
                   
                     พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานช่ือ "มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช" 
ตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อครัง้ทรงด ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงสโุขทยัธรรมราชา และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี ๗  ซึง่เป็นรูปพระแสงศรสามองค์ เป็นตรา
ประจ ามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เดือนนีจ้ึงเป็นเดือนส าคญัอีก 1 เดือนท่ีเราทุกท่านต้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ในฐานะพระมิ่งขวัญของชาวสุโขทัยธรรมาธิราช อีกทัง้ในโอกาสท่ีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศราชสดดุีเฉลิมพระเกียรติคณุให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระศรีพชัรินท
รา บรมราชินีนาถ ทรงเป็นบคุคลส าคญัของโลก ประจ าปี ๒๕๕๖ 
                                 
                เม่ือวนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีย่ิงท่ีท่ีประชมุสมยัสามญัขององค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครัง้ท่ี ๓๗   ณ  ส านักงานใหญ่ UNESCO กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝร่ังเศส   ได้มีการ
พิจารณายกย่องบคุคลส าคญัของโลกและร่วมเฉลิมฉลองประจ าปี ๒๕๕๖ โดยยเูนสโก จะให้ประเทศสมาชิกเสนอช่ือบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
ท่ีครบหลักเกณฑ์ทุก ๕๐ ปี, ๑๐๐ ปี, ๑๕๐ ปี, และ ๒๐๐ ปี ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรม สังคมศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชน เพ่ือพิจารณาจดัไว้เป็นรายการส าคญัของโลก ท่ียเูนสโกจะได้ประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกนั ซึง่ถือเป็น
การเชิดชูเกียรติคณุของบุคคลส าคญั ของประเทศสมาชิกท่ีมีความโดดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ เป็นแบบอย่างอนัดีงามในด้านต่างๆ 
โดยประเทศสมาชิกจะเสนอช่ือหรือเหตกุารณ์ส าคญัได้ทุก ๒ ปี   ซึ่งในครัง้นีใ้นส่วนของประเทศไทยได้รับการประกาศราชสดดุีเฉลิมพระ
เกียรติคณุให้ทรงเป็นบุคคลส าคญัของโลก ตามท่ีมีหน่วยงานเสนอพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย เสนอแก่ยูเนสโก เพ่ือพิจารณา ท่ี
เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ดงันี ้ ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๗ เสนอพระปรมาภิไธย
โดยสถาบนัพระปกเกล้า เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลงัจาก
เสดจ็ ฯ กลบัจากการศกึษา ณ ประเทศองักฤษ เมื่อวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๔๕๗ และเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสครบ ๑๐ รอบ ปีนกัษัตร 
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา และยูเนสโกได้มีมติให้ประกาศราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส าคญัของโลก ในฐานะท่ีทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม 
สงัคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ปี ๒๕๕๖    ๒. สมเดจ็พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ เสนอพระนามาภิโธยโดยราชินีมลูนิธิ เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  และยูเนสโกได้มี
มติให้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลก ในฐานะท่ีทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาส าหรับ
เดก็หญิงและสตรีการศกึษาด้านสาธารณสขุศาสตร์ วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ประยกุต์ และสงัคมและมนษุยศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ 

                 

 

 

 

 

 

 



พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ล าดับที่ 7 แห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนัพธุ แรม 14 ค ่า เดือน 11 ปีมะเส็ง เวลา 12.25 นาฬิกา หรือตรงกบัวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 76 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นปีที่ 9 ในสมเด็จพระศรีพชัริน
ทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพนัปีหลวง ขึน้เสวยราชสมบตัิเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) และทรงสละ
ราชสมบตัิเมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (นบัศกัราชแบบเก่า) (ค.ศ. 1935) รวมด ารงสิริราชสมบตัิ 9 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) รวมพระชนมพรรษา 47 พรรษา 
                    
                          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงอภิเษกสมรสกบั สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี (หม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี 
สวสัดิวตัน์) ไมม่ีพระราชโอรสและพระราชธิดา แตท่รงมีพระราชโอรสบญุธรรม คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศกัดิ์สปุระภาต 
 
                            หลงัจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบตัิแล้ว พระองค์ยงัคงประทบัอยู่ ณ ประเทศองักฤษ แต่พระองค์ทรงพระประชวรอยู่เนื่อง ๆ อนั
เนื่องมาจากพระพลนามยัของพระองค์ไมท่รงแข็งแรงมาตัง้แตท่รงพระเยาว์ โดย พ.ศ. 2480 พระองค์ทรงพระประชวรมากด้วยโรคตวับิดเข้าไปอยู่ใน
พระยกนะ (ตบั) แตแ่พทย์ได้รักษาจนเป็นปกติ พระอาการประชวรของพระองค์ก าเริบหนกัขึน้โดยล าดบัตัง้แต่ธันวาคม พ.ศ. 2483 แต่ก็เร่ิมทเุลาขึน้
เร่ือยมา กระทัง่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 พระองค์เสด็จสวรรคตโดยฉบัพลนัด้วยพระหทยัวาย ขณะที่มีพระชนมาย ุ47 พรรษา   สมเด็จพระ
นางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีทรงจัดการพระบรมศพเป็นการภายในโดยอญัเชิญพระบรมศพประดิษฐาน ณ พระต าหนกัคอมพ์ตนั โดยรัฐบาล
องักฤษได้อนญุาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลา 4 วนัซึง่ตามปกติจะอนญุาตเพียงวนัเดียว เพื่อให้ประยรูญาติที่อยูห่า่งไกลมา
ถวายบงัคมลาเป็นครัง้สดุท้าย การจดัการพระบรมศพนัน้เป็นไปอยา่งเงียบ ๆ โดยไมม่ีการบ าเพ็ญพระราชกุศลทรงพระพทุธศาสนาเพราะไม่มีพระสงฆ์ 
รวมทัง้ ไม่มีการพระราชพิธีอื่น ๆ ตามราชประเพณีด้วย    หลงัจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดลทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัการบ าเพ็ญพระราชกุศลทกัษิณานปุทานอทุิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัขึน้ที่พระอโุบสถ วดัเบญจมบพิต ร
ดสุติวนาราม ตามราชประเพณี โดยมีคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบตัิพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
 
                            
มสธ. จัดพธีิถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๗ 

                    
                                    ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๗  วนัที่ 
30 พ.ค. 2557  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้จดัพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสกัการะ และถวายราชสดุดีพระ
บรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่  ๗  ณ  อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (มสธ.)  โดยมี รอง
ศาสตราจารย์  ดร .นายแพทย์ชัยเลิศ   พิ ชิตพรชัย  
อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ทัง้นีม้ีหน่วยงานต่างๆ  ทัง้
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชนในท้องถ่ิน  ตลอดจนบณัฑิต  
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั และบคุลากร มสธ.  เข้าร่วม
พิธีเป็นจ านวนมาก   หลงัจากเสร็จสิน้พิธีวางพวงมาลา
ในช่วงเช้า มหาวิทยาลยัได้จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลทกัษิณานุ
ประทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  โดยพิธีจัดขึน้ที่ห้องประชุมชัน้ 1 
ภายในอาคารวิทยทศัน์ 

                     
                             และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รองศาสตราจารย์ ณัฏฐพร พิมพายน  รอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาได้น าคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลทกัษิณานปุระทาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ่ง
สถาบนัพระปกเกล้าจดัพิธีขึน้ท่ีศนูย์ราชการ  ถนนแจ้งวฒันะ  จ.นนทบรีุ      



   เพชรเมด็งามในรอบสปัดาห์          
                                                มสธ. ผนึกก าลงักบัอีก10 สถาบนัการศกึษาร่วมท านบุ ารุง     
                                                                                  ศิลปวฒันธรรมในการสมัมนานานาชาติ ครัง้ท่ี 4 

    

                 รองศาสตราจารย์ ดร.บญุศรี  พรหมมาพนัธุ์  รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ( มสธ.  ) น าคณะ
ผู้บริหาร  ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. หญิง ดร.สขุอรุณ 
วงษ์ทิม  ผู้ ช่วยอธิการบดี    รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ ยโต  
ผู้ อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง   นายอ านาจ  วงษ์สมิง  
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี  และเจ้าหน้าที่ด้านงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมงาน
โครงการสมัมนาวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมนานาชาติ  ครัง้ที่ 4 “ The 

International  Conference  on Arts and Cultures in Creative 

Economy ”    ณ   หอประชุมร าไพพรรณี  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณี  ที่จงัหวดัจนัทบรีุ  เมื่อวนัที่ 1 – 2 มิ.ย.  ที่ผ่านมา  โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไวกณูฑ์   ทองอร่าม  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณี   กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมสมัมนาและเป็นประธานเปิดงาน    ทัง้นี ้
มีคณาจารย์  นกัวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมทัง้ในและตา่งประเทศร่วม
การสมัมนาเป็นจ านวนเกือบ 1,000 คน   ในโอกาสนีไ้ด้มีการลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงร่วมกนัของ 11 สถาบนัการศกึษา เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย
ในการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

                        

               มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ร่วมกบัส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
สถาบันวิจัยสงัคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วิทยาลยัราชพฤกษ์  ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  สถาบันวฒันธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร  รวม 11 สถาบนัการศึกษา ร่วมกนัจดัโครงการสมัมนา
วิชาการนานาชาติ ครัง้ที่ 4  “ The International Conference on Arts 

and Cultures in Creative Economy ” เมื่อวนัที่ 1 – 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา  
โดยใช้สถาบันราชภัฏร าไพพรรณีเป็นสถานที่จัดงาน   การจัดงานมี  

วตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรม เสริมสร้างการเรียนรู้
งานด้านศิลปวัฒนธรรมและการน า เสนอผลงานวิจัย ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดบันานาชาติ   การสมัมนาครัง้นีม้ีกิจกรรมที่
นา่สนใจประกอบด้วย  การลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็น
เครือขา่ยในการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมร่วมกนัของ
ทัง้ 11 สถาบนัการศึกษาที่ได้ร่วมกนัจดังาน  การปาฐกถา เร่ือง ทิศ
ทางการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินสูอ่าเซียน  โดย  ศาสตราจารย์ ดร.
อภินนัท์  โปษยานนท์   การน าเสนอผลงานวิจยัทัง้การบรรยาย และ
น าเสนอโดยโปสเตอร์    การแสดงศิลปวัฒนธรรม   และการทัศน
ศึกษาสถานที่ส าคัญ ส าคัญ ที่มีความเ ก่ียวโยงต่อการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัจนัทบรีุ  ทัง้ทางด้านโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  วฒันธรรมการกินอยูข่องผู้คน   ตลอดจนสนิค้ามีช่ือใน
จงัหวดัจนัทบรีุ   อาทิ  พิพิทธภณัฑ์สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ( พระต าหนกัเทา ) , อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจงัหวดัจนัทบรีุ ( วดั
โรมนัคาทรอลคิ ) ศนูย์สง่เสริมอญัมณีและเคร่ืองประดบั , ผลติภณัฑ์เสือ่จนัทบรู  สวนผลไม้ท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบรีุ 



รับประกาศเกียรตคุิณด้านส่งเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น 
 

                        เม่ือวนัท่ี 27 พ.ค. 2557  ท่ี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชัน่  ถ.วิภาวดีรังสิต   กรุงเทพฯ    ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว  รอง
อธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพนัธ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายจีรศักด์ิ สุคนธชาติ 
ปลดักระทรวงแรงงาน  ในฐานะท่ีผา่นการคดัเลือกเป็นสถานประกอบการตน้แบบดา้นการช าระเงินสมทบทุนประกนัสังคมดีเด่นท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
การท าหน้าท่ีช าระเงินสมทบตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัท่ีดูแลดา้นการสมทบทุนประกนัสังคมจะมี 2 หน่วยงาน  
ประกอบดว้ย  งานเงินรายได ้กองคลงั  และงานสวสัดิการ  กองการเจา้หนา้ท่ี  
 

 ปิดฉาก การแข่งขัน กีฬา สกอ.  ครั้งที่ 33 มสธ.เข้าอันดับ 34  คว้า 6 เงิน   
2 ทองแดง  :  สโมสรจัดงานเลี้ยงขอบคุณ  อัดฉีด เหรียญละ 900 บ . 
                   

                                        เมื่อวนัที่ 1 – 8 พ.ค. ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   โดยสโมสรสโุขทยัธรรมาธิ
ราชได้ส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาบุคลากรส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ .) ครัง้ที่ 33  “ อ่างแก้ว
เกมส์  ”  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั   
ในกีฬารวม 19 ชนิดกีฬา   มีสถาบนัการศึกษาสง่นกักีฬาเข้า
ร่วมแขง่ขนักวา่ 60 สถาบนั    โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมี
ขึน้เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งทัพนักกีฬาของ มสธ. ร่วมขบวน
พาเหรดเข้าสู่สนาม     ด้านผลการแข่งขันของทัพนักกีฬา 
มสธ.  ในการแข่งขันครัง้นีป้รากฏว่า คว้ามาได้ทัง้สิน้ 6 
เหรียญเงิน   และ 2 เหรียญทองแดง  เป็นล าดบัที่ 34  จาก
สถาบนัท่ีรวมการแขง่ขนัทัง้หมด 68 สถาบนั   โดยเหรียญเงิน  
1 เหรียญได้จาก  นายสนุทร  วงัเมือง ลงแข่งขนักรีฑา เดิน 
3000 เมตรชาย รุ่นอาย ุ50 – 55 ปี   อีก 5 เหรียญเงินได้
จาก ว่ายน า้ กบ 50 เมตร  ช.  , กรรเชียง 50 เมตร  ช. , 
ผีเสือ้ 50 เมตร  ช. , ฟรีสไตล์ 50 เมตร  ช.  รุ่นอาย ุ46 – 50 

ปี  โดย นายไพโรจน์  ข าเกต ุ   และ ผลดัฟรีสไตล์ 4 
x 50  ช.  รุ่นอาย ุ31 – 35 ปี  สว่นเหรียญทองแดง 
2 เหรียญได้จากกรีฑา  1 เหรียญ  โดยผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง   และหมาก
กระดาน  ประเภทหมากฮอส ทีมชาย 2 คน  1 
เหรียญ    โดย นายสมหมาย  วันทะวงษ์    นาย
ปรีชา  จนัทร์ศรีนาค   และนายศิริ  ในอาจนรงค์    

                   
             ทัง้นี เ้มื่อวันที่  30 
พ .ค .  ที่ ผ่ า นมา  ส โมส ร
สุโขทัยธรรมาธิราชได้จัด
งานเลีย้งขอบคุณนักกีฬา
และคณะสต๊าฟโค้ช ผู้ ดูแล

กีฬาทุกชนิดที่เป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัไปร่วมการแข่งขนักีฬา สกอ. 
ในครัง้นี ้   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธิติพฒัน์   เอี่ยมนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธาน  และในโอกาสนีส้โมสรยงัได้มอบเงินรางวลัให้กบัผู้ที่ได้รับ
เหรียญรางวลั   โดยเหรียญเงิน เหรียญละ 900 บ.   เหรียญทองแดง เหรียญละ 600 บ.                 
 



 


