
  

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------- 

  ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดโครงการประกวดสื ่อ
สร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562 มีการคัดเลือกรางวัลจ านวน 15 รางวัล และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ บัดน้ี คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว  

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ จะท าพิธีมอบในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. 
ณ งานถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงประกาศรายช่ือนักศึกษาดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ "จิตอาสา" จ านวน 5 รางวัล 
      รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
ได้แก่ ทีม Exigent มีสมาชิกประกอบด้วย 
   1. นายลักษณะ ตาลน้อย 

2. นายเอกสทิธ์ิ กระจง 
3. นายทศพล น้อยเนารัง 
4. นายวราวุธ โมลาลาย 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท 
ได้แก่ ทีม Green Mountain มีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นายปรีชา รุ่งคีร ี
2. นางสาวกุลิน กลุวรรณลภย ์
3. นางสาวอนุภา แซ่ว้าน 
4. นางสาวพรสินี แซ่ท้าว 
5. นางสาวสริตา ภูริบรบิูรณ์ 

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

1. นายธีรภัทร์ เสริมศร ี
2. นางสาวนิชานันท์ เอี่ยมทรัพย ์
3. นางสาวอพัฒชรา เรืองวงษ์ 
4. นายสหรัฐ บุญยืด 
5. นางสาวพรรณพร เทวโลก 
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    รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 
ได้แก่ ทีม มะล่องก่องแกง่ โปรดักช่ัน มีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม 
2. นางสาวสุดาพร แทนสมบัต ิ
3.นายคมกริช ทองทิน 
4. นายพันธกานต์ ฤมิตร 
5. นายวราพล ภูมิมาศ 

และ ทีม 123 โปรดักช่ัน มีสมาชิกประกอบด้วย 
1. นายเมธชนัน เรืองจันทร ์
2. นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภู 
3. นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที 
4. นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ 
5. นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย 

  2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ "ค่านิยม ๑๒ ประการ" 
จ านวน 5 รางวัล 

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

1. นายออมทรพัย์ ประสาทแก้ว 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 

ได้แก่ ทีม Forget Me Not มีสมาชิกประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุวพัชร ทองดอนง้าว 

2. นางสาวพิชญาภา ชูพุฒ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 

ได้แก่ ทีม Chemitude มีสมาชิกประกอบด้วย 
 1. นายจิรวัฒน์ ขันทอง 

2. นางสาวอารรีัตน์ ใจเงิน 
3. นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิงาม 

    รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
ได้แก่ ทีม Fighter มีสมาชิกประกอบด้วย 

 1. นางสาวจินดารัตน์ หนองห้าง 
และ ทีม No.1 มีสมาชิกประกอบด้วย 

 1. นายวิรุฬห์ศักดิ์ ชัยรินทร ์
2. นายวิษณุ ป้องศรี 

3. การประกวดออกแบบโลโก้กองพัฒนานักศึกษา (LOGO) จ านวน 5 รางวัล 
    รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ประกอบด้วย 

ได้แก่ ทีม Aomsap มีสมาชิกประกอบด้วย 
1. นายออมทรพัย์ ประสาทแก้ว 
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    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 
ได้แก่ ทีม Airtime มีสมาชิกประกอบด้วย 

 1. นายจิรวัฒน์ ขันทอง 
2. นางสาวนาฏยา สุนทรวาร ี
3. นางสาวเตือนใจ แปงวีระ 

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

 1. นายปรีชา รุ่งคีร ี
2. นางสาวกุลิน กลุวรรณลภย ์

    รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
ได้แก่ ทีม Once มีสมาชิกประกอบด้วย 

 1. นางสาวณัฐพร ยมรัตน์ 
และ ทีม Fighter มีสมาชิกประกอบด้วย 

 1. นางสาวจินดารัตน์ หนองห้าง 
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บญุมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


