ที่

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 118 ราย
รายชื่อ
ระดับ

1

น.ส.ศิริพร ปฏิทิน

ผลงาน

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แขงขัน

ชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 2

2
3

น.ส.วริศรา พรมโสภา
น.ส.กัลญารัตน ฝอยสําโรง

ชาติ
ชาติ

4

นายณัฐภพ เพชรไทรแกว

ชาติ

5

น.ส.ฐิติภา เทียมนรา

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

น.ส.ธนาพร กรเอี่ยม
น.ส.ศิริพร ปฏิทิน
น.ส.ศศิธร สิริธรรม
น.ส.สุรางคณา วงษปรีชา
น.ส.ชลธิชา พลยุทธ
น.ส.ฐิตาภรณ เทียมนรา
น.ส.นันทิชา ทันบุญ
น.ส.ปยะธิดา เพชรคอน
น.ส.สุทธิภรณ โตเขียว
น.ส.อรรถยา งอกคํา
น.ส.กิตติพร สาริกา
น.ส.กัลยารัตน ฝอยสําโรง

ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด

เผยแพรผลงานวิจัย

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

การแขงขันแสดงผลงาน หัวขอเรื่อง "วัฒนธรรม
ไทยเกไกอยางยั่งยืน"

28-ก.พ.-62

ศูนยการคาหัวหิน
มารเก็ต วิลเลจ จ.
ประจวบคีรีขันธ

การประกวด "นวัตกรรมดานดลจิสติกสจาก
สถาบันการศึกษาสูภาคอุตสาหกรรมไทย"

19-ก.ค.-62

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

3-4 ธ.ค. 2562

ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต
กรณี
คําขวัญ "เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพอ สาน
นําเสนอ
ตอศาสตรแหงแผนดิน"
ดวยปาก
เปลา

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

18 นายกอเกียรติ สวางแจงศรี
ชาติ

เผยแพรผลงานวิจัย

19 น.ส.ณัฐลิดา รื่นฤทัย
20 น.ส.วริศรา พรมโสภา

21 นายธันยบูรณ บุญประเสริฐ

ชาติ

ชนะเลิศ

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต
กรณี
คําขวัญ "เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพอ สาน
นําเสนอ
ตอศาสตรแหงแผนดิน"
ดวยปาก
เปลา

ประกวด

"โครงการประกวดสื่อสรางสรรคลดการตีตราและ
เลือกปฏิบัติเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัยใน
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอ
วี" (AHF MEDIA AWARD)

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

3-4 ธ.ค. 2562

ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

14-ก.พ.-63

หอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร

20-มี.ค.-63

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร วิทยาเขต
ตรัง จังหวัดตรัง

22 น.ส.ดอกฟา ทองคํา

23
24
25
26
27
28
29

น.ส.ศิริมล ประคําศรี
น.ส.ปยาภรณ กัลปยาณศีล
น.ส.บุษยามาศ พิมพา
นายสิทธิชัย แสนบุญ
นายเอกรัตน กาวิละ
น.ส.รุงทิพย ทนันชัย
น.ส.สุพัตรา เนติ

ชาติ

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
กรณี การประชุมวิชาการระดับชาติ "ม.อ. ตรัง วิจัย
ครั้งที่ 9"
นําเสนอ
ดวยปาก
เปลา

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
กรณี การประชุมวิชาการระดับชาติ "ม.อ. ตรัง วิจัย
ครั้งที่ 9"
นําเสนอ
ดวยปาก
เปลา

20-มี.ค.-63

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร วิทยาเขต
ตรัง จังหวัดตรัง

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
กรณี การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร
ทกรุงเทพ ประจําป 2563
นําเสนอ
ดวยปาก
เปลา

27-มี.ค.-63

ม.นอรท กรุงเทพ

30 น.ส.มลธิดา หลานวงษ

31
32
33
34
35
36
37
38

นายวรพันธุ บุญละคร
น.ส.ปภาวรินทร เนตรคุณ
นายภานุวัฒน พรรณชีพ
น.ส.ณัฐนรี มีจันทร
น.ส.นัฐฏาดาว แซตัน
น.ส.ศรัณยา ทับทิมศรี
น.ส.จุฑามาศ หัสดี
น.ส.อัญมณี วงพิเดช

ชาติ

39 น.ส.ธิติมา แซมา

40
41
42
43
44
45

น.ส.เบญจมาศ บีกขุนทด
น.ส.ลักษณสุดา ชัชวรัตน
น.ส.กัญญารัตน ฤาชา
น.ส.ธนวรรณ หวงตาย
น.ส.คัมภีรพรรณ จูลพงษ
น.ส.อนุษรา นากองศรี

ชาติ

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
กรณี การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร
ทกรุงเทพ ประจําป 2563
นําเสนอ
ดวยปาก
เปลา

27-มี.ค.-63

ม.นอรท กรุงเทพ

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
กรณี
"นวัตกรรมการจัดการ :เศรษฐกิจหมุนเวียนดวย
นําเสนอ
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดวยปาก
เปลา

1-พ.ค.-63

มรภ.วไลยอลงกรณ

46 น.ส.อุลัยวรรณ สารคํา
ชาติ
47
48
49
50

น.ส.อภิญญา ไชยผาสุข
น.ส.นวลอนงค คําราพิช
น.ส.ศิริพร แผนดี
น.ส.ศิริลักษณ คําจันวงษ

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

51 นายจักรภัทร นอยสถิตย

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นายฐนพัฒน เฉลยกลิ่น
นายนิทัศน ชิณกธรรม
นายภานุเดช ไวยวรรณา
นายยุวเทพ อินทรทอง
นายภาณุพันธ พรมชัย
น.ส.อรพรรณ เสมาฉิม
น.ส.วิลาวรรณ บัวนันท
น.ส.ชุตินันท จันทรธิต
น.ส.วัลยวิษา กองบุญ
นายจิรเมธ ธรรมโรจน

ชาติ

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

1-พ.ค.-63

มรภ.วไลยอลงกรณ

62 นายจักรพงษ วรรณบวร

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

นายธารีฉัตร ศิริอรรถ
นายรวี เสรีตระกูล
นายศิริพงษ แกวกอง
นายปกรเกียรติ ลิ้มวิโชติธนากูล
น.ส.อภิชญา เอี่ยมโพธิ์
นายเอกชัย สมเตย
นายลภัสนันท ธงสวรรค
น.ส.สายสุนีย กิจโฉ
น.ส.พนิดา กลิ่นหอม
น.ส.จอย ผดุงศิลป
น.ส.วรรัตน ใจเลี้ยง
น.ส.ธนภรณ ไกรสันเทียะ
น.ส.สุภาวรรณ คนหาญ
น.ส.นราพร เรือศรีจันทร
น.ส.ชมพูนุช บัวทอง
น.ส.เมธาวี ทองใบ
นายณัฐดนัย ปลื้มพันธ
น.ส.ดวงนภา โสระสะ
น.ส.วิชุดา อินทรอนันต
น.ส.สุดารัตน แซอื้อ

ชาติ

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
กรณี
"นวัตกรรมการจัดการ :เศรษฐกิจหมุนเวียนดวย
นําเสนอ
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดวยปาก
เปลา

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

1-พ.ค.-63

มรภ.วไลยอลงกรณ

83 นายธนกฤต แกวเสถียร

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

น.ส.นภาพร สันทะยะ
น.ส.กุลธิดา ฤทธิ์งาม
น.ส.พนิศา เทียนขาว
น.ส.เสาวลักษณ พงษสม
น.ส.ภัทรา สระอา
นายบุญญฤทธิ์ จันทรนวม
นายถิรานุ ใยสามเสน
นายสัมฤทธิ์ ทับทิม
น.ส.กรกนก สุคันธเกียรติ
น.ส.ธิดารัตน ภาษาดี
นายสิทธิโชค กลางอรัญ
นายธนาตุล อูนอกพันธ
น.ส.พรปวีณ วชิราภรณ
น.ส.เกดวดี เงินโชคอุดม
น.ส.พรหมพร จิอู

ชาติ

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
กรณี
"นวัตกรรมการจัดการ :เศรษฐกิจหมุนเวียนดวย
นําเสนอ
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดวยปาก
เปลา

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

22-พ.ค.-63

มรภ.สวนสุนันทา

23-พ.ค.-63

วิทยาลัย
นครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

99 น.ส.ทิพวรรณ เทียมราช

100
101
102
103
104
105
106

น.ส.จริยาพร แสงทอง
น.ส.นริศรา อินทพงษ
น.ส.ภัณฑิรา นามวงศ
น.ส.ลดารินทร กองสัมฤทธิ์
น.ส.วรรณกานต ออนนวม
น.ส.วนิดา พวงมะลิ
น.ส.อัญชี แสนยากร

ชาติ

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
การประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกส
ผลงาน
กรณี และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 "The 3 rd
Conference on Logistics and Supply
นําเสนอ
Chain 2020 (CLS2020)"
ดวยปาก
เปลา

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
กรณี
นําเสนอ
ดวยปาก
เปลา

107 น.ส. ปติณญา เหลือสุข
ชาติ
108
109
110
111
112

น.ส.สุนันทา ณรงคฤทธิ์
น.ส.จิตรดา ศรีแกว
น.ส.สุวรรณา บุญมาก
น.ส.ณัฏฐธิดา จินวิเศษ
น.ส.นภาพร โคตรจังหรีด

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจําป พ.ศ. 2563
"นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล"

ที่

รายชื่อ

ระดับ

ผลงาน

113 นายสมพงศ อินทะมาตย
ชาติ
114
115
116
117
118

เผยแพรผลงานวิจัย

นายสุทัศน ภูเกลาแกว
น.ส.สุพรรณี วงษใจ
น.ส.ศิริลักษ ปานอุทัย
น.ส.กัญจนพร สิงหสถิตย
น.ส.ธิดารัตน สองสีดา
วิทยาลัยนวัตกรรม จํานวน 22 ราย
ที่
รายชื่อ
ระดับ
ผลงาน
1 น.ส.วรภัทร รดารงค
2 น.ส.ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
นานาชาติ
ชนะเลิศ
3 น.ส.รําไพฤทธิ์ นุมวงศ
4 น.ส.ขนิษฐา หงษพักตร
5 น.ส.นิสา เผาเพ็ง
6 น.ส.จุฑาทิพย สวนบอแร
7 น.ส.อัญชณากานต แกวแจม
8 นายธนัท เทพจิต
9 นายอําพล พันธุดนตรี
10 นายสัณหณัฐ วงศศิลป
ชาติ
เผยแพรผลงานวิจัย
11 น.ส.นุจรี ผูผึ้ง
12 น.ส.ปนเกลา เรืองดี

ประเภท

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับ
นําเสนอ
ผลงาน นานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4 th INTERNATIONAL
MULTICONFERENCE OF MANAGEMENT
กรณี
นําเสนอ SCIENCE 2020 (IMMS 2020) THEME "THE
MANAGEMENT OF INNOVATION FOR
ดวยปาก
COMMUNITY DELELOPMENT"
เปลา

30-ก.ค.-63

มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา

ประเภท

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

แขงขัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การแขงขันวอลเลยบอลชายหาด ซีเกมส 2019 30 พ.ย. -11 ธ.ค.
ประเทศฟลิปปนส
ครั้งที่ 30
62

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
กรณี
"นวัตกรรมการจัดการ :เศรษฐกิจหมุนเวียนดวย
นําเสนอ
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดวยปาก

1-พ.ค.-63

มรภ.วไลยอลงกรณ

ที่

รายชื่อ
ระดับ
นายณัฐพงศ วัฒนวันยู
นายอลงกรณ สุวรรณเพชร
น.ส.อรกานต เชี่ยวกสิกรรม
น.ส.รินรดา ระวังถอย
Si Ailing
น.ส.ชนาภา สะอาด
นายนิติภูมิ กุลศิริ
ชาติ
Fanging Bai
Yu Wang
Huiyuan Lei
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 7 ราย
รายชื่อ
ระดับ

1

น.ส.จันทรสิริ อารีย

ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขัน

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

2

นายกฤตเมธ ตะนัยศรี

ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขัน

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1
(การแขงขัน
แขงขัน
นวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีการเกษตร)

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3

น.ส.ชบาวรรณ สุวรรณโคตร

ผลงาน

เผยแพรผลงานวิจัย

ผลงาน

ประเภท
เปลา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

นําเสนอ
ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
กรณี
"นวัตกรรมการจัดการ :เศรษฐกิจหมุนเวียนดวย
นําเสนอ
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน"
ดวยปาก
เปลา

1-พ.ค.-63

มรภ.วไลยอลงกรณ

ประเภท

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ที่

4

5

รายชื่อ

น.ส.พัฒนวดี ศรีสมบัติ

นายเสกวุฒิ ชางงาม

ระดับ

ผลงาน

ประเภท

สถานที่

ชาติ

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1
(การแขงขัน
แขงขัน
นวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีการเกษตร)

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน
มรภ.อุบลราชธานี
18-20 ก.พ. 2563
การเกษตร เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6
จ.อุบลราชธานี

6

นายอภิศักดิ์ มนตนามอญ

ชาติ

7

น.ส.ลลิตา ปาลา

ชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1
แขงขัน
(สะบัดแส)

ที่

ว-ด-ป ที่จัด

รองชนะเลิศอันดับ 1
(การแขงขัน
แขงขัน
นวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีการเกษตร)

รองชนะเลิศอันดับ 1
(การแขงขัน
แขงขัน
นวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีการเกษตร)

ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 4 ราย
รายชื่อ
ระดับ
ผลงาน
ประเภท
นายชัยวัช มะลิไทย
นายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจริญชัย
ชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด
น.ส.ศุภาพิชญ ชาวปลายนา
น.ส.วิภาดา สรางการนอก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 22 ราย
รายชื่อ
ระดับ
ผลงาน
ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ถวย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31-ม.ค.-63

สถานที่
มหาวทยาลย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา จังหวัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายชื่อ
น.ส.อมรรัตน นอยเกิด
น.ส.ทิพยวรรณ ชินไธสง
น.ส.พิมพกานต เลื่อนยศ
น.ส.กมลพรรณ ศรีปราชญ
น.ส.อารียา อุทยานิน
น.ส.จิดาภา อวมจุก
น.ส.ธัญญาลักษณ สําราญสุข
น.ส.ธัญญารัตน โอนออน
น.ส.ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ
น.ส.ปณรส ไกรเกตุ
น.ส.เพ็ญประภา เรืองปญญา
นายอธิชา มั่งมี
นายกานตเกรียงไกร โพธิ์นอย
น.ส.ชมพูนุช แกวลอย
นายธีรภัทร ศรีพรมมินทร
น.ส.นันทนัช บุญวัฒน
นายธนาคาร แสนศิริลานนท
นายณรงคชัย ทองดี
นายนพรุจ ศรีทองกูล
นายปฐมพงษ อุนสกุล
นายสรวิทย บุญเรือง
น.ส.สุทธิกานต สุทธิพงษ

ระดับ

ผลงาน

ประเภท

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว-ด-ป ที่จัด

สถานที่

20-มี.ค.-63

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร วิทยาเขต
ตรัง จังหวัดตรัง

เผยแพรผลงานวิจัย

นําเสนอ
ผลงาน
กรณี การประชุมวิชาการระดับชาติ "ม.อ. ตรัง วิจัย
ครั้งที่ 9"
นําเสนอ
ดวยปาก
เปลา

ชาติ

เผยแพรผลงานวิจัย

นาเสนอ
ผลงาน
กรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ม.อ. ตรัง วิจัย
ครั้งที่ 9"

20-มี.ค.-63

จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2

แขงขัน

การแขงขันตอบปญากฎหมาย วันรพี ประจําป
2562

7-ส.ค.-62

ชาติ

มหาวทยาลยสงขลาน
ครินทร วิทยาเขต
ตรัง จังหวัดตรัง
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จ.
ปทุมธานี

