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ที่ คณะ รายชื่อ รางวัล ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/ระดับ หลักเกณฑ อนุมัติ วดป.ที่จัดแขงขัน วดป.ที่ไดรับรางวัล สถานที่ วดป.ที่สงเอกสาร

1 เกษตร 1. น.ส.สิริวรรณ เอี่ยมงาม รองชนะเลิศอันดับ 2 "จัดสวนผักคนเมือง" งาน การประกวด 8.1.1 5,000            29-ส.ค.-62 30 ส.ค. - 2 ก.ย.62 สวนลุมพีนี กทม. 11-ก.ย.-62

2. น.ส.ทาริกา พจนชนะ "เกษตรสรางชาต"ิ โดย ระดับชาติ

3. นายกฤชพล พรัดเมือง กรมสงเสริมการเกษตร

2 เกษตร 1. นายแสงเพชร ลีละฉายากุล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันตอบปญหา การแขงขัน 8.1.1 5,000            10-11 ก.พ.2562 10-11 ก.พ.2562 มรภ.สงขลา 10-เม.ย.-62

2. นายธนากรณ ประณีต พลกลัง ทางวิชาการ ดานสัตว- ระดับชาติ

ศาสตร

3 เกษตร 1. น.ส.พัฒนวดี ศรีสมบัติ ชนะเลิศ การแขงขันการจัดตูปลา การแขงขัน 8.1.1 15,000          10-11 ก.พ.2562 10-11 ก.พ.2562 มรภ.สงขลา 10-เม.ย.-62

2. นายอดิศักดิ์ มนตนามอญ ระดับชาติ 

4 เกษตร 1. นายประวีร ก่ํามะเริง ชนะเลิศ การแขงขันรีดเตานมเทียม การแขงขัน 8.1.1 15,000          10-11 ก.พ.2562 10-11 ก.พ.2562 มรภ.สงขลา 10-เม.ย.-62

ระดับชาติ

5 เกษตร 1. น.ส.พรนิภา คนขยัน รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลง การประกวด 8.1.1 5,000            10 -11 ก.พ.2562 10-11 ก.พ.2562 มรภ.สงขลา 10-เม.ย.-62

ลูกทุง ระดับชาติ 

6 วิทย 1. นายมงคล วงษพูล ชนะเลิศ โครงการพัฒนาเครือขาย การแขงขัน 8.1.2 3,000            2-ก.พ.-62 2-ก.พ.-62 มรภ.ราชนคินทร 2-ก.พ.-62

2. น.ส.รัตนพร แดงวัน คณะวิทยาศาสตรและ มรภ./ม.ราชมงคล จ.ฉะเชิงเทรา

เทคโนโลยีมหาววิทยาลัย กลุมภาคกลาง

กลุมภาคกลาง ครั้งที่ 7 (9 มหาวิทยาลัย)

"Love Science Games" ระดับภาค

แขงขันกีฬาเปตอง

7 วิทย 1. น.ส.จินตนา ชุมดี ชนะเลิศ โครงการพัฒนาเครือขาย การแขงขัน 8.1.2 3,000            2-ก.พ.-62 2-ก.พ.-62 มรภ.ราชนคินทร 2-ก.พ.-62

2. น.ส.ธิดารัตน บอกลับ คณะวิทยาศาสตรและ มรภ./ม.ราชมงคล จ.ฉะเชิงเทรา

3. นายพิเชษฐ ยุทธวิธี เทคโนโลยีมหาววิทยาลัย กลุมภาคกลาง

กลุมภาคกลาง ครั้งที่ 7 (9 มหาวิทยาลัย)

"Love Science Games" ระดับภาค

กินหมูกะทะ

8 วิทย 1. นายฐนกร ตุงคโสภา รองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการพัฒนาเครือขาย การแขงขัน 8.1.2 2,000            2-ก.พ.-62 2-ก.พ.-62 มรภ.ราชนคินทร 2-ก.พ.-62

2. นายอรรถพล ออนละมูล คณะวิทยาศาสตรและ มรภ./ม.ราชมงคล จ.ฉะเชิงเทรา

3. นายเกียรติภูมิ บุญครอบ เทคโนโลยีมหาววิทยาลัย กลุมภาคกลาง

4. นายจักรี แสงไพโรจน กลุมภาคกลาง ครั้งที่ 7 (9 มหาวิทยาลัย)

5. นายอนุชิต พุมบุญฤทธิ์ "Love Science Games" ระดับภาค

6. นายณัฐวุฒิ มีวรรณ แขงขันฟุตบอล 7 คน

7. นายธีรกานต โพธิ์ศรี

8. นายกฤษฎา เซี่ยงวอง

9. นายธนากร ชุลี

รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวด/แขงขัน เพื่อยื่นขอรับเงินสนับสนุนเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัย                          
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ที่ คณะ รายชื่อ รางวัล ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/ระดับ หลักเกณฑ อนุมัติ วดป.ที่จัดแขงขัน วดป.ที่ไดรับรางวัล สถานที่ วดป.ที่สงเอกสาร

10 นายศรราม ยุทธนา

11. นายอรรฒพล จิตรักมั่น

12. นายสุรเชษฐ สุขบุญ

9 วิทย 1. น.ส.เบญจวรรณ นิมาลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการพัฒนาเครือขาย การแขงขัน 8.1.2 1,000            2-ก.พ.-62 2-ก.พ.-62 มรภ.ราชนคินทร 2-ก.พ.-62

2. น.ส.สรัลชนา กรไชย คณะวิทยาศาสตรและ มรภ./ม.ราชมงคล จ.ฉะเชิงเทรา

3. น.ส.ปวัลรัตน อัมพวา เทคโนโลยีมหาววิทยาลัย กลุมภาคกลาง

4.น.ส.พลอยไพลิน สุพรม กลุมภาคกลาง ครั้งที่ 7 (9 มหาวิทยาลัย)

5. น.ส.ปรัชญา สุวรรณรัตน "Love Science Games" ระดับภาค

6. น.ส.ธิดารัตน บอกลับ แขงขันชักเยอ

7. น.ส.จินตนา ชุมดี

8. น.ส.เกวลิน กลัดทอง

9. น.ส.ศุภากร กติกา

10. น.ส.ศศิวิมล สะอาดเอี่ยม

11. นายพิเชษฐ ยุทธวิธี

12. นายวัชระ สายทอง

13. นายสุริยวัฒน สุดลาภา

14. นายภคิน กรณมนตโภคิน

15. นายศราวุฒิ ดวงศรี

16. นายฐนกร ตุงคโสภา

17.นายเกียรติภูมิ บุญครอบ

18. นายสุรเชษฐ สุขบุญ

19. นายพัฒนะ สินปรุ

20. นายธีรกานต โพธิ์ศรี

10 มนุษย 1. น.ส.ศิริพร ธนลาภประเสริฐ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดดนตรีพื้นบาน ระดับชาติ 8.1.1 10,000          25-ก.ค.-61 25-ก.ค.-62 มรภ.ลําปาง 12-ก.ย.-61

2. นายทนงศักดิ์ สิงหโต รวมสมัย ประจําป 2561

3. นายอานนท เขียวเล็ก

4. นายชินกฤต ใบราตรี

5. นายพัสกร ดวงพรมทอง

6. นายนพนิพนธ ภัทรภูมิพลชัย

7. นายภาธร พราเพียง

11 วจก. 1. น.ส.ศิริพร ปฏิทิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขัน 8.1.1 5,000            27-28 ก.พ.2562 ศูนยการคาหัวหิน 14-มี.ค.-62

2. น.ส.วริศรา พรมโสภา ดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระดับชาติ มารเก็ต จ.

3. น.ส.กัลญารัตน ฝอยสําโรง ระดับชาติ หัวขอ ประจวบคีรีขันธ
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ที่ คณะ รายชื่อ รางวัล ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/ระดับ หลักเกณฑ อนุมัติ วดป.ที่จัดแขงขัน วดป.ที่ไดรับรางวัล สถานที่ วดป.ที่สงเอกสาร

"วัฒนธรรมไทยเกไก

อยางยั่งยืน"

12 วจก. 1.นายณัฐภพ เพชรไทรแกว (นศ.) รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด"นวัตกรรม การประกวด 8.1.1 10,000          19-ก.ค.-62 19-ก.ค.-62 กรมสงเสริม 22-ก.ค.-62

(โลจิสติกส) ดานโลจิสติกสจาก ระดับชาติ อุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษาสูภาค กระทรวง

อุตสาหกรรมไทย" ป 2562 อุตสาหกรรม

13 นวัตกรรม 1. น.ส.จุฑาทิพย สวนบอแร ชนะเลิศ การแขงขันพัฒนาแนวคิด การแขงขัน 8.1.1 15,000          26-พ.ย.-61 26-พ.ย.-61 ม.ศรีปทุม 29-พ.ย.-62

2. น.ส.อัญชณาการต แกวแจม อันดับ 1 ผลงานเชิงสรางสรรค ระดับอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

3. นายธนัท เทพจิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ระดับชาติ

4. น.ส.นิสา เผาเพ็ง สําหรับสังคมผูสูงอายุ

ภายใตโครงการ 

Business Idea for 

Success : Aging Society

94,000          

จํานวนผลงาน 13 รางวัล

จํานวนนักศึกษา จํานวน 61 คน
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