
 
    
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๑ (เพ่ิมเติม) 

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

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ (GNRU) ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๑  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
นักศึกษาทั่วไป อีกท้ังเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าของศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย 
ผ่านระบบการน าเสนอผลงานแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ดังนี้ 

๑. กลุ่มการศึกษา         
 

ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 
๑ EDU3-03 กชกานต์  แสงอธิวัชร์ ผ่าน 
๒ EDU3-04 อภิชญา  ทิพย์พิมพ์วง ผ่าน 
๓ EDU4-05 คฑามาศ อรินติ๊บ ผ่าน 
๔ EDU4-06 อนิสา กอมะ ผ่าน 
๕ EDU4-07 สุธัญรัตน์ ใจขันธ์ ผ่าน 
๖ EDU5-06 ณิชาภัทร  แย้มนวน ผ่าน 
๗ EDU5-08 จารุณี อยู่สุขสวัสดิ์ ผ่าน 
๘ EDU5-09 จตุพร  บรรดาล ผ่าน 
๙ EDU6-05 อนุสรา  จิตรแก้ว ผ่าน 

๑๐ EDU6-07 หนึ่งฤทัย ศิริรัตน์ ผ่าน 
๑๑ EDU6-08 จรรยารักษ์ การภักดี  ผ่าน 
๑๒ EDU6-10 นิตยา สุวรรณศรี ผ่าน 
๑๓ EDU7-01 ภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ ผ่าน 
๑๔ EDU7-02 นภนันท์ ขวัญชูด ผ่าน 
๑๕ EDU7-03 พณิตกาญจน์ ทุมพร ผ่าน 
๑๖ EDU7-04 สุรีย์พร ถันทอง ผ่าน 
17 EDU7-05 บรรยงค์  แก้วสีสด ผ่าน 
18 EDU7-06 กัลชนา  ดวงสา ผ่าน 
19 EDU7-07 วันทนี ญาณหาญ ผ่าน 
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ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 
20 EDU7-08 สุภาพร ปัญญา ผ่าน 
21 EDU7-09 พัชรี ปักมาด ผ่าน 
22 EDU7-10 วารุณี พุ่มจันทร์ ผ่าน 
23 EDU8-01 ปิ่นเกศ  คชอ่อน ผ่าน 
24 EDU8-02 ทิพาภรณ์ บุญสุข ผ่าน 
25 EDU8-03 นุรไอมาน  เจะอาแว ผ่าน 

 
 ๒. กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 
๑ BUS2-06 ศิริวรรณ  ใจแก้ว ผ่าน 
๒ BUS2-07 พีรวิชญ์  สุทธิรังส ี ผ่าน 
๓ BUS3-03 หทัยชนก ว่องเจริญพร ผ่าน 
๔ BUS3-07 อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ผ่าน 
๕ BUS3-08 โชคธ ารงค์ จงจอหอ ผ่าน 

 
3.  กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 
ล าดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 

๑ HUSO1-07 จิรารัตน์ บุญรัตนัง ผ่าน 
๒ HUSO1-09 ศุภากร วรวงษา ผ่าน 
๓ HUSO2-02 พชรวลี กนิษฐเสน ผ่าน 
๔ HUSO2-03 สุรชัย สิงห์เหาะ ผ่าน 
๕ HUSO2-05 วรัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผ่าน 
๖ HUSO2-06 รุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา ผ่าน 
๗ HUSO2-07 สุศิภรณ์  อุดมสุข ผ่าน 
๘ HUSO2-08 วารุณี มะรุมดี ผ่าน 

               
๔.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 

๑ SCI1-06 ชนินทร์ ศรีโยธา ผ่าน 
๒ SCI1-08 อนันตญา  บุญมี ผ่าน 
๓ SCI1-11 นัทธีรา สรรมณี  ผ่าน 
๔ SCI1-15 วิบูลย์ จงสา ผ่าน 
๕ SCI1-16 อัญชลี  ทิพย์โยธิน ผ่าน 
๖ SCI1-17 นิชาภา จ าปาศรี  ผ่าน 
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ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 
๗ SCI1-18 พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย ผ่าน 
๘ SCI1-19 เอกสิทธิ์  เทียนมาศ ผ่าน 
๙ SCI1-20 พลวัฒน์  แกว่นเขต ผ่าน 

๑๐ SCI1-21 วรรณทิพย์ แนวพระยา ผ่าน 
๑๑ SCI1-22 สิรภัค ศรีชา ผ่าน 
๑๒ SCI1-23 วีรวุธ เลพล ผ่าน 
13 SCI1-24 พงศกร  แสงหงษ์ ผ่าน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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