
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------ 

 

  ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดโครงการประกวดสื ่อ
สร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 มีการคัดเลือกรางวัลจ านวน 12 รางวัล และเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว  

ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้  จะท าพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงประกาศ
รายชื่อนักศึกษาดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ "ความจ าเป็นของวัคซีนกับการเรียนการ
สอน" จ านวน 6 รางวัล 
      รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,500 บาท 
ได้แก่ ทีม PINOCCHIO มีสมาชิกประกอบด้วย 
   1. นายปฏิภาณ สมีนาง 

2. นางสาวปิยฉัตร กลิ่นนวล 
3. นายณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย 
4. นางสาวทิพยวรรณ ศรัทธาจริยา 
5. นายชุติพงธุ์ เฮงสุวรรณ์ 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท 
ได้แก่ ทีม เอาที่ 1 มีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นางสาวตรัยรัตน์ ทองภู 
2. นายอติชาติ หมดใส 
3. นายพิเชษฐไชย พิไลแช่มช้อย 
4. นายรัฐธรรมนูญ แสนกาสา 
5. นางสาวอารีรัตน์ โพธาราม 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
ได้แก่ ทีม DOCUMENTARY มีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นายธนบัติ ฤทธิ์ธ ารง 
2. นางสาวอาภาพร ภูผาขวัญแก้ว 
3. นางสาวนุจธิฌาพร ภูโสดา 
 

/รางวัลชมเชย... 



    รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท  
ได้แก่ ทีม วิจิตรศิลป์ 62 มีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นางสาวอรทัย วงศ์สรีภาพ 
2. นางสาวกุลนิภา กลิ่นเพ็ญ 
3. นายธนกรณ์ จ้อยม่วง 
4. นางสาวธิดา กาญจนะจันทร์ 
5. นางสาวศุภานุช เลาหพิบูลรัตนา 

ทีม เหมือนว่าง มีสมาชิกประกอบด้วย 
1. นายนันทวัฒน์ รอดย้อย 
2. นางสาวศรสวรรค์ เอี่ยมพันธ์ 
3. นางสาวสุชัญญา หม่อมขุนทด 
4. นางสาวรุ่งอรุณ จุลมุสิก 
5. นางสาวกิตติกา ศรีสุกใส 

และ ทีม 1 3 4 3 4 0. มีสมาชิกประกอบด้วย 
1. นายอภิศักดิ์ พูลอนันต์ 
2. นางสาวสุชาวดี นิลข า 
3. นายไวทยวิทย์ น้อยใหม่ 
4. นางสาวจุฑามาศ หลาบโพธิ์ 
5. นายพงศกรณ์ วงษ์อ่อง 

  2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ "แนวคิดการจัดแข่งขัน
กีฬาระดับมหาวิทยาลัยในยุคโควิด" จ านวน 6 รางวัล 

    รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
ได้แก่ ทีม NTB มีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นายนันทวัฒน์ รอดย้อย 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 

ได้แก่ ทีม Witty Women มีสมาชิกประกอบด้วย 
 1. นางสาวฐิติรัตน์ พะนะกานา 

2. นางสาวนุชสรา เดชะมา 
3. นางสาวศันสนีย์ ไกรจันทร์ 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 
ได้แก่ ทีม Matthewrial มีสมาชิกประกอบด้วย 

 1. นายจิณณวัตร ฟองธิวงค์ 
    รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท 

ได้แก่ ทีม นครสวรรค์ มีสมาชิกประกอบด้วย 
 1. นางสาวอาภาพร ภูผาขวัญแก้ว 

ทีม BANK มีสมาชิกประกอบด้วย 
 1. นายธนบัติ ฤทธิ์ธ ารง 

และ ทีม Only one มีสมาชิกประกอบด้วย 
 1. นางสาวณีรนุช ชาติไกรบัญชา 
 



          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
               

ประกาศ ณ วันที่ 14   มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
14   มีนาคม  พ.ศ.  2565 
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