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136รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนผลงำนนักศึกษำได้รับรำงวัล

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม

1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี  ระดับดีเด่น

นายณฐการ กิติยามาศ
นายธนาทร ลิมปิวิลาศ

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

2. รางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา 
กลุ่มด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม และ BCG Economy 
Model 

นายณฐการ กิติยามาศ
นายธนาทร ลิมปิวิลาศ

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

3. รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดี นายเอกลักษณ์ ต่อติด 
น.ส.จุฬาลักษณ์ อัศวรัตนจินดา 

น.ส.รจนา ประติมินต์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

4. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา
  กลุ่มด้านการสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี)

นายเอกลักษณ์ ต่อติด 
น.ส.จุฬาลักษณ์ อัศวรัตนจินดา 

น.ส.รจนา ประติมินต์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

5. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี ระดับดีมาก 

นายรุสลาน ตาเยะ 
นายอภิสิทธ์ิ อยู่ดี 

นายฐิติพงษ์ นินละเอียด
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

6. รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรม
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาตรี)

นายรุสลาน ตาเยะ 
นายอภิสิทธ์ิ อยู่ดี 

นายฐิติพงษ์ นินละเอียด
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลผลงำนนักศึกษำได้รับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
7. รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ 

ในการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษา
น.ส.กชกร ไชยพงษ์

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง ประจ าปี 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม

8. รางวัลเยาวชนดีเด่น นายอับดุลเลาะฮ์  ดือรอนิง  
สาขาระบบสารสนเทศ

โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเยาวชนดีเด่น  เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี  2564จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาใน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญ
โรจน์เรืองศรี)
งานวันเยาวชนแห่งชาติ” ประจ าปี 2564  
เม่ือวันท่ี  20  กันยายน  2564

สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

9. รางวัลเยาวชนดีเด่น น.ส.จิตติมา  เส้งวุ่น
สาขาทรัพยากรมนุษย์

โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเยาวชนดีเด่น  เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี  2564จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาใน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญ
โรจน์เรืองศรี) งานวันเยาวชนแห่งชาติ” ประจ าปี 2564  

สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

10. รางวัลความประพฤติดี  ประจ าปี  2564 น.ส.ธิดารัตน์  ศรีรักษ์
สาขาการจัดการ

ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจ าปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

11. รางวัลชนะเลิศอันดับ การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ /ค็อกเทล
ช่ือ "Vaccine"

นายนวภัทร แก้วไทย   
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวความคิด 
“INSPIRING YOUR COCKTAIL”
จัดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี 29 สิงหาคม 2564 
จัดข้ึนรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร

12. รางวัล " วัฒนคุณาธร " นายเอกพจน์ พนาลี
สาขาคหกรรมศาสตร์

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเด็ก
หรือเยาวชน ท่ีส่งเสริม สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมในทุกมิติของกระทรวง
วัฒนธรรม ประจ าปี 2564 
จัดวันท่ี 29 กันยายน 2564 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

คณะบริหำรธุรกิจ

คณะศิลปศำสตร์



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
13. รางวัลเหรียญเงิน "ลูกช้ินโปรตีนฟิวช่ัน"       น.ส.วาสนา บุรี         

         น.ส.อัสมานี เย็ง                
 น.ส.อารีรัตน์ เดชอรัญ    สาขาคหกร

รมศาสตร์

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา/ปวส. ใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6: 
"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน" และการประชุม
ระดับนานาชาติคร้ังท่ี1 '' Challenges of Education in the 
New Normal วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564

คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

14. รางวัลชมเชยและขวัญใจกรรมการ รางวัลอินกรีเดียน นายภูริภัทร บัวพันธ์ 
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวความคิด 
“INSPIRING YOUR COCKTAIL”
จัดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี 29 สิงหาคม 2564 
จัดข้ึนรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร

15. รางวัลการน าเสนอผลงานระดับดี ผลงานวิจัย “เร่ือง การ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวซ้ าในแหล่งท่องเท่ียว
 อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล”

น.ส.ปิยะฉัตร ยัฆพันธ์
น.ส.ศศิวราภรณ์ เหมรา 

สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ 
คร้ังท่ี 6และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1  ในวันท่ี 15 – 16 กรกฎาคม 2564 จัด
ข้ึน ในรูปแบบออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

16. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเท่ียว New Normal
 New Tourism Quiz

นายศักด์ิสิทธ์ิ ช่วยเอียด  
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

โครงการ RUTS: New Normal New Tourism 
Business ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 
จัดข้ึนในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรสาขาการท่องเท่ียว 
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

17. รางวัลบทความวิจัย ระดับดี เร่ือง "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช"

นายพิชาภพ ลีลาตังวัฒน์ 
น.ส.รุจิรา แสงธีรกิจ

สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

งานประชุมวิชาการท่องเท่ียวระดับชาติ คร้ังท่ี 6 
การท่องเท่ียววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก จัดข้ึน ณ โรงแรมยูเพส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2563

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18. รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 เร่ือง "การออกแบบแผ่นพับ 
(Brochure) เพ่ือส่งเสริมการขายของบริษัท เจมส์ บอนด์
 ดิสคอพเวอร์ร่ี ซี แคนนู ทัวร์ จ ากัด"

นายภีรภัทร จันทร์คงหอม
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 
สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 
จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานสหกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ น.ส.รุ้งตะวัน นันทะพักษ์
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การแข่งขันทักษะการส่ือสารในยุค Thailand 4.0 
ประเภทการเขียนเรียงความ 
จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
20. รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ น.ส.รุ้งทิพย์ เพ็ชรรัตน์

สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว
การแข่งขันทักษะการส่ือสารในยุค Thailand 4.0 
ประเภทการเขียนเรียงความ 
จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

21. รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ น.ส.อรยา เผ่าบริบูรณ์ 
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

การแข่งขันทักษะการส่ือสารในยุค Thailand 4.0 
ประเภทการเขียนเรียงความ 
จัดข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

22. รางวัลเหรียญทองแดง (ด้านการศึกษา) ช่ือผลงาน : การ
พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษโครงการ 
EP/MEP โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

น.ส.อรุณรัตน์  วรรณพิบูลย์
      นายพฤฒ  ใบระหมาด        

ดร.พัลลภา  คทายุทธ (อ.)
สาขาภาษาต่างประเทศ

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6 : "ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน" และงานการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1 : "Challenges 
of Education in the New Normal" 
ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

23. รางวัลเหรียญเงิน (ด้านภูมิปัญญา ศิลปะ ภาษา 
และวัฒนธรรม) ช่ือผลงาน : บัตรค าศัพท์จุดส าคัญของซิ
งกอรา

น.ส.ลลิตา  เนียมสง
น.ส.นฤมล  สุขโชค
ผศ.พลชัย  ขาวนวล

รศ.พัชรินทร์  ฆังฆะ (อ.)
สาขาภาษาต่างประเทศ

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6 : "ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน" และงานการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1 : "Challenges 
of Education in the New Normal" 
ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564

สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

24. รางวัลเหรียญทองแดง (ด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม 
และเทคโนโลยี) 
ช่ือผลงาน : บุ๊คเลทเพ่ือแนะน ากฎระเบียบ และ
มาตรการต่าง ๆ ก่อนออกเดินทางส าหรับผู้โดยสาร

น.ส.พรรนิภา  โอนวัง
ดร.พัลลภา  คทายุทธ (อ.)
สาขาภาษาต่างประเทศ

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6 : "ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน" และงานการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1 : "Challenges 
of Education in the New Normal"
ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564

สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
25. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ช่ือผลงาน : วิดิโอหนังส้ัน

ภาษาอังกฤษ เร่ือง The Haunted Class ห้องเรียน
หลอน" ซ่ึงเป็นผลงานจากการเรียนการสอนแบบ Active
 Learning จากรายวิชา การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
(English Paragraph Writing)

น.ส.ฟาตีมะห์  จารู
นายธนาธิป  เช่ียววิจิตรพันธ์ุ

นายซอฟฟรอน  อนุเปโถ
นายชาฟิค  บิลหีม

สาขาภาษาต่างประเทศ

โครงการประกวดนวัตกรรมจากการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป 
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

26. รางวัลชมเชย  ช่ือผลงาน : ส่ือวิดิทัศน์ภาษาอังกฤษ เร่ือง
 A Fright in the Forest: ป่าหลอนซ่อนวิญญาณ" ซ่ึง
เป็นผลงานจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 จากรายวิชา การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ (English 
Paragraph Writing)

นายวัศพล  กล่อมรัตน์
นายปวิณวัฒน์  สังข์สวัสด์ิ

น.ส.ณิชารีย์  จันทฤทธ์ิ        
น.ส.ไซตุลอามาล  อาเส็น      

นายสวรรษ  จิรรัตนโสภา
สาขาภาษาต่างประเทศ

โครงการประกวดนวัตกรรมจากการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning

สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
มทร.ศรวิชัย

27. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  
หัวข้อ : Applications and SIM Cards Information 
Handbook for New International Students at 
Chongqing University of Posts and 
Telecommunications" ณ Chongqing University of
 Posts and Telecommunications, China

น.ส.กัญภิรมย์ เก้ือก่อแก้ว
สาขาภาษาต่างประเทศ

การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการ More 
Creative "ผลิตโฆษณาอย่างไรให้น่าสนใจ"

นายจตุพร สุภาพงษ์ 
น.ส.ฐิติมา อินทร์ศร 
น.ส.ลลิตา เนียมสง 
น.ส.ฟิตรี เป่ียมใจจิ

สาขาภาษาต่างประเทศ

โครงการ More Creative "ผลิตโฆษณาอย่างไรให้น่าสนใจ" คณะ
วิทยาการจัดการ สาขาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

29. ตัวแทนนักศึกษาประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับ
คณะช่ือผลงาน : เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดสงขลา 

น.ส.อรวรา เดชะ
สาขาภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมประกวดผลงานสหกิจนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร
 สาขาภาษาต่างประเทศ

30. ตัวแทนนักศึกษาประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับ
คณะช่ือผลงาน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้
เกมทายค าศัพท์จากรูปภาพ

น.ส.ยาสมีน ตาเดอินทร์
สาขาภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมประกวดผลงานสหกิจนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร
 สาขาภาษาต่างประเทศ



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
31. ทุนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ช่ือผลงาน : แพลตฟอร์ม

ซ้ือ-ขาย สินค้าชุมชนออนไลน์
น.ส.จันทรกานต์ จันทวงศ์
สาขาภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup ภายใต้
โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB 
Micropreneur Academy) ประจ าปี 2564

ธนาคารออมสิน

32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดโครงงานสหกิจ
ศึกษา สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และการจัดการ

น.ส.อมาวสี สุขสังข์
สาขาคหกรรมศาสตร์

การประกวดสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การศึกษา 2564 จัด
วันท่ี 23 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

33. เข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น

น.ส.อมาวสี สุขสังข์
สาขาคหกรรมศาสตร์

น าเสนอโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี 2564
 จัดวันท่ี 19 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

34. สหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
การจัดการ

นายเอกพจน์ พนาลี
นายธีรนนท์ ล่องหน
สาขาคหกรรมศาสตร์

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 จัด
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา นายเอกพจน์ พนาลี
สาขาคหกรรมศาสตร์

ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม คร้ังท่ี 22 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ด้านศิลปะ สาขาหัตถศิลป์ 
จัดวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

36. " หลาวัฒนธรรมโนราออนไลน์ ประเภททีม " น.ส.ธนัญญา สังข์สุวรรณ
สาขาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมการประกวดมโนราห์ออนไลน์ 
จัดวันท่ี 21 กันยายน 2564 ณ ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการ
และภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

37. รางวัลเหรียญทองแดง น.ส.ศภภาพิชญ์ จันทร์เส้ง
สาขาคหกรรมศาสตร์

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา/ปวส. ใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6: 
"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน" และการประชุม
ระดับนานาชาติคร้ังท่ี1 '' Challenges of Education in the 
New Normal วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564

คณะศิลปศาตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม

38 รางวัลท่ี 1 ENERGY EFFICIENT HOME ระดับภาคใต้ นายอัศม์เดช เอ้ือสกุล
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Young Architect ECO Home Contest กองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน

39 รางวัลท่ี 2 Eco Home ระดับภาคใต้ น.ส.เขมพัสต์  สุขมาก
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Young Architect ECO Home Contest กองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน

40 รางวัลท่ี 3 ระดับภาคใต้ นายเกียรติชัย  สุวรรณชาตรี
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Young Architect ECO Home Contest กองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน

41 รางวัลท่ี 1 กือดาจีนอ ระดับภาคใต้ นายอภินันท์  สะบูดิง
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Young Architect ECO Home Contest กองทุนพัฒนาไฟฟ้า/ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน

42 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สะท้อนวิถีเล นอนเปลเหล่
ลอบปลา

นายอัศม์เดช เอ้ือสกุล
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

งาน AD Open House 2021 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

43 รางวัลชมเชย นายอนล สาไทยสงค์
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรม SUMMER school : GO to BIM ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

44 รางวัลชมเชย วิถีชน “คนเล อ่าวลึกน้อย” นาวสาวจุฑามณี  ยอดรักษ์
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

THESIS OF   THE YEAR AWARD 2021 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่ง
ประเทศไทย45 รางวัลชนะเลิศ นายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์  

สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ
โครงการ “CDD Young Designer Contest” กรมการพัฒนาชุมชน

46 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสหรัฐ อินธิสาร
สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

โครงการ “CDD Young Designer Contest” กรมการพัฒนาชุมชน

47 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส. ฐิติรัตน์ วิพุม
สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

โครงการ “CDD Young Designer Contest” กรมการพัฒนาชุมชน

48 รางวัลชนะเลิศ ใน Generation Z ประเภทนิสิต/
นักศึกษา

    น.ส.สาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์    
น.ส.ณัฐพร ธีรสุปาณี

สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

โครงการการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT
 Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน)

49 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายอภิเชษฐ์ กองแก้ว
สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

การประกวดออกเเบบลวดลายผ้า เพ่ือช่วยเหลือชุมชน 
“วัฒนธรรมท้องถ่ินมลายู”

ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

50 รางวัลชมเชย นายกฤษฏ์ิ วงเทศ
สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

การประกวดออกเเบบลวดลายผ้า เพ่ือช่วยเหลือชุมชน 
“วัฒนธรรมท้องถ่ินมลายู”

ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
51 รางวัลชมเชย นายสิทธิศักด์ิ ทองใย

สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ
การประกวดออกเเบบลวดลายผ้า เพ่ือช่วยเหลือชุมชน 
“วัฒนธรรมท้องถ่ินมลายู”

ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

52 รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประเภท
สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ เขตภาคใต้

นายวสวัตต์ิ ริยาพันธ์
สาขาทัศนศิลป์

การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

53 THE BEST/ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยจาก
ความบรรดาลใจในวรรณ กรรมศาสนา

นายวสวัตต์ิ ริยาพันธ์
สาขาทัศนศิลป์

งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 6
“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” และการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปศาสตร์ 
คร้ังท่ี 1

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

54 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา ด้านศิลปะ 
สาขาทัศนศิลป์

นายวสวัตต์ิ ริยาพันธ์
สาขาทัศนศิลป์

การคัดเลือก“ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม คร้ังท่ี 22 ประจ าปี
พุทธศักราช 2564”

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

55 รางวัล New gen artists 2021 นายต่วนกัดดาฟี โตะกูบาฮา
สาขาทัศนศิลป์

โครงการศิลปะนานาชาติสงขลา มหาวิทยาลัยศิลปากร

56 รางวัล New gen artists 2021 น.ส.ฉัตรศิริ พิศาลโกศล
สาขาทัศนศิลป์

โครงการศิลปะนานาชาติสงขลา มหาวิทยาลัยศิลปากร

57 รางวัล New gen artists 2021 น.ส.สุมาริน ทองขาว
สาขาทัศนศิลป์

โครงการศิลปะนานาชาติสงขลา มหาวิทยาลัยศิลปากร

58. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาบ าเพ็ญประโยชน์ นายภาคภูมิ  ศรีจันทร์เพชร 
สาขาอุตสาหการ

โครงการเยาวชนคนต้นแบบประจ าปี 2564 
รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โดย สโมสรโรตารีจตุจักร

สโมสรโรตารีจตุจักร

59. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาบ าเพ็ญประโยชน์ นายพงศธร  บุญสุข
สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

โครงการเยาวชนคนต้นแบบประจ าปี 2564 
รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โดย สโมสรโรตารีจตุจักร

สโมสรโรตารีจตุจักร

60. รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 นายภาคภูมิ  ศรีจันทร์เพชร 
สาขาอุตสาหการ

โครงการเยาวชนคนต้นแบบประจ าปี 2564 
รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โดย สโมสรโรตารีจตุจักร

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

61. รางวัลเกียรติคุณ Top Volunteer Award 2020 นายภาคภูมิ  ศรีจันทร์เพชร 
สาขาอุตสาหการ

Top Volunteer Award 2020 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการ
ให้ท่ีไม่สินสุด)

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม

62. รางวัลเกียรติคุณ Top Volunteer Award 2021 นายพงศธร  บุญสุข
สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

Top Volunteer Award 2020 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการ
ให้ท่ีไม่สินสุด)

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม

63. รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
 พุทธศักราช 2564

นายพงศธร  บุญสุข
สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

โครงการคัดเลือกรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
64. เยาวชนดีเด่น จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2564
นายพงศธร  บุญสุข

สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
คัดเลือกเยาวชนดีเด่น จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2564 เน่ืองในวัน
เยาวชนแห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

65. รองชนะเลิศอันดับ 1  ช่ือผลงาน เคร่ืองคัดแยกแหวนสกรู       นายเจษฎา  ฉายมณี       
นายวรโชติ  ยูฮันเงาะ

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

การประกวนแข่งขันผลงานสหกิจศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

66. รองชนะเลิศอันดับ 2  ช่ือผลงานอุปกรณ์ช่วยตัด (ไดคัท) 
แผ่นยางคอมปาวด์ส าหรับผลิตหมวกยาง

นายรัชชานนท์  ละมุล
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

การประกวนแข่งขันผลงานสหกิจศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

67. รางวัลระดับดีเย่ียม การน าเสนอภาคบรรยาย เร่ือง 
“ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยขม้ินชันท่ีมีต่อปลวก
ใต้ดินสายพันธ์ุ Coptotermes curvignathus”

นายปฐมพร วงศ์เสน
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 22 ประจ าปี 2564
ผ่านระบบออนไลน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

68. รางวัลระดับดี การน าเสนอภาคโปสเตอร์ เร่ือง “ผลของ
สูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเกิด 
PLBs ของกล้วยไม้เขากวางอ่อน”

นายโภคทรัพย์ ทองเฝือ  
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 22 ประจ าปี 2564
ผ่านระบบออนไลน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

69. รางวัลระดับดีเด่น ในการน าเสนอแบบบรรยายเร่ือง “ผล
การเสริมสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดแครงเพ่ือเป็นสาร
กระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาหารปลานิล”

นายกรกฏ สันทัดการ
สาขาการเพาะเล้ียงและ

การจัดการทรัพยากรประมง

การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 22 ประจ าปี 2564
ผ่านระบบออนไลน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

70. รางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น น.ส.วิชชา  มีทอง 
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

71. รางวัลนักศึกษาผู้มีกิจกรรมดีเด่น นายทยากร สินเจริญรุ่ง
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

72. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายรุจดนัย ศรีบุญนาค
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

73. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายธนภัทร อินฤดี
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยำลัยรัตภูมิ

คณะเกษตรศำสตร์

คณะสัตวแพทยศำสตร์



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
74. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายพงศกร ขุนพรหม

สาขาสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

75. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย น.ส.วิศัลย์ศยา ธรรมขันธ์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

76. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายอิสรพงษ์ ภู่ขวัญเมือง
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

77. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย น.ส.ซารีน่า สังข์ขาว
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

78. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายตรีทเศศ อัศวภัชรกุล
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

79. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย น.ส.อภิญญา ธนิกมงคลกุล
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

80. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายวายุ บุปผามาศ
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

81. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายสุรนาท ขวัญพุธโธ
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

82. รางวัลนักศึกษาคนดีราชมงคลศรีวิชัย นายณัฐวัตร เนตรน้อย
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

83. รางวัลชนะเลิศการออกแบบสัญลักษณ์ น.ส.ภานรินทร์ ใสหนู
น.ส.ธัญชนก ชัยชนะ

น.ส.เสาวภา สิริพันธ์ุพงศ
สาขาศึกษาท่ัวไป

การแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์เทศกาลตรุษจีน ในหัวข้อ "โชคดีปี
ฉลู" ประจ าปี 2564

สถาบันขงจ้ือภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์

84. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบ
เรียลไทม์และออนไลน์พร้อมต าแหน่งจีพีเอส

นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ 
นายชันวัฒน์ ประดิษฐ

สาขาเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเซีย คร้ังท่ี 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
85. แอปพลิเคช่ันประชาสัมพันธ์ 3D

ผจญภัยตะลุยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ในโลกจินตนาการเทคโนโลยี AR

นายบริวัตร หนูฤกษ์
นายธวัชชัย  สิทธิยุทธ

สาขาเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายภาคใต้คร้ังที 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

86. เคร่ืองขัดผิวขม้ินส าหรับวิสาหกิจชุมชน นายอมเรศร์ ชูพงศ์
นายนันทวัฒน์ แป้นเหลือ

สาขาเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

87. แอปพลิเคช่ันส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกแปรรูปขม้ินด้วง
ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายณัฐวุฒิ จีนช่ัง
น.ส.เสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

สาขาเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

88. การพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู้โดวยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริง เร่ืองกลุ่มอาเซียน

นายเกรียงไกร แนวข้ีเหล็ก
นายปรวัฒน์ สุวรรณ

สาขาเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายภาคใต้คร้ังที 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

89. อิทธิพลของความเร็วรอบท่ีมีผลต่อการขนาดของเม็ดสาคู นายเจษฎาพร สามชุม
สาขาเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

90. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Very Good 
Paper Awards ผลงานเร่ือง ระบบให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์
การบริบาล

นายทวีศักด์ิ  ราษฎร 
นายปิยวัฒน์ สุทธิปัญญา 

อ.เบนจามิน   ชนะคช
ผศ.กรกนก  โภคสวัสด์ิ
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

91. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Very Good 
Paper Awards ผลงานเร่ืองการพัฒนาเว็บไซต์เส้นทาง
การท่องเท่ียวจากอ าเภอเมืองสู่อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

น.ส.ธิดารัตน์  ไชยรักษ์
น.ส.รัชนีกร  ทองหวาน 
ผศ.นุชากร  คงยะฤทธ์ิ
อ.ปิยะพงศ์  เสนานุช
อ.ธิรนันท์ วัฒน์โยธิน
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
92. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Very Good 

Paper Awards ผลงานเร่ืองระบบจัดเก็บปริมาณการใช้
น ้าประปาอัตโนมัติส้าหรับหอพักด้วยเทคโนโลยี IOT

นายขจรพงศ์  มีแสง 
อ.พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต

สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

93. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายVery Good 
Paper Awards ผลงานเร่ือง การพัฒนาระบบเส้นทาง
การท่องเท่ียวโบราณสถานใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ส.กษมล  โอคง 
น.ส.ชลดา เหมทานนท์

น.ส.วนิดา  ร่าเสน
เสาวลักษณ์  บุญรอด

อ.จันทิรา ภูมา 
อ.อภิชัย จันทร์อุดม
ผศ.ภูริวัฒน์  เลิศไกร

สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

94. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Very Good 
Paper Awards ผลงานเร่ือง การพัฒนาระบบการ
จ าหน่ายหมูย่างเมืองตรัง ออนไลน์  
ร้านเจ๊แจ็ด

น.ส.มุกดา  เมืองศรีนุ่น
น.ส.สุภาวรรณ  แสงอุทัย
อ.ปิยะพงศ์  เสนานุช 

อ.เสาวลักษณ์  บุญรอด 
อ.จันทิรา  ภูมา

สาขาระบบสารสนเทศ 
อ.อภิชัย  จันทร์อุดม

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

95. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Good Paper
 Awards ผลงานเร่ืองการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันเพ่ือ
การท่องเท่ียว “อ าเภอร่อนพิบูลย์” เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

น.ส.วรารัตน์  ประสิทธ์ิ
น.ส.นิภาพร  น้ าพ่วง

ผศ.นุชากร  คงยะฤทธ์ิ
อ.อภิชัย  จันทร์อุดม
อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
96. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  Good 

Paper Awards ผลงานเร่ืองการพัฒนาการตลาดดิจิทัล
ด้วยเว็บไซต์ (Wabsite) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Chatbot Facebook Fan Page) ส้านักงานเคหะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การเคหะแห่งชาติ

น.ส.ภานุมาส  ชัยโชติ
น.ส.น้ าทิพย์  เขียวจันทร์ 
ผศ.นุชากร  คงยะฤทธ์ิ
อ.ปิยะพงศ์ เสนานุช 
ผศ.กรกนก  โภคสวัสด์ิ
อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

97. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Good Paper
 Awards ผลงานเร่ือง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์

น.ส.พีรพร  ขุนพิบูล
น.ส.เกสรินทร์  กลับกลาย

อ.ปิยะพงศ์  เสนานุช
อ.อภิชัย  จันทร์อุดม

อ.เสาวลักษณ์ บุญรอด
ผศ.นุชากร  คงยะฤทธ์ิ
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

98. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Good Paper
 Awards ผลงานเร่ือง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวหลาดสวนปัณ

น.ส.โสรญา เภามี  
น.ส.ปิยะดา  ขุนพิบูรณ์ 
อ.ปิยะพงศ์  เสนานุช
อ.อภิชัย  จันทร์อุดม 

อ.เสาวลักษณ์  บุญรอด
ผศ.นุชากร  คงยะฤทธ์ิ
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

99. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Good Paper
 Awards ผลงานเร่ืองการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ส านักงานขนส่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช

น.ส.นภัสสร  พานชัย 
อ.จันทิรา  ภูมา

อ.อภิชัย  จันทร์อุดม
อ.กัลยาณี  ทองเล่ียมนาค 

สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
100. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Good Paper

 Awards ผลงานเร่ืองการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
จ้าหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถ่ิน "หลาดหน้าพระธาตุ" จ.
นครศรีธรรมราช

น.ส.อินทิรา  สุลักษณ์ 
อ.เสาวลักษณ์   บุญรอด

อ.จันทิรา  ภูมา
อ.อภิชัย จันทร์อุดม
อ.ปิยะพงศ์  เสนานุช
สาขาระบบสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference 
on Computing)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

101. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
บ้านบางคู/VERY GOOD PAPER AWARDS

น.ส.ปัทมวรรณ โพธ์ิทอง
อ.อารีรัตน์ ชูพันธ์
อ.สุพัชชา คงเมือง
อ. ดร.มรกต การดี

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี9 (The 9th ASEAN Undergraduate Conference
 in Computing (AUC2) 2021) วันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล
เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

102. ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดคีรีวง/VERY GOOD PAPER AWARDS

นายวัชรักษ์ ประชาบาล
อ.อารีรัตน์ ชูพันธ์
อ.สุพัชชา คงเมือง
อ.เสาวคนธ์ ชูบัว

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี9 (The 9th ASEAN Undergraduate Conference
 in Computing (AUC2) 2021) วันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล
เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

103. เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล/VERY GOOD 
PAPER AWARDS

นายชยุต มีธรรม
อ.เสาวคนธ์ ชูบัว
อ.อารีรัตน์ ชูพันธ์ 

อ.มรกต การดี
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี9 (The 9th ASEAN Undergraduate Conference
 in Computing (AUC2) 2021) วันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล
เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

104. ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง
VERY GOOD PAPER AWARDS

น.ส.ณัฐฐาพร สมล่ า
อ.วชิร ยังยืน

อ.สุพัชชา คงเมือง 
อ.อารีรัตน์ ชูพันธ์ 

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี9 (The 9th ASEAN Undergraduate Conference
 in Computing (AUC2) 2021) วันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล
เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
105. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2

การแข่งขันรายการน าเท่ียว
น.ส.พรทิพย์  พิมพ์สมาน
นายกฤษฎาร์ ทองใหญ่ 
น.ส.หทัยชนก  สิทธิศักด์ิ

สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

RUTS : New Normal New Tourism Business กิจกรรมท่ี 1 
การแข่งขันการน าเสนอรายการน าเท่ียว New Normal New 
Best Routs Travel

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

106. การน าเสนอผลงานวิชาการระบบจัดการโฮมสเตย์ 
กรณีศึกษาบ้านสนมณี

น.ส.กนกพร มากย้ิม
อ.วชิรย่ังยืน

อ.เสาวคนธ์ ชูบัว 
อ.มรกต การดี

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย คร้ังท่ี9 (The 9th ASEAN Undergraduate Conference
 in Computing (AUC2) 2021) วันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล
เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

107. รางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี
 2564 สาขาเด็กและเยาวชนจิตอาสา

น.ส.กัญญารัตน์  ต่ีฮ้อ 
สาขาการจัดการประมง

และธุรกิจสัตว์น้ า

โครงการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “แก้วมณีเมขลา”เยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

108. รางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี
 2564 สาขาสาขาด้านการศึกษาดีเด่น

น.ส.ศิริญาภรณ์ พันธ์ศิริ 
สาขาการจัดการประมง

และธุรกิจสัตว์น้ า

โครงการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “แก้วมณีเมขลา”เยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

109. รางวัล Silver Award in Fisheries Session น.ส.สุภาวดี ชูมี 
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

The 1st international Undergraduate Conference on 
Agriculture & Life Science (Online Conference)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

110. รางวัล Silver Award in Fisheries Session น.ส.อมรรัตน์ มีแก้ว 
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

The 1st international Undergraduate Conference on 
Agriculture & Life Science (Online Conference)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

111. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

นายภูวดล  ม่ิงโสภา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

112. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

น.ส.ภาวิดา  จาวิสูตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

113. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

นายชนาธิป  ปานศรี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

114. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ นายเอกภพ  ขาวเหลือง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
115. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ นายซ๊อฟรอน เจ๊ะ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

116. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม

นายอิมรอน  ศุภวัฒน์วงศ์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

117. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม

นายอภิสิทธ์ิ  แก่นแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

118. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

นายอัซมาน  หมู่เก็ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

119. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

นายณัฐวุฒิ มังคลัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

120. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

นายอัซมี  หมู่เก็ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

121. รางวัลคนดีราชมงคลศรีวิชัยด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

นายนาบีล  แดงนุ้ย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการคนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

122. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายภูวดล  ม่ิงโสภา 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

123. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น น.ส.จิราภรณ์ เหมือนพะวงศ์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

124. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายกันต์ธีร์  บุญเดช
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

125. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายปฐพี  วงษ์จันทร์แดง 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

126. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายไกรภพ    จันทร์ต๊ะ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

127. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายนนธวัฒชัย  เมืองประทับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

128. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายนิฮาซัน  ยะโก๊ะ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง



ล ำดับ ช่ือรำงวัล ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล งำน/กิจกรรม
129. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายธีรนัย  ค าชู

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง

130. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น น.ส.นาเดีย  หะระตี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

131. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายปฎิพัทธ์ิ  สงไข่ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

132. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายทวิชากร  เวียนวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

133. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายวรายุส  เฉิดฉ้ิม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

134. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น นายวริทธ์ิพล  สาโรจน์   
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

135. นักศึกษาท่ีมีผลงานทางด้านกิจกรรมดีเด่น น.ส.อัสมา  สาระภี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

136. รางวัลผู้น านักศึกษา นายเอกภพ  ขาวเหลือง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


