
 
    
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๑ 

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

 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 EDU1-02 ศิรภัสสร ชุมภูเทศ ผ่าน 
๒ EDU1-03 มณิสรา อะโข ผ่าน 
๓ EDU1-04 ฐานิกา หลงศักดิ์ ผ่าน 
๔ EDU1-05 ณัฐสุดา เทียนล า ผ่าน 
๕ EDU1-06 รัตนา เปียชวด ผ่าน 
๖ EDU1-07 สิริวรรณ  ชัยชนะพีรกุล ผ่าน 
๗ EDU1-08 ลักษณาพร ทองอ าไพ ผ่าน 
๘ EDU1-09 ปรีชา ไพรินทร์ ผ่าน 
๙ EDU1-10 นิณรวรรณ  เมืองอินทร์ ผ่าน 

๑๐ EDU2-01 นฤมิต บุญรัตน์ ผ่าน 
๑๑ EDU2-02 ธีรวัต เอี่ยมด ี ผ่าน 
๑๒ EDU2-03 วิทยา สีอ่อน ผ่าน 
๑๓ EDU2-04 ปภาวินท์ อิ่มชา ผ่าน 
๑๔ EDU2-05 สุกัญญา ผดุงเทศ ผ่าน 
๑๕ EDU2-06 ดลนภา มั่นแก้ว ผ่าน 
๑๖ EDU2-07 กรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์ ผ่าน 
17 EDU2-08 ภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์ ผ่าน 
18 EDU2-09 พรชนัน อ่องตียะ ผ่าน 
19 EDU2-10 วาริน รูปทรง ผ่าน 
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ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 
20 EDU3-01 สุทธิวรรณ ท้าวทอง ผ่าน 
21 EDU3-02 น้ าฝน เทียนทอง ผ่าน 
22 EDU3-05 จุฑาธิป  ชูขันธ์ ผ่าน 
23 EDU3-06 ปุญญิสา  สัมพันธ์ ผ่าน 
24 EDU3-07 วนิดา  กันทะเอ้ย ผ่าน 
25 EDU3-08 มลฤดี  นิลทัพ ผ่าน 
26 EDU3-09 รุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์ ผ่าน 
27 EDU3-10 กรธรรศ ประศาสน์วนิช ผ่าน 
28 EDU4-01 วทันยา ข าพงษ์ไผ่ ผ่าน 
29 EDU4-02 ธัญรส ศรีมาศ ผ่าน 
30 EDU4-03 อัชญา ทองแฉล้ม ผ่าน 
31 EDU4-04 ปารีณา ราพา ผ่าน 
32 EDU4-08 ประดิภา  แก้วบุญมา ผ่าน 
33 EDU4-09 อัญชลี สมฟองทอง ผ่าน 
34 EDU4-10 กอบกาญจน์ เกี๋ยงมะนา ผ่าน 
35 EDU5-01 วิชาภรณ์  สีเนียม ผ่าน 
36 EDU5-02 พัทธดนย์  ขอดเตชะ ผ่าน 
37 EDU5-03 ศุภลักษณ์  ล้อมลาย ผ่าน 
38 EDU5-04 อภิญญา บ ารุงจิตต์ ผ่าน 
39 EDU5-05 พนิดา  การะเกษ ผ่าน 
40 EDU5-07 เพ็ญนภา  ใยงูเหลือม ผ่าน 
41 EDU5-10 อัญชลิน  กล่อมจิตต์  ผ่าน 
42 EDU6-01 อนุศักดิ์ เครือม่วง   ผ่าน 
43 EDU6-02 จิรารัตน์  ขัติยะ   ผ่าน 
44 EDU6-03 เปรมจิตร  แก้วมะไฟ   ผ่าน 
45 EDU6-04 ปรียานุช ช่องวารินทร ์ ผ่าน 
46 EDU6-06 ธนพร สมผดุง   ผ่าน 
47 EDU6-09 วศินี อินอ่อน ผ่าน 

 
 ๒. กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 
ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 

๑ BUS1-01 กัญสพัฒน์ นับถือตรง ผ่าน 
๒ BUS1-02 ธาม ตัณฑ์จยะ ผ่าน 
๓ BUS1-03 ศุภวัฒ ใสแจ่ม ผ่าน 
๔ BUS1-04 ดวงฤทัย ไชยศรีษะ ผ่าน 
๕ BUS1-05 ณัชชา พาทพุทธิพงศ์ ผ่าน 
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ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 

๖ BUS1-06 ธนัยนันท์ พรสินศิริรักษ์ ผ่าน 
๗ BUS1-07 พรรณรายณ์ กันทะจิตร ผ่าน 
๘ BUS1-09 สุจิตรา ใจเอ้ือ ผ่าน 
๙ BUS1-10 ปภาวิชญ์ บุญแกร ผ่าน 

๑๐ BUS2-01 จุฑาลักษณ์ สายแปง ผ่าน 
๑๑ BUS2-02 วัลยา ภูจุ้ย ผ่าน 
๑๒ BUS2-03 วีระชัย ศรีค าวรวัฒน์ ผ่าน 
๑๓ BUS2-04 อนุสิษฐ์ กันค า ผ่าน 
๑๔ BUS2-05 ธงเทพ ชูสงฆ์ ผ่าน 
๑๕ BUS2-08 นภาลัย บุญค าเมือง ผ่าน 
๑๖ BUS2-09 ศศิธร แสงจ ารัสชัยกุล ผ่าน 
๑๗ BUS2-10 ภัทรวัลลิ์ กองแสง ผ่าน 
๑๘ BUS3-01 เกสรา กิจศุภสิน ผ่าน 
๑๙ BUS3-02 พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ผ่าน 
20 BUS3-04 แก้วทิพย์ วงษ์ไทยผดุง ผ่าน 
21 BUS3-05 ปัทมา วอนกล่ า ผ่าน 
22 BUS3-06 อาชวิน ใจแก้ว  ผ่าน 

 
๓.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ล ำดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 

๑ SCI1-01 สริญญา บัวสิงห์   ผ่าน 
๒ SCI1-02 ชลธิชา เป็งตา   ผ่าน 
๓ SCI1-03 ปฏิพล ถาวร   ผ่าน 
๔ SCI1-04 ธิดารัตน์ แก้วศิริ   ผ่าน 
๕ SCI1-05 รัตนาภรณ์ อภัยยะกุล   ผ่าน 
๖ SCI1-07 ศุภานัน กันไชย   ผ่าน 
๗ SCI1-09 อัสกร มดแสง   ผ่าน 
๘ SCI1-10 พรดรัล จุลกัลป   ผ่าน 
๙ SCI1-11 กฤตภาส ธรรมเจริญ   ผ่าน 

๑๐ SCI1-12 กาญจนา เปลี่ยนอ ารุง   ผ่าน 
๑๑ SCI1-13 สุพัตรา กาบหล้า   ผ่าน 
๑๒ SCI1-14 แสงวุด พรรมหา ผ่าน 
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๔.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ล าดับ รหัส ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา 
๑ HUSO1-01 นครินทร์  อินทร์กัน ผ่าน 
๒ HUSO1-02 เฉลิมเกียรติ  ทองจุน ผ่าน 
๓ HUSO1-03 นวพร  สายไหม ผ่าน 
๔ HUSO1-04 จินตนา  มังคละกนก ผ่าน 
๕ HUSO1-05 อารียา  อุตรศรี ผ่าน 
๖ HUSO1-06 เกรียงไกร  กันตีมูล ผ่าน 
๗ HUSO1-08 เกรียงไกร  กันตีมูล ผ่าน 
๘ HUSO1-10 ฐิติกาญจน์  ศรีนวล ผ่าน 
๙ HUSO2-01 วิสุตตา หมื่นตื้อ ผ่าน 

๑๐ HUSO2-04 ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ  ผ่าน 
               

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 
 

 
 
 
 


