลขา ป.6/6  

 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf Championship 2019 – 2020

  ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ป.1/1 ชนะเลิศ

 การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA – SINGHA Junior Golf 2019 – 2020

   ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คลาส D หญิง
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 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2019 – 2020

 รางวัล 2nd Runner up คลาส E หญิง อายุ 7 – 8 ปี และรางวัล The Winner คลาส E หญิง

   ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ป.1/4  

 รางวัล 2nd Runner up คลาส E หญิง 

   ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ป.1/6 

 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค “ตราดเกมส์” ลีลาศ

(1) รางวัลชนะเลิศ ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

   ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ชั้น ป.3/6

(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

   ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ป.5/2     ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น 

(1) รางวัลชนะเลิศ ประเภท Latin American รุ่น JUNIOR I รุ่นอายุ 12 – 13 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Standard รุ่น JUNIOR I รุ่นอายุ 12 – 13 ปี

   ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ป.3/3   ด.ช.อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย ป.5/7

 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ลีลาศ

(1) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE I คลาส E รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE I คลาส E รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

   ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ป.3/6

(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE II คลาส D รุ่นอายุ 

10 - 11 ปี

   ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ป.5/2     ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น

(1) รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 3 ประเภท Latin American รุน่ JUVENILE II คลาส D รุ่นอาย ุ10 - 11 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE II คลาส D รุ่นอายุ 10 - 11 ปี

   ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ป.3/3   ด.ช.อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย ป.5/7
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายมัธยม)

เรยีงล�าดับจากซ้ายไปขวา		นายพีรณัฐ	ฟักทองอยู่	น.ส.หทัยภัทร	ศานติวตัร	
ด.ญ.ปวชิญา	วอนเผ่ือน	น.ส.ณัฐวลัญช	์ตาคะนานันท์	ด.ญ.ครสิน่ี	จารนิุเวศน์	 

น.ส.สุธกีานต์	ด�ารงกุล	ด.ญ.ศุภัชญา	พันโบ	นายธนนนท์	จิตใจภูร	ิ
ด.ญ.ธนัยธรณ์	ปัตยนีกุล

นางสาวพอเพียง	สุขวฒันาการวทิย์นายจิรพัฒน์	กนกวไิลรตัน์

ด.ญ.ปัณณ์ชญา	รตันต้ังตระกูล

นางสาวธนัชนันท์	ชูสัตยานนท์ นายสุรสิทธิ	์อรยิะนารนีกุล นายกิตติภพ	งามเถ่ือน

นายพีรณัฐ	ฟักทองอยู่

ด.ญ.กฤตพร	อรรถศาสตรศ์รีด.ช.ธรีธ์วชั	อรรถศาสตรศ์รี

กลุ่มโขนประสานมิตร
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	รางวลัระดับชาติ
 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งประเทศไทย

  	ด.ญ.ปวิชญา	วอนเผื่อน	มัธยมศึกษาปีที่	1

  	ด.ญ.ศุภัชญา	พันโบ	มัธยมศึกษาปีที่	3	

  	ด.ญ.ธันยธรณ์	ปัตยนีกุล	มัธยมศึกษาปีที่	3

  	นายพีรณัฐ	ฟักทองอยู่	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกภาษาอังกฤษ	IEM	

  	นางสาวสุธีกานต์	ด�ารงค์กุล	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกวิทยาศาสตร์

  	นางสาวณัฐวลัญช์	ตาคะนานันท์	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกดุริยางคศิลป์	

  	นางสาวหทัยภัทร	ศานติวัตร	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกศิลปะการแสดง	

  	นายธนนนท	์จิตใจภูริ	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกพลศึกษา	

  	ด.ญ.คริสนี่	จารุนิเวศน์	หลักสูตรนานาชาติ	

 รางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

  	กลุ่มโขนประสานมิตร	มัธยมศึกษาปีที	่4	–	6	วิชาเอกศิลปะการแสดง

  	นายจิรพัฒน	์กนกวิไลรัตน์	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกดุริยางคศิลป์

  	นางสาวพอเพียง	สุขวัฒนาการวิทย์	มัธยมศึกษาปีที	่5	

 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ด้านดนตรีและการแสดง

  	ด.ญ.กฤตพร	อรรถศาสตร์ศรี	มัธยมศึกษาปีที่	1

  	ด.ญ.ปัณณ์ชญา	รัตนตั้งตระกูล	มัธยมศึกษาปีที่	2

  	ด.ช.ธีร์ธวัช	อรรถศาสตร์ศรี	มัธยมศึกษาปีที่	3

 รางวัลเยาวชนดีเด่นเขตวัฒนา

  	นางสาวธนัชนันท์	ชูสัตยานนท์	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกคอมพิวเตอร์

  	นายสุรสิทธิ์	อริยะนารนีกุล	มัธยมศึกษาปีที่	5	วิชาเอกพลศึกษา	

  	นายกิตติภพ	งามเถื่อน	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกคณิตศาสตร์

	รางวลัระดับนานาชาติ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รายการ Woncheon Yonex Korea Junior 

Open International Challenge 2019 ประเทศเกาหลีใต้

  	นางสาวศศิกานต์	ปิยวัชรวิจิตร	
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ปทุมวนั

	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านการศึกษา)

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาองักฤษ	รายการ	The	2019	World	Scholar’s	Cup	Tournament	of	Champion	at	Yale	University
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การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	
International	Teenagers	Mathematics	Olympiad	2019	(ITMO	2019)

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาองักฤษ	(แบบออนไลน์)	รายการ	Yale-NUS	Pro-Ams	2020	(Online)
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	รางวลัระดับชาติ	(ด้านการศึกษา)

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวติัศาสตร์

การแข่งขันการตอบปัญหาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์	ครัง้ท่ี	2	
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล	มหาวทิยาลัยมหิดล

การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน	(ASEAN	Youth	Speech	Contest)

การแข่งขันคณิตศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ

นางสาวปรยีาภรณ์	บางโม
ประกวดการเขียนเรือ่งส้ัน	หัวข้อ	“มารยาทไทย	และมารยาทในสังคม”

การแข่งขันคณิตศาสตรห์น้าท่ีพลเมืองและศรธีรรมเพชรเพชรยอดมงกุฎ

ค่าย	Creative	AI	Camp	:	I	am	and	AI	for	I	am	ปีท่ี	2

นางสาวธญัภัสร	์ชยัเสรี
การสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรบัทุนเล่าเรยีนหลวงและทุน
รฐับาล	ตามความต้องการของกระทรวง	กรม	หรอืหน่วยงานของรฐั	
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	(ส�านักงาน	ก.พ.)
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	รางวลัระดับชาติ	(ด้านกีฬา)

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร)ี

นางสาวกัญญาวรี	์เจรญิลาภโสภณ
เด็กและเยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	2562	

(กระทรวงการอุดมศึกษา	วทิยาศาสตร	์วจัิย	และนวตักรรม)

นางสาวปัณฑา	ฉัตรดอกไมไ้พร
การคัดเลือกนักเรยีน	นักศึกษาและสถานศึกษา	เพ่ือรบัรางวลัพระราชทาน	

ประจ�าปีการศึกษา	2562

นางสาวปัณฑา		ฉัตรดอกไมไ้พร
รางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	2562	(กระทรวงศึกษาธกิาร)

นางสาวณัฏฐนิช	ศรนิีธวิฒัน์
รางวลัเด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ	ประจ�าปี	2562	

ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร	ี(ประเภททีม)

นายปรดิียาธร	อบเชย
เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ	ประจ�าปี	2562	

ด้านกีฬาและนันทนาการ	(กระทรวงศึกษาธกิาร)

การแข่งขันวา่ยน�า	กีฬานักเรยีน	นักศึกษาแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	“อุดรธานีเกมส์”	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2563
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	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านการศึกษา)

 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษรายการ The 2019 World Scholar’s Cup Tournament of 

Champion at Yale University ณ เมืองนิวเฮฟเวน รัฐคอนเนกติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย The 

World Scholar’s Cup นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลดังนี้

รางวลั	(ประเภทเด่ียว)

 รางวัลผู้พูดยอดเยี่ยมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (Best speakers)

  ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (เหรียญทอง ระดับ Junior Open Division)

  ด.ช.ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ (เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

 รางวัลนักเขียนยอดเยี่ยม (Best Essay Writers)

  ด.ญ.อมนิตา เพิม่พนูววัิฒน์ (รองชนะเลศิอนัดบัที ่1 และเหรยีญทองพร้อมถ้วยรางวลั ระดบั Junior  

Open Division)

  ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย (เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 6 วิชา (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เรื่อง

ลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนา) Challenge: 6 Subjects (Arts, History, Literature, 

Science, Social Studies, Unsolved Mysteries)

  ด.ญ.จิภัสสร เล้าลือชัย (1 เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division)

  ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ (1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division)

  ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division)

  ด.ช.ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ (1 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตพร (2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  นายหยวนปิง อุย (1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  นายธีเดช นพพาภาค (1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย (2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

 รางวัลผู้ท�าคะแนนสูงสุดของสถาบัน (School Top Students)

  ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (เหรียญทอง)

 รางวัลคะแนนรวมทุกรายการแข่งขัน

  ด.ช.เอกภัทร ชาญณรงค์ (เหรียญทอง Davinci Award ระดับ Junior Open Division)

  ด.ญ.อมนิตา เพิม่พนูววิฒัน์ (แชมป์โลก เหรยีญทองพร้อมถ้วยรางวลั ระดบั Junior Open Division)

รางวลั	(ประเภททีม)

 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Scholar's Bowl

  Jr Team 1: เหรียญทอง ระดับ Junior Open Division

  Sr Team 1: เหรียญทอง ระดับ Senior Open Division

 การแข่งขันการเขียนเรียงความ (Best Essay Writing Teams)

  Jr Team 1: เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division
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 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 6 วิชา (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เรื่อง

ลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนา) Best Challenge Teams : 6 Subjects (Arts, History, 

Literature, Science, Social Studies, Unsolved Mysteries)

  Jr Team 1: รองชนะเลศิอนัดับที ่4 และเหรยีญทองพร้อมถ้วยรางวัล ระดบั Junior Open Division

  Sr Team 1: เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division

  Sr Team 2: เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division

Jr Team 1:     ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ

ระดับ Junior Open Division ด.ช.ไอย์ญวิน เอี่ยมวนานนทชัย 

Jr Team 2:     ด.ญ.จิภัสสร  เล้าลือชัย  ด.ช.เอกภัทร ชาญณรงค์

ระดับ Junior Open Division

Sr Team 1:     ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตพร   ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย 

ระดับ Senior Open Division

Sr Team 2:     นายหยวนปิง อุย   ด.ช.ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ

ระดับ Junior Open Division นายธีเดช นพพาภาค  

 การแข่งขนัโต้สาระวาทภีาษาองักฤษ (แบบออนไลน์) รายการ Yale-NUS Pro-Ams 2020 (Online) จดัโดย  

The Yale - NUS Debate Society นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัล Semi – Finalist 

(อันดับที่ 3 ร่วม)

ทีม	PDS	2    นายธีเดช นพพาภาค   นายหยวนปิง อุย  

 การแข่งขนัคณติศาสตร์โอลมิปิก ระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น International Teenagers 

Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทบุคคล 

เหรียญทอง    ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว  

เหรียญเงิน    ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร   ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย

     ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์   ด.ช.วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร

เหรียญทองแดง   ด.ช.พชร อุ่นเจริญ

ประเภทกลุ่มบุคคล 

เหรียญทอง     ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร    ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย

     ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์   ด.ช.พชร อุ่นเจริญ

     ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว   ด.ช.วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร

ประเภททีม 

เหรียญทอง    ด.ช.พชร อุ่นเจริญ    ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

     ด.ช.วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร 

เหรียญเงิน    ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว

เหรียญทองแดง   ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร    ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย
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	รางวลัระดับชาติ	(ด้านการศึกษา)
 การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

  นายณัฐกฤชน์ เตียวเจริญ  นายนราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง  นายเจตนพิทัธ์ นพิทัธกุศลกิจ

 การสอบแข่งขันและคดัเลือกบคุคลเพ่ือรบัทนุเล่าเรยีนหลวงและทนุรฐับาล ตามความต้องการของกระทรวง  

กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�านักงาน ก.พ.)

 ทุนเล่าเรียนหลวง ประจ�าปี 2563

  นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี 

 การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Speech Contest) 

 รางวัลชนะเลิศ

  นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์

 ประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม

 รางวัลชมเชย พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

  นางสาวปรียาภรณ์ บางโม

 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปีการศึกษา 2562  

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 2,000 บาท และโล่รางวัล   

  ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

 รางวัลชมเชย และเกียรติบัตร  

  ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว   ด.ญ.นภสร ตั้งศรีสกุล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชมเชย และเกียรติบัตร  

  นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข   นายชานน ตันติโกศล

 การแข่งขันคณิตศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศรีธรรมเพชรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออมสิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร  ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร

  ด.ช.กฤษณพร โสตถิพันธุ์   ด.ช.ธัชชาภัทร ดิษสกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร

  นายเป็นธรรม สินธุเสน   นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
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 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ คร้ังที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออมสิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท      ด.ช.ธัชชาภัทร ดิษสกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท      นายเป็นธรรม สินธุเสน

 รางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท    นายปรรพ์ ทยานิธิ

 ค่าย Creative AI Camp: I am and AI for I am ปีที่ 2 จัดโดยส�านักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์  

บริษัท  ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

 รางวลั Creative Ai Award และทนุการศกึษาไปศกึษาดงูานด้านปัญญาประดษิฐ์ ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี

  นายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน ์  นายอรรณพดนัย ภมะราภา

  นายพศวัต เพ็งพริ้ง   นายพูนเพิ่ม เกษหอม

 รางวัล Creative Leadership Award

  นายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน ์

 การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2562

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่

  นางสาวปัณฑา  ฉัตรดอกไม้ไพร

 เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2562 ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน ์

แก่ผู้อื่นและส่วนรวม

 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2562 (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

  นางสาวกัญญาวีร์  เจริญลาภโสภณ

 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ)

  นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร

 รางวลัระดับชาติ	(ด้านกีฬา)
 การแข่งขันว่ายน�้ากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ประจ�าปี พ.ศ. 2563

 เหรียญทอง ว่ายน�้าท่ากรรเชียง 200 เมตร และท�าลายสถิติเดิม

  นายปรีดิยาธร อบเชย

 เด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ)

 รางวัลเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2562

  นายปรีดิยาธร อบเชย

 รางวลัระดับชาติ	(ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร)ี
 รางวลัเดก็และเยาวชนทีน่�าชือ่เสียงมาสูป่ระเทศชาติ ประจ�าปี 2562 ด้านศลิปวฒันธรรมและดนตร ี(ประเภททมี)

  นางสาวณัฏฐนิช ศรีนิธิวัฒน์
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	องครกัษ์

	รางวลัระดับชาติ

แผนธรุกิจนวตักรรมเพ่ือสังคม

ด.ช.อชริ	ศุภางค์ศานต์
Taekwondo&Hapkido

ด.ช.ปัณณธร	อาวรณ์
ดาวรุง่ลูกกตัญญู

ด.ช.พีรพัฒน์	อุดมรตันานนท์

ด.ช.สลิล	สืบเพ็ง
Thailand	Kids	Awards

การแข่งขันเชยีรลี์ดด้ิง

ด.ช.พีรวสั	เจรญิจันทร์
แม็กซ์พลอยส์	ครอสเวริด์เกมส์

ด.ญ.พลอยณภัทร	กรรณานุวฒัน์
ยุวชนหญิง	กีฬาเทเบิลเทนนิส

เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ

ด.ช.กิตติภูมิ	ภูมิพัฒนกุล

แข่งขันการจัดบอรด์นิทรรศการ

ด.ช.กฤตภาส	มากหลาย
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าสากล

ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวยีงค�า

ด.ช.นีรธรรม	ออ่นอนิ

ด.ช.พัฒน์ธนัฐ	ศิลปวจิารณ์
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ด.ญ.ธวลัรตัน์	กุญชร
The	Winner	Best	Talent	Boys	&	Girls	Thailand

ด.ญ.อภิสรา	เหมะธลิุนด.ญ.นันท์นภัส	กุลทวี

ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรกัษ์

ด.ญ.ปภาวดี	ศรสุีขสันต์

ด.ญ.พุทมาส	สมราชล้ีจินดา

เนตบอลชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ด.ญ.ภวษิย์พร	ปิยะศิรศิิลป์

ด.ช.สุภกรณ์	อภิสนธิ์

ด.ญ.ธวลัรตัน์	กุญชรด.ช.ธนพล	เนตรเชวยีง
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Australian	Mathematics	Competition	2019

ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรกัษ์
ASIA MATHEMATICS OLYMPIAD 2020

Thailand	International	Mathematical	Olympiad

the 10th	Cheerleading	World	Championships	2019

Thailand	International	Mathematical	Olympiad	2019-2020

	รางวลัระดับนานาชาติ
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	รางวลัระดับชาติ	(ด้านการศึกษา)

 วันนวัตกรรมแห่งชาติ งาน Innovation Thailand Expo 2019 จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) NIA

 รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทนักเรียน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

ทีม	Smart	Sprinkler

  นางสาวเรือนใจ	ตรงจันทึก	  นายกรณ์ดนัย	พะโยมศร ี  นายพงศ์ไท	รัชตะพงษ์ศิริ

 การแข่งขนัเชยีร์ลดีดิง้ ชงิแชมป์ประเทศไทย (Thailand National Cheerleading Championships 

2019) รายการ Cheer Dance Age 12 - 18 (มัธยมศึกษา)

 รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาท

  ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 การแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการและน�าเสนอบอร์ดนิทรรศการ ประจ�าปี 2562 จัดโดยสมาคมครู

ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

 รางวัลชมเชย

  นายพัศวุฒิ	รังสิวัฒนศักดิ์	   นายณภัทรศก	มหาเทพ  นายธนัชย์	ศรีแย้ม

  นางสาววันวิสาข์	แสงจันทร์ฉาย  นางสาวปวีณ์ธิดา	ต้ออาษา  นางสาวซากรุะ	ซาโต้

  นางสาวบุญชภัก	นามสีฐาน  นางสาวจุฑามณี	ลายสุวรรณ์	

 รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมส์ เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประเภท A-MATH ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.พีรวัส	เจริญจันทร์	

 การสอบ NT ด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเต็ม	100%	 	   ด.ช.กิตติภูม	ิภูมิพัฒนกุล	

 การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (TMC-Thailand Mathematics Contest)

 รางวัลเหรียญเงิน    ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรักษ์

 รางวัลเหรียญทองแดง    ด.ช.พัฒน์ธนัฐ	ศิลปวิจารณ ์  ด.ญ.พุทมาส	สมราชลี้จินดา

 การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปีการศึกษา 2563 รายการ

โจทย์คณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์

นานาชาติ (ประเทศไทย)

 รางวัลเหรียญทอง    ด.ญ.นันท์นภัส	กุลทวี

	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านการศึกษา)

 Australian Mathematics Competition 2019 Award Presentation Ceremony รุน่ Middle Primary

 รางวัลเหรียญเงิน     ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรักษ์

 Thailand International Mathematical Olympiad 2019 - 2020

 รางวัลเหรียญทองแดง     ด.ญ.พิมพ์ชนก	ธัมมโน	
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 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ASIA MATHEMATICS OLYMPIAD 2020 (SANSU OLYMPIC) 

ระดับ JUNIOR

 รางวัลเหรียญทอง (อันดับที่ 1)   ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรักษ์	

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านกีฬา)

 การแข่งขันกีฬา (1) Hapkido ประเภทเคียวรูกิ รุ่นอายุ 11-12 ปี น�า้หนัก 33-36 กิโลกรัม และ (2) กีฬา 

Taekwondo ประเภทต่อสู้ คลาส A รุ่นอายุ 11-12 ปี น�า้หนัก 32-35 กิโลกรัม รายการ Thaitae open 

Taekwondo&Hapkido championship 2019 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 เหรียญทอง (Hapkido)   ด.ช.อชิร	ศุภางค์ศานต์

 เหรียญทองแดง (Taekwondo)  ด.ช.อชิร	ศุภางค์ศานต์

 การแข่งขันกีฬาขี่ม้าสากล ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) ขนาดความสูง 80 เซนติเมตร 

ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริิวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (Princess’s cup Thailand 

2019)

 รางวัลอันดับที่ 3    ด.ช.กฤตภาส	มากหลาย

 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์” ประเภทยุวชนหญิง 

กีฬาเทเบิลเทนนิส

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ด.ญ.พลอยณภัทร	กรรณานุวัฒน์		

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2562 ประเภทชายเดี่ยว 

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ลอนเทนนิส สมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวียงค�า

 รายการ Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2019 ครั้งที่ 11 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 

10 ปี ลอนเทนนิส สมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวียงค�า

 การแข่งขันเทนนิส อายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทคู่ Shell-TTA UTR Juniors Circuit 8/2019

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวียงค�า

 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA รุ่นอายุ 9 - 10 ปี คลาส DB สกอร์ 88/82 = 170 สมาคมกอล์ฟแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ สิงห์ จูเนียร์ 2019 - 2020

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    ด.ช.พีรพัฒน	์อุดมรัตนานนท์

 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2019 - 2020 คลาส D BOY และรางวัล 

ตีใกล้ธงที่สุด สนามที่ 6

 รางวัลชนะเลิศ     ด.ช.นีรธรรม	อ่อนอิน

 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ OPTIMIST JUNIOR GOLF TALENT รุ่นชาย อายุ 10 - 11 ปี

 รางวัล 2nd Runner Up   ด.ช.นีรธรรม	อ่อนอิน
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 The Winner Best Talent Boys & Girls Thailand 2020 การแสดงความสามารถพเิศษ รุน่อาย ุ12 - 16 ปี  

เต้น Contemporary Dance (คอนเทมโพราร ีแดนซ์)

 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 The Winner Popular Vote Boys & Girls Thailand 2020 รุ่นอายุ 12 - 16 ปี  

 The Winner Popular Vote   ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 3nd Runner-up Boys & Girls Thailand 2020 รุ่นอายุ 12 - 16 ปี

 3nd Runner-up    ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 การแข่งขันกีฬาเทควันโด้ AYUTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2020 ประเภทต่อสู้ ยุวชนหญิง อายุ 

11 - 12 ปี CLASS B รุ่น I น�้าหนัก 45+ ขึ้นไป KYORUGI จากยิม TAWEESILPROMPO 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน  ด.ญ.ปภาวดี	ศรีสุขสันต์

 การแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ�าปีการศึกษา 2563

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

  เด็กหญิงณัฐศิญาดา	โหสกุล  ด.ญ.กิตติยา	อานทอง

 รายการเเข่งขนั TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020 TGA THAILAND GOLF ASSOCIATION

 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1    ด.ช.สุภกรณ์	อภิสนธิ์

 การแข่งขันว่ายน�้า  28th THE MALL SWIMMING CUP 2020 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

  ด.ช.ธนพล	เนตรเชวียง

 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และคะแนนรวมบุคคล อันดับ 9 รุ่นทั่วไป หญิง อายุ 14 ปี

  ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านกีฬา)

 ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน the 10th Cheerleading World Championships 2019 ณ เมือง

ทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น รุ่น 12 – 15 ปี

 รางวัลรองแชมป์โลก Cheer Dance Team Junior 2   ด.ญ.ธวัลรัตน	์กุญชร

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร)ี

 รางวัลเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจ�าปี 2563

  ด.ญ.อภิสรา	เหมะธุลิน	   ด.ญ.รชธร	อัคริมาสุปวีณ์

 รางวัล ศิลปิน นักแสดง แห่งปี Thailand Kids Awards 2020 ครั้งที่ 3

  ด.ช.สลิล	สืบเพ็ง	
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 การประกวดวาดภาพ จัดโดยศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน สถานีวิจัยล�าตะคอง

 รางวัลรุ่นเยาวชน อันดับ 2   ด.ญ.ภวิษย์พร	ปิยะศิริศิลป์

 โหราศาสตร์น�่าเอี้ยงประกวดความสวยงามและจินตนาการ หัวข้อ “วันอาสาฬหบูชา”

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ด.ญ.ภวิษย์พร	ปิยะศิริศิลป์

 การประกวดผลงานศลิปกรรมและได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานศลิปกรรมเดก็และเยาวชน 

แห่งชาติ ครั้งที่ 15  โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 ชนะการประกวด    ด.ญ.อภิสรา	เหมะธุลิน	

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านคุณธรรมจรยิธรรม)

 รางวัล “พ่อพระแห่งสยาม สยามกินรี สาขาดาวรุ่งลูกกตัญญู ปี 2562”

  ด.ช.ปัณณธร	อาวรณ์
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ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับโรงเรยีน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายประถม)

 ด้านการศึกษา
 พลเอก	ดาวพ์งษ์	รตันสุวรรณ

	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 องคมนตรี และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ปี 2559

 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีประจ�า

 ส�านักนายกรัฐมนตรี

 นายวุฒิพันธุ	์วชิยัรตัน์
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 ข้าราชการบ�านาญ สมาชิกวุฒิสภา และ 

 อดีตผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

 นายปีติพงศ์	พ่ึงบุญ	ณ	อยุธยา
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 ข้าราชการบ�านาญ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

 และสหกรณ์ ปี 2562

 นายวสันต์	เคียงศิริ
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายประถม)

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 259

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   259 3/4/2564 BE   8:52 AM



 ด้านบรหิาร

 นายชยัพล	จูเล่ียน	พูพารต์	
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 นักแสดง ผลงานละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 และ
 ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
 ประจ�าปี 2562

 นายพิรชชั	กุลลประภา
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 นักฟุตบอลสโมสร เอฟ ซี /นักฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิต้ี 
 ประเทศอังกฤษ 2019 

 นายรชัชุ	สุระจรสั
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ (Thesis) ยอดเยี่ยม (1) RISD: The 
 Landscape Architecture Department Thesis Award. (2) 
 ASLA RI (American Society of Landscape Architects, 
 Rhode Island Chapter) Merit Award 2019 : In 
 recognition of outstanding academic achievement 

 นายสุภัทร	จ�าปาทอง	
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ข้าราชการ	ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ผู้อ�านวยการส�านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

  ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เลขาธิการสภาการศึกษา

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ		ปทุมวนั
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 นางวรารตัน์	อติแพทย	์
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 สมาชกิวุฒิสภา
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ผู้อ�านวยการส�านักรายงานการประชุมและชวเลข

  ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

  รองเลขาธิการวุฒิสภา

  สมาชิกวุฒิสภา

 นายสันทัด	สุจรติ	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ผู้พิพากษา
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4

 ทันตแพทย์รมิ	เกษสาคร 
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ทันตแพทย	์ทันตกรรมประดิษฐ	์(ใส่ฟันปลอม)
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ทันตแพทย์  โรงพยาบาลรามค�าแหง

 นายวทิวสั	สวสัด์ิ	–	ชูโต 
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 นักธรุกิจ	ประเภทน�ามันเชือ้เพลิง
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีและวศิวกรรม  บรษัิท  ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ากัด
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 ศาสตราจารย	์แพทย์หญิงนิจศร	ีชาญณรงค์	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 แพทย์อายุรศาสตร์
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 

  หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ดร.กุลยา	ตันติเตมิท	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ข้าราชการ
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  กรรมการบริหาร ธนาคารโลก ประจ�าภูมิภาค South East Asia

 นางสาวทมยันตี	คงพูลศิลป์	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 นักธรุกิจ
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน และการลงทุน
สัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) 

  นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

 นายแพทย	์ดร.ศุภกานต์	เตชะพงศธร 
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 แพทย	์สาขาศัลยกรรมท่ัวไป
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 3
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