
ตัวช้ีวัด 7.1ก-6 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล  
 

ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายณัฐพงศ์ วงษา 
 

ป.ตรี 
 

กศ.บ.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

 
 

การประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ
เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล 
 

รางวัลชนะเลิศ อันดบัที่ 
1 “ฮีโร่ในสายตาเด็ก” 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2561    
ณ อาคารอปร คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

√  

น.ส.ชนิดาภา สุทธิกุล ป.ตรี 
 

กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.พิทยาธร  
           แก้วคง 
อ.ดิญะพร  
     วิสะมิตนนัท ์

การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

√  

น.ส.แซมบุปผา บัณฑิต 
นายชัชชานนท์  
                  พลฤทธิ ์

ป.ตรี 
 

กศ.บ.ภาษาไทย ผศ.ดร.มาโนช  
     ดินลานสกูล 
อ.ดร.สมิทธ์ชาต ิ
           พุมมา 

การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี คร้ังที่ 17 ประจ าปี 
2561 

รางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันร้อยกรองรางวัล
โล่ พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี คร้ังที่ 17 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ์ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ 
หอประชุมใหญ่ อาคารไทย
บุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

√  

นายธีรวฒัน์  
              จิตต์ชะนะ 

ป.ตรี 
 

กศ.บ. 
พลศึกษา 

นายมัฆวัต   
       วิไลลักษณ ์

การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
ในรายการกีฬามหาวทิยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราช
มงคลธัญบุรีเกมส์” 
 
 

เหรียญทองแดงการ
แข่งขันกีฬามวยไทย
สมัครเล่น 

มทร.ธัญบุร ี ระหว่างวันที่ 22-31 
มกราคม 2561 จังหวัด
ปทุมธาน ี

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
น.ส.วันวิสาข์  
               สังขะพันธ ์

ป.ตรี 
 

กศ.บ. 
พลศึกษา 

อ.สิงหา  ตุลยกุล 
อ.ดร.ดวงฤดี   
          พ่วงแสง 
นางกานต์พชิา  
        ควรหาเวช 
ว่าที่ ร.ท.นพดล  
             ชัยศิร ิ
 

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท 
shooting ในรายการกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรี
เกมส์” 

เหรียญทองแดงการ
แข่งขันกีฬา  เปตอง 
ประเภท shooting 

มทร.ธัญบุร ี ระหว่างวันที่ 22-31 
มกราคม 2561 จังหวัด
ปทุมธาน ี

√  

นายฮานิฟ  สาแลแม 
นายรุสดี  หลีเหร็ม 
นายเราะห์มัน ยะโดะ๊ 

ป.ตรี 
 

กศ.บ. 
พลศึกษา 

ผศ.ดร.วิทวัฒน์  
        ขัตติยะมาน 
ผศ.ดร.อมลวรรณ  
        วีระธรรมโม 
นายสรายุทธ   
        แก้วจังหวัด 
 

การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท
ทีมเดี่ยว ในรายการกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรี
เกมส์” 

เหรียญทองแดงการ
แข่งขันเซปักตะกร้อ 
ประเภท ทีมเดี่ยว 

มทร.ธัญบุร ี ระหว่างวันที่ 22-31 
มกราคม 2561 จังหวัด
ปทุมธาน ี

√  

นายฮานิฟ สาแลแม 
นายรุสดี หลีเหร็ม 
นายเราะห์มัน ยะโดะ๊ 
นายกฤตนนัท์   
                นวลแก้ว 

ป.ตรี 
 

กศ.บ. 
พลศึกษา 

อ.ดร.เกษม  
           พันธุสะ 
อ.ธีรพันธ์   
          สังข์แก้ว 

การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท
ทีมเดี่ยว ในรายการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยั MALAYSIAN 
HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS GAME 2018 
“SUKIPT” ณ ประเทศมาเลเซยี 

เหรียญเงิน การแข่งขัน
เซปักตะกร้อ ประเภท
ทีมเดี่ยว 

ณ ประเทศ
มาเลเซีย 

กีฬามหาวิทยาลัย 
MALAYSIAN HIGHER 
EDUCATION 
INSTITUTIONS GAME 
2018 “SUKIPT” ณ 
ประเทศมาเลเซีย 
 

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายอภิชัย จนัทร์เกษ ป.ตรี 

 
กศ.บ.ภาษาไทย อ.ดร.วรินธร   

          เบญจศรี 
1. การประกวดอ่านฟังเขียน 
ระดับอุดมศึกษา และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้สูง ชงิ
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และได้เปน็ตัวแทน
ภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 
 

รางวัลชนะเลิศ  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 

√  

    2. การประกวด “การแข่งขันอ่าน
ฟังเสียง” ในโครงการ “ธนชาต ริ
เร่ิม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
คร้ังที่ 47 ประจ าปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี รอบชิงชนะเลิศ และได้รบั
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
การประกวดอ่านฟงัเสียง 
ระดับอุดมศึกษา ประเภทชาย 
ได้รับทนุการศึกษา 10,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
การประกวดอ่านฟงัเสียง 
ระดับอุดมศึกษา 
ประเภทชาย 

ธนาคารธนชาต วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ 
ห้องศาลาสวนมะลิ ธนาคาร
ธนชาต ส านักสวนมะลิ 

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
น.ส.ศรัญญา ลาเพ็ชร ป.ตรี 

 
กศ.บ.ภาษาไทย อ.ดร.วรินธร   

          เบญจศรี 
1. การประกวดอ่านฟังเขียน 
ระดับอุดมศึกษา และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้สูง ชงิ
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และได้เปน็ตัวแทน
ภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 
 

รางวัลชนะเลิศ อันดบั 1  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 

√  

    2. การประกวด “การแข่งขันอ่าน
ฟังเสียง” ในโครงการ “ธนชาต ริ
เร่ิม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
คร้ังที่ 47 ประจ าปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี รอบชิงชนะเลิศ และได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 การ
ประกวดอ่านฟงัเสียง 
ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง 
ได้รับทนุการศึกษา 2,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 การประกวด
อ่านฟังเสียง 
ระดับอุดมศึกษา 
ประเภทหญิง 

ธนาคารธนชาต วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ 
ห้องศาลาสวนมะลิ ธนาคาร
ธนชาต ส านักสวนมะลิ 

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
น.ส.ปวีณน์ุช   
             เนียมสวัสดิ ์

ป.ตรี กศ.บ.ภาษาไทย อ.ดร.วรินธร   
          เบญจศรี 

1. การประกวดอ่านฟังเขียน 
ระดับอุดมศึกษา และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้สูง ชงิ
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และได้เปน็ตัวแทน
ภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 
 

รางวัลชนะเลิศ  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 

√  

    2. การประกวด “การแข่งขันอ่าน
ฟังเสียง” ในโครงการ “ธนชาต ริ
เร่ิม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
คร้ังที่ 47 ประจ าปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี รอบชิงชนะเลิศ และได้รบั
รางวัลชมเชย การประกวดอ่านฟัง
เสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภท
หญิง ได้รับเกียรติบัตร 
 
 
 
 

รางวัลชมเชย การ
ประกวดอ่านฟงัเสียง 
ระดับอุดมศึกษา 
ประเภทหญิง 

ธนาคารธนชาต วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ 
ห้องศาลาสวนมะลิ ธนาคาร
ธนชาต ส านักสวนมะลิ 

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
น.ส.ชนัญชิดา  
             วรทารัญชน ์
น.ส.จิดาภา นับถือบุญ 
น.ส.จันทิมา นวลเพ็ชร 
น.ส.พรรณวดี  
             พลายอินทร ์
น.ส.จุฑารัตน์ แสนสุข 
 
 

ป.ตรี กศ.บ.ภาษาไทย ผศ.ดร.มณฑนา  
      พิพัฒน์เพ็ญ 

การประกวดโครงการจิตส านึกรัก
เมืองไทย ประจ าปี 2561 ภายใต้
หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมท า รวมพลงั 
สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย” ในรอบ
ชิงชนะเลิศ จัดโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

รางวัลชมเชย พร้อมโล่ 
ประกาศเกียติคุณ จาก
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม 

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ 
ศาลาวา่การกลาโหม 
กรุงเทพฯ 

√  

นายอภิชัย จนัทร์เกษ 
น.ส.มนฤดี ด าเอ่ียม 
น.ส.นิษาวดี ศรีสาย 
นางสาวณัฐพร เลพล 
นายธนวิชญ์   
        ศิริพงศ์ประพันธ ์
นายเฉลิมกาญจน์  
                   เทพยา 
 
 
 
 

ป.ตรี กศ.บ.ภาษาไทย ผศ.ดร.มณฑนา  
      พิพัฒน์เพ็ญ 

“กระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่าน
ไม่คล่องเขียนไม่คล่อง : 
กรณีศึกษานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ท้ายยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา” 

รางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัยดีเดน่ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

วันท่ี 20 เมษายน 2561 ณ 
คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายภูวไนย ตูแวะหมะ 
 
น.ส.ภัทร์พิชชา น้อยมุข 
 
นายสนั่นสิทธิ์ ทองเพิ่ม 

ป.ตรี กศ.บ. 
พลศึกษา 
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 
กศ.บ.
วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส ์
 

อ.ดร.วรินธร   
          เบญจศรี 

การแข่งขันโครงการคนรุ่นใหม่ 
สดใส เลือดใหม่ NBT 

ได้ผ่านการคัดเลือก
ประจ าสัปดาห์ให้เข้าร่วม
การแข่งขันโครงการคน
รุ่นใหม่สดใสเลือดใหม่ 
NBT 

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
(สทท.) 

 √  

นายสชัณุกร   
             จิรสูตรสกุล 
 
นางสาวณัฐฐาภรณ์  
            คชกาญจน ์
น.ส.มนัทสลีน ยา่สนั 

ป.ตรี ศศ.บ.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 
กศ.บ.
วิทยาศาสตร-์
ชีววิทยา 

อ.ดร.วรินธร   
          เบญจศรี 

การแข่งขันโครงการคนรุ่นใหม่ 
สดใส เลือดใหม่ NBT 

ได้ผ่านการคัดเลือก
ประจ าสัปดาห์ให้เข้าร่วม
การแข่งขันโครงการคน
รุ่นใหม่สดใสเลือดใหม่ 
NBT 

สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย 
(สทท.) 

 √  

นางสาวตรียาภรณ์   
             สายจนัทร ์

ป.ตรี กศ.บ.ภาษาไทย อ.ดร.วรินธร   
          เบญจศรี 

การประกวดผู้ประกาศข่าว
โทรทัศน์ โครงการเสน้ทางสู่
ดวงดาว ครั้งที่ 16 

รางวัลชมเชยการ
ประกวดผู้ประกาศข่าว
โทรทัศน์โครงการ
เส้นทางสู่ดวงดาว ครั้งที่ 
16 
 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารี 
จังหวัด
นครราชสีมา 

วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายณรงค์ศักดิ์  
              รัตนพิบูลย ์

ป.ตรี กศ.บ.
คณิตศาสตร ์

อ.ดร.สุวรรณี  
       เปลี่ยนรัมย ์

การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 
4 ภาค (ภาคใต้) จากพระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องใน
งานมหิดล-วันแม ่

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวด
ขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 
ภาค (ภาคใต้) จากพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทนิัดดามาตุ เนื่อง
ในงานมหิดล-วันแม ่
 

มหาวิทยาลยั  
มหิดล ศาลายา 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา 

√  

นายคริษฐ์ ช่วยอักษร ป.ตรี ศศ.บ.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

 1. การประกวด Reflection of 
Thai 
 
 

รางวัลชนะเลิศ อันดบั 1 
 

  √  

    2. จากการประกวดภาพชดุ 
หัวข้อ “วิถีชีวิต”  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
 

รางวัลชนะเลิศ อันดบั 1 
 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏครศรีธรรม
ราช 

 √  

    3. หัวข้อ “สีสันแห่งชีวิต”  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

รางวัลชมเชย มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 √  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายซอฟวาน แวอาลี 
นายปฐมพร จันทรผ์่อง 
นายปรินทร์ ชิตวงศ ์
นายณัฐนันท์ ยังเจริญ 
นายอภิชาติ สุขเสนา 
 

ป.ตรี ศศ.บ.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

นายพลากร 
        คล้ายทอง 

“มองมุมกลับ กลับมุมมอง” 
โครงการพัฒนาศักยภาพคนท าสื่อ 
สร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้ 
สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 

รางวัลชนะเลิศ โรงแรมซี เอส 
ปัตตานี : ปัตตาน ี

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ 
โรงแรมซี เอส ปัตตานี : 
ปัตตาน ี

√  

นายอดิศร พุทธสะระ 
นายศุภโชค ชวดชุม 
นายธนายทุธ  
          เก็มเบ็ญหมาด 
นายศุภมิตร  
            ทองกระจ่าง 
นายอัษฎายธุ เรืองกุล 
 

ป.ตรี ศศ.บ.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

นายพลากร 
        คล้ายทอง 

กิจกรรมประกวดการแบ่งปัน
ประสบการณ์การออมป่านคลิป
วิดีโอ ในหัวข้อ “ออมเพื่อ..” กับ 
กอช. 

รางวัลชมเชย กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ กองทุนการออมแห่งชาติ 
ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร
เพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

√  

น.ส.สุรางคนา  
             รอดขวัญ 

ป.ตรี กศ.บ. 
พลศึกษา 

 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46 (เจียงฮายเกมส์) 
 

 เหรียญทองแดง ชนิด
กีฬาเปตอง ประเภท 
shooting บุคคลหญิง 
 เหรียญทอง ชนิด

กีฬาเปตอง ประเภท
ทีมหญิง 4 คน 

 

 ระหว่างวันที่ 18 - 28 
พฤศจิกายน 2561 ณ 
จังหวัดเชียงราย 

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายปิยะวฒุิ รัตนพนัธ์ ป.ตรี กศ.บ.สังคม

ศึกษา 
 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 

46 (เจียงฮายเกมส์) 
เหรียญทอง  ระหว่างวันที่ 18 - 28 

พฤศจิกายน 2561 ณ 
จังหวัดเชียงราย 

√  

น.ส.เทพินท์ แวอุมา 
น.ส.ญาณนันท์ สิทธชิัย 

ป.ตรี กศ.บ.ฟิสิกส์  สื่อการเรียนการสอน ชุดการ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิล
ฮาร์โมนิก จากการประกวดในงาน
วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562  

รางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับอุดมศึกษา กลุ่ม
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
การศึกษาและสงัคม 
มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  

ระหว่างวันที่ 2-6 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์
ประชุมไบเทคบางนา 

√  

นายคริษฐ์ ช่วยอักษร ป.ตรี ศศ.บ.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

 การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ 
“Happy วิถีเกษตรไทย” จากงาน 
Agriphoto Contest คร้ังที่ 11 
 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
 

  √  

น.ส.ซอเฟีย หมาดทิ้ง ป.ตรี กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.ณัฐนันท์    
          ทองมาก 
อ.จตุพงค์  โมรา 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน
งาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา 
คณะศิลปะศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี” 
 กิจกรรมประกวดเล่านิทาน 

(Story Telling) 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลยั 
ฟาฏอนี จังหวัด
ปัตตาน ี

วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
จังหวัดปัตตาน ี

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
น.ส. ชนิดาภา สุทธิกุล 
น.ส.วรัญญา รัตนพนัธ ์

ป.ตรี กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.ณัฐนันท์    
          ทองมาก 
อ.จตุพงค์  โมรา 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน
งาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา 
คณะศิลปะศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี” 
 กิจกรรมอัจฉริยะ

ภาษาอังกฤษ (English 
Genius) 
 
 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลยั 
ฟาฏอนี จังหวัด
ปัตตาน ี

วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
จังหวัดปัตตาน ี

√  

น.ส.ฝานี เบ็ญอะดรัม  
น.ส.มนัญชนก สกุล
โชติพงศ ์

ป.ตรี กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.ณัฐนันท์    
          ทองมาก 
อ.จตุพงค์  โมรา 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน
งาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา 
คณะศิลปะศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี” 
 กิจกรรมอัจฉริยะ

ภาษาอังกฤษ (English 
Genius) 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดบั 2 มหาวิทยาลยั 
ฟาฏอนี จังหวัด
ปัตตาน ี

วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
จังหวัดปัตตาน ี

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
นายชัยวัฒน์  
            หมวกทอง 

ป.ตรี กศ.บ. พลศึกษา  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46  “ราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์” 

รางวัลเหรียญเงิน 
ประเภทกีฬา มวยสากล
สมัครเล่น ไลท์เวลเตอร์
เวท - ชาย น้ าหนัก เกิน 
60 กิโลกรัม ไม่เกิน 64 
กิโลกรัม 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 11 – 20  
มกราคม 2562  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

√  

นายพราน เพชรไฝ ป.ตรี กศ.บ. 
วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส์กศ.บ. 
วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส ์

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46  “ราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์” 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทกีฬา มวยสากล
สมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท 
- ชาย น้ าหนักเกิน 46  
กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 49  
กิโลกรัม 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 11 – 20  
มกราคม 2562  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

√  

น.ส.รัตติยากร แก้วหนู ป.ตรี กศ.บ. พลศึกษา  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46  “ราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์” 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทกีฬา มวยไทย
สมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักกิน 45  กิโลกรัม 
ไม่เกิน 48  กิโลกรัม – 
หญิง 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 11 – 20  
มกราคม 2562  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

√  



ชื่อนิสิต ระดับ หลักสูตร 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ 

ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานา

ชาติ 
น.ส.กมลทิพย์  
          ทองอนันท ์
น.ส.วันวิสาข์  
          สังขะพันธ ์
น.ส.สุรางคนา  
          รอดขวัญ 

ป.ตรี กศ.บ. พลศึกษา  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46  “ราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์” 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทกีฬา เปตอง ทีม
หญิง 3 คน 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 11 – 20  
มกราคม 2562  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

√  

นายปุญญวีร์ แดงเปีย 
นายธวชัชัย บุญศัพท ์
นายฮานิฟ สาแลแม 
นายเราะห์มัน ยะโก๊ะ 
นายรุสดี หลีเหร็ม 

ป.ตรี กศ.บ. พลศึกษา  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46  “ราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์” 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทกีฬา เซปัก
ตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 11 – 20  
มกราคม 2562  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

√  

          
      


