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สารแสดงความยินดี
รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

 “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ” 

ประจ�าปีการศึกษา 2565

	 เนือ่งในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล	และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ครบรอบ	18	ปี	ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาประเทศมาโดยตลอด	การสร้างชื่อเสียง
นั้นเกิดมาจากบุคลากร	ที่มีความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	เสียสละ	ท�างานเพื่อมหาวิทยาลัย
ทั้งการบริหาร	การเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	 รวมถึงศิษย์เก่า 
ที่ท�างานเพื่อพัฒนาองค์กรจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน	 ตลอดจน
นกัศึกษาทีต้ั่งใจเรียนและท�ากจิกรรมซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแขง็ทางทกัษะชวีติ 
ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในนามมหาวิทยาลัย	ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกท่านใน
การเข้ารับรางวัลยกย่อง	 เชิดชูเกียรติ	“ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ”ประจ�าปี 
การศึกษา	2565	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการยกย่องให้เกียรติ	เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ
ให้กับผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	เชื่อมั่นว่าผลงาน
และคุณงามความดีที่ได้กระท�าไว้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ได้
ด�าเนินรอยตามในการปฏิบัติงาน	
										ท้ายนี้	กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลก	 ได้โปรดอ�านวยพรให้ผู้บริหาร	 บุคลากร	 ศิษย์เก่า	 และนักศึกษา	 
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	 ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วย 
จตรุพธิพรชยัพร้อมทัง้มกี�าลังกาย	ก�าลังใจ	สติปัญญามีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่	เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

	 	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา		เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีต้ั่งอยูใ่นเขตภาคเหนอืตอนบน	สถาปนามา 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 2518	 ต่อมาในปีพุทธศักราช	 2532พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 รัชกาลท่ี	 9	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	
พระราชทานนามใหม่ว ่า	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 อันหมายถึง	 สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
และปีพุทธศักราช	 2548	 ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมกันทั้ง	 9	 แห่ง	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 
ได้บริหารและจัดการศึกษาตามเขตพื้นที่	6	พื้นที่กับ	1	สถาบัน	คือ	เชียงใหม่	เชียงราย	น่าน	ล�าปางตาก	พิษณุโลก 
และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	 	 มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	 ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ	 ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน	 	 พัฒนาห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน	 	 และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ	 
และการบูรณาการ	การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง	ในองค์กรภาครัฐและเอกชน		มีการจัดการเรียน
การสอน	4	คณะ	1	วิทยาลัย	ได้แก่	

1.	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		
2.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
4.	 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์		
5.	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	
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ตราสัญญลักษณ์

				 	 ต ราสัญลั กษณ ์ 	 ของมหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี 
ราชมงคลล ้ านนา	 เป ็นรูปตราวงกลม	 ภายใต ้พระมหา 
พิชัยมงกุฎ	 ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน	 8	 กลีบ	 หมายถึง 
ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก	 ภายในรูปดอกบัวบานเป็น	 
รูปพระราชลัญจกร	 อันเป ็นตราประจ�าพระองค ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ผู ้พระราชทานนามให้	 “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” 	 และมีรูปดอกไม ้ทิพย ์สองข ้างที่
ปลายแถบ	 ซ่ึงหมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	 แจ่มใส	 เบิกบาน 
	 ความวิ จิ ตรแห ่ ง 	 “ตราสัญลั กษณ ์” 	 จั ก เป ็ นที่
ประจักษ ์และช่ืนชมจาก	 ชาวราชมงคลและบุคคลทั่ ว ไป	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ 	 จักเป ็นสถาบันที่ 
ตระหนกัในภารกจิ	ทีจ่ะเสรมิสร้างให้การศึกษาในทางวชิาชพีเจรญิ
รุดหน้า	แตกกิง่ก้านสาขา	สมด่ังเจตนาทีถ่อืก�าเนดิมา	และได้รบัพระ
มหากรณุาธคิณุ	โปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามไว้เป็นสิรมิงคลสบืไป	

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

						 ต้นกาสะลอง	(หรือต้นปีบ)	เป็นต้นไม้ที่รู้จักกัน
แพร่หลายในถิ่น	ล้านนา	มีดอกสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์
แห่งความบริสุทธิ์และคุณงามความดี	 ดอกมีกล่ินหอม
เปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
						 ตามวัฒนธรรม	ความเชื่อของสังคมไทย	กาสะ
ลองเป็นไม้มงคล	สถานทีแ่ห่งใดปลกูไม้มงคลนีไ้ว้	จะน�ามา 
ซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วสารทิศ	 
กาสะลองมีล�าต้นที่แข็งแรงสูงโปร่ง	มีช่อดอกสีขาวบาน

สะพรั่งโน้มลงมา	 เปรียบเสมือน
คุณลักษณะของบัณฑิต ท่ี

ถึงพร ้อมด ้วยคุณธรรม	
จ ริ ย ธ ร ร ม 	 ค ว าม รู ้ 
	 ความเชี่ยวชาญ	 ที่จะ
ไปพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความ
เจรญิรุง่เรอืงอย่างยัง่ยนื

ต่อไป

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

						 สีน�้าตาลทองหมายถึงความเจริญรุ ่งเรือง
ที่ ยั่ งยืน 	 เปรียบได ้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ร า ช ม ง ค ล ล ้ า น น า 	 ที่ ตั้ ง อ ยู ่ ใ น 
ดิ น แ ด น ที่ เ จ ริ ญ รุ ่ ง เ รื อ ง
ท า ง ด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า	 
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
ฐานความพร ้อมใน
การเสริสร้างบัณฑิต
นกัปฏบิติัท่ีมคีณุธรรม	
จริยธรรม	 และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เจริญก้าวหน้าเป็นศนูย์แห่ง
การเรียนรู้สืบไป
						 สีน�้าตาลทอง	 คือสีกลางที่เกิดจากการรวมส	ี 
มีคุณลักษณะเป ็นกลางสามารถอยู ่ ร ่ วมกับทุก
สี ได ้ 	 และท�า ให ้ สีนั้ น โดดเด ่นสวยงาม	 เปรียบ
ประดุ จกั บมหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคล
ล ้ า น น า 	 ที่ ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร 	 ผ ส า น ก า ร 
บริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่	 ในการสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้าน	ออกไปพัฒนาสังคม	ประเทศ

ชาติ	และด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข	พึ่งพาตนเองได้
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

ปรัชญา 

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี	ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
	เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	ภูมิภาค	และชุมชน”

พันธกิจ

1.	 จัดการศกึษาด้านวชิาชพีและเทคโนโลย	ีและผลติครวูชิาชพี	ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิโดยมุง่เน้นผลติ 
บณัฑตินักปฏบิตั	ิทีม่คีณุธรรม	จรยิธรรม	พ่ึงพาตนเองได้	และเป็นท่ีพ่ึงทางวชิาการให้กบัประเทศ	ภมูภิาค	 
และชุมชน	ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.	 ผลติผลงานวิจยัท่ีเป็นการสร้าง	และประยกุต์ใช้องค์ความรู	้สร้างสรรค์นวตักรรม	หรอืทรพัย์สนิทางปัญญา 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	ความต้องการของสังคม	ชุมชน	ภาครัฐและเอกชน	และประเทศ	

3.	 ให้บริการวิชาการที่มุ ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทีส่อดคล้องกบับรบิทมหาวทิยาลยัด้านวชิาชพีและเทคโนโลย	ีและตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ 
ชุมชนและสังคม

4.	 จัดการเรียนรู้	 วิจัยหรือบริการวิชาการซ่ึงน�าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม	และความเป็นไทย	หรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติ

5.	 บริหารจัดการพันธกิจ	 และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล	 มีการติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล 

ที่มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	ยืดหยุ่น	คล่องตัว	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

อัตลักษณ์ (Identity) “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”

• บัณฑิตนักปฏิบัติ	(Hands	-	on)	
• ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน	(Technology	-	Based	Learning)
• สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ	(Professional	Oriented)
• มีความพร้อมทางกาย	ใจ	สติปัญญา	และทักษะศตวรรษที่	21

เอกลักษณ์

	 	เอกลกัษณ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ประกอบด้วย	เกษตรอตุสาหกรรม	เกษตรปลอดภยั	ความ
หลากหลายทางชวีภาพ	ความม่ันคงทางนวตักรรมเกษตร	อาหารล้านนา	เทคโนโลยแีละการจดัการเพ่ือชมุชน	โครงข่าย
คมนาคมขนส่ง	และระบบโลจิสติกส์	การค้าชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี	วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม	
อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช	 เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ	 ให้มีเป้าหมายเดียวกัน 
สู่การเป็น	“นวัตกรรมเพื่อชุมชน”



5“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 25654 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

		 ตั้งอยู่เลขที่	59	หมู่	13	ต�าบลฝายแก้ว	อ�าเภอภูพียง	จังหวัดน่าน	ก่อตั้งเมื่อวันที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.	2481 
	ภายใต้ช่ือ	โรงเรยีนเกษตรกรรมน่านตามนโยบายการศกึษาของรฐับาลในสมัยนัน้ซึง่ก�าหนดให้มกีารศกึษาวชิาชีพให้
เหมาะสมกับภูมิประเทศ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2517ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม	พ.ศ.	2518	วิทยาลัย
เกษตรกรรม	ได้แยกตัวจากกรมอาชีวศึกษาและจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเกษตรน่าน	
ตามพระราชบัญญัติ	“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”	 พ.ศ.	 2518	 ในปีพ.ศ.	 2531	 เป็นสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนาน่าน	วทิยาเขตน่าน	และ	ปี	พ.ศ.	2548	ได้รบัการสถาปนาเป็น	“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนาน่าน”	 จัดการศึกษาและพัฒนาก�าลังคด้านปฏิบัติการให้มีความช�านาญในวิชาชีพแลเทคโนโลยี	 มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล	 ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ	 สร้างคุณค่าให้กับสังคม	 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ระดับปริญญาตรี	และระดับปริญญาโท	ใน	3	คณะ	ได้แก่	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	โดยมีความโดดเด่นในภูมิภาคมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางเทคโนโลยีการเกษตร	ก้าวสู่องค์กรที่สร้างสรรค์วิศวกรและการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อสังคม	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

	 	ตัง้อยูเ่ลขที	่41	ถนนพหลโยธนิ	ต�าบลไม้งาม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัตาก	ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	2481	
โดยใช้ชื่อว่า	โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้	ปี	พ.ศ.2500	ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างตากปี	พ.ศ.2510	เป็น
วิทยาลัยเทคนิคตาก	ปี	พ.ศ.	2518เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเทคนิคตากปี	พ.ศ.	2531	เป็น
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล	วทิยาเขตตาก		และสถาปนาเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก	ในปี	พ.ศ.
2548	มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ	ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาชุมชน	
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับปริญญาตรี	 ใน	 4	คณะ	 ได้แก่	 คณะ
บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	และคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารเกษตร	โดยมุง่เน้นงานวศิวกรรมศาสตร์และบรหิารธรุกจิซึง่เป็นภารกิจของมหาวทิยาลยัฯ	เพือ่น�า
สู่ชุมชน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

		 ตั้ ง อยู ่ เ ลข ท่ี 	 52 	 หมู ่ 	 7 	 ต� าบลบ ้ านกร ่ า ง 	 อ� า เภอ เมื อ ง 	 จั งหวั ด พิษณุ โลกก ่ อ ต้ั ง ขึ้ น เมื่ อ 
วันที่		23	กันยายน	พ.ศ.	2496	โดยใช้ชื่อว่า	โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก	ปีต่อมา	ปีพ.ศ.	2509ได้รับการยกฐานะ
เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก	ปี	พ.ศ.	2518เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก	 
ปีพ.ศ.	 2531	 เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 วิทยาเขตพิษณุโลก	 และในปี	 พ.ศ.	 2548	 ได้รับการสถาปนาเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก	จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ	วิจัยและบริการสู่ชุมชน
มุง่สร้างคนด	ีมีคณุธรรม	มคีณุภาพ	สูง้าน	เช่ียวชาญเทคโนโลย”ีเปิดสอนในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	
ระดับปริญญาตรี	และระดับปริญญาโท	ใน	3	คณะ	ได้แก่	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่บริการการ
วเิคราะห์	และตรวจสอบมาตรฐานการผลติทางการเกษตรทีดี่	รวมทัง้ถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในด้านการผลติ
ทางการเกษตร	และอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

	 	 ตั้งอยู่เลขที่	 128	 ถนนห้วยแก้ว	 ต�าบลช้างเผือก	 อ�าเภอเมือง	 	 จังหวัดเชียงใหม่	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที	่ 
8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2500	 โดยใช้ชื่อว่า	 วิทยาลัยเทคนิค	 ภาคพายัพต่อมาปี	 พ.ศ.2512	 เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
เทคนิคภาคพายัพ	 ปี	 พ.ศ.	 2515	 เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ	 เมื่อป	ี 
พ.ศ.2531	เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคพายัพ	ปีพ.ศ.2548	ได้รับการสถาปนาเป็น	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ภาคพายัพเชียงใหม่	 และปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
เชียงใหม่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)		 
ระดับปริญญาตรี	 และระดับปริญญาโทใน	 3	 คณะ	 1	 วิทยาลัย	 ได้แก่	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร	์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	 และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	 โดยมุ่ง
เน้นพัฒนาและบริหารจัดการด้วยการเรียนการสอน	การวิจัย	บริการวิชาการ	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้
แก่ชุมชนด้วยการสร้างนักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	มีทักษะด้านวิชาชีพในหลากหลายสาขา	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�าปาง

	 ตั้งอยู่เลขที่	200	หมู่	17	ต�าบลพิชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2500	 
โดยใช้ช่ือว่าโรงเรียนเกษตรกรรมล�าปาง	 	 และในปี	 พ.ศ.2518	 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา	 วิทยาเขตเกษตรล�าปาง	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2531	 ยกฐานะขึ้นเป็น	 สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล	 วิทยาเขตล�าปาง	 และในปี	 พ.ศ.2548	 ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล� าปาง 	 จั ดการ เรี ยนการสอนในระ ดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้ นสู ง 	 (ปวส . ) 	 ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท	 ใน	 3	 คณะ	 ได ้แก ่	 	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 ซ่ึงมีการพัฒนาการเรียนการสอน	การวิจัย	 และการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ	 ที่มีอยู่	 ในมหาวิทยาลัยจากต้นน�้าสู่ปลายน�้า	 ตั้งแต่กระบวนการผลิตทางการเกษตร	 และการน�าผลผลิต 
เข้าสู่การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ภายใต้การสร้างเครื่องมือและดูแลระบบจากวิศวกร	 รวมทั้งกระบวนการ
บริหารทางธุรกิจและบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับท้องถิ่น	ระดับชาติและระดับนานาชาติ	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย

			 ตั้งอยู่	เลขที่	99	หมู่	10	ถนนพหลโยธิน		ต�าบลทรายขาว	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษา
จัดการศกึษาด้านวิชาชพีด้านเทคโนโลย	ีซึง่กระทรวงศกึษาธกิารจดัต้ังขึน้	โดยได้รับการสถาปนาและวางศลิาฤกษ์	ใน
วันที่	3	มกราคม	พ.ศ.	2538	เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	ทรงครองราชย์ครบ	50	ปี	เพือ่เป็นการกระจายโอกาสทางการศกึษา	และพัฒนาสู่ท้องถ่ินชนบท	โดยมพ้ืีนที่
เป้าหมายด�าเนินงานในเขตภาคเหนือตอนบน	และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4	ชาติ	ที่เรียกว่า	“เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”	
และในปี	พ.ศ.2548	ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย	จัดการเรียนการสอน
ในระดับ	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และปริญญาตรี	 ใน	 2	 คณะ	 คือ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	 เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น�าด้านการจัดการศึกษา	 และสร้างสรรค์สังคมอย่าง
แท้จริง	มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้า
และการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน�้าโขง	
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สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

				 ตั้งอยู ่เลขท่ี	 202	 หมู ่ที่	 17	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบลพิชัย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดล�าปาง	 โดยใช้พื้นที่
ร ่วมกับ	 เขตพื้นท่ีล�าปาง	 มีพื้นที่ประมาณ	 1,800	 ไร่	 เดิมชื่อ	 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร	 จัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 พ.ศ.2518	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกษตรและฝึกอบรมครู	 อาจารย์	 นักศึกษา	 ตลอดจนเกษตรกร	 และประชาชน
ทั่วไปและในวันที่ 	 17	 กุมภาพันธ ์	 พ.ศ.	 2554	 ได ้ เปลี่ยนชื่อเป ็น	 “สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร”  
ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านงานวิจัยทางการเกษตร	การผลิตเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม	และการปรับปรุงพันธุ์พืช
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รายนามผู้ที่ ได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” 

ประจ�าปีการศึกษา 2565

1.ประเภทอาจารย์  

1.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

	 1.	นางปิยะนุช																				 สินันตา
	 2.	นายอธิปัตย์																							 สายสูง

1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฎ		 วิทยาประภากร
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี				 ศรีแย้ม
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช						 เกตุ้ย
	 4.	นางสาวอุษณีย์ภรณ์												 สร้อยเพ็ชร์

1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ์			 กาญจนพิบูลย์
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพนธ์					 ทาแกง
	 3.	นายทัชชกร																								ธรรมปัญญา
	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร							 พันธุ์ท่าช้าง

1.4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส							 บุญญะฤทธิ์

1.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

	 1.	นายศุภกาล							 	 ตุ้ยเต็มวงศ์
	 2.	นางเพ็ญวรัตน์				 	 พันธ์ภัทรชัย
	 3.	นางช่อทิพย์							 	 นิมิตรกุล
	 4.	นายคทาชา								 	 ศรีฟ้าเลื่อน	 	
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2.ประเภทสายสนับสนุน  

2.1 ด้านปฏิบัติงาน 

							 1.	นายศักดิ์ชัย	 	 	 กันธะดา

3. ประเภทศิษย์เก่า  

3.1 ด้านสร้างชื่อเสียง 

	 1.	นายทรงวิทย์	 	 	 ดิษฐวุฒิ		
							 2.	นางสาวรตนพร	 	 กิติกาศ	
	 3.	นายนิรันดร์					 	 ชุมพลอนันต์							
	 4.	นางโสภา								 	 สุขแสนโชติ	
	 5.นายพัลลภ				 	 	 เตชะสุวรรณ์
	 6.	นายหมวดตรีไพทูรย์	 	 พรหมน้อย

3.2 ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย  

	 1.	นายอัคค์สัจจา		 	 ดวงสุภาสิญจ์
							 2.	นายชาตรี	 	 	 ธินนท์
	 3.	นายพงศ์เพชร								 	 มีทรัพย์							
	 4.	ดาบต�ารวจอนุวัติ				 	 ท้าวเชียง	
	 5.นายฐานิตย์				 	 	 จันทวิเศษ
	 6.	นายวิวัตร	 	 	 ยอดเกตุ

4.ประเภทนักศึกษา  

4.1 ด้านทักษะผู้น�า  

	 1.	นายชัยณรงค์				 	 จุ่มแปง
	 2.	นายประกฤษฎิ์			 	 เอกวิลัย	
	 3..	นายอดุลย์ฤทธิ์				 	 โกวฤทธิ์	
							 4.	นายกฤตติพงศ์	 	 ลาโพธิ์	



15“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256514 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

4.2 ด้านสร้างชื่อเสียง 

	 1.	นายนนธชัย					 	 จั่นเทศ	 											
	 2.	นายนพรุจ								 	 สุรี	 	
	 3.	นายอ�าพัน								 	 อินยา	 	
	 4.	นางสาวกรณ์นภัส				 	 บัวตอง	 	
	 5.	นายศุภกิตติ์						 	 ณกาศ	 	
	 6.	นายณัฐวุฒิ							 	 ประวันไหว้	
	 7.	นายวชิรวิทย์				 	 ไชยชะนาญ			
							 8.	นายไพศาล	 	 	 เม็งขาว
	 9.	นายธนวัฒน์	 	 	 โกฎธิ
	 10.	นายเมตไตร	 	 	 รอยรัก
	 11.	นายไกรวิชญ์		 	 พิมลพันธุ์
	 12.	นายสุภัทพรหมรังสี	 	 แซ่เตีย
	 13.	นางสาวชุติมณฑน์	 	 ทองขัด
	 14.	นายธีรภัทร์	 	 	 ปันดวงแก้ว
	 15.	นางสาวหลีฟ่ง	 	 จาง
	 16.	นายธัญพิสิษฐ์	 	 ค�าปาน
	 17.	นางสาวนิตยาภรณ์	 	 พระบาง
	 18.	นายธีรภัทร	 	 	 ค�าเป็ง
	 19.	นายฟีลี่	 	 	 อย่าจา
	 20.	นายภัทยา	 	 	 โค้วถาวร
	 21.	นายกฤษสมิชฌน์	 	 ศรีปัญญา
	 22.	นายชยุตม์	 	 	 พละศึก
	 23.	นายพีรวิชญ์	 	 	 กุลธ�ารงค์

4.3 ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

	 1.	นายอัษฎาวุฒิ					 	 ค�าวงศ์	
	 2.	นายกิตติวัฒน์		 	 ก๋าซ้อน																	 	

4.4 ด้านทักษะผู้น�าส่วนกลางทุกพื้นที่ 

	 1.	นายธันวา	 	 	 พานิช	 	
							 2.	นายณัฐนันท์	 	 	 ใจค�า
	 3.	นางสาวชัญญา		 	 ดู่ปัญญา	
	 4.	นายสุธี	 	 	 มีลาภ	
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ประวัติและผลงาน
ผู้ที่ ได้รับรางวัลประกาศ ยกย่อง 

และเชิดชูเกียรติประจ�าปีการศึกษา 2565
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ประเภทอาจารย์
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นางปิยะนุช สินันตา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล	 	 นางปิยะนุช		สินันตา
วัน เดือน ปีเกิด 	 9	มิถุนายน	2517
ชื่อ - นามสกุล บิดา	 นายเคี้ยง	แซ่จึง
ชื่อ - นามสกุล มารดา	 นางสมจิตร์		กิ่งยอด
สถานภาพ	 	 สมรส
ทีอ่ยู่ปัจจบัุน 15	ถนนผากอง	ต�าบลในเวยีง	อ�าเภอเมอืง	
จังหวัดน่าน	55000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ  
อาจารย์ประจ�าสาขาศิลปศาสตร์	
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลล้านนา	น่าน
เบอร์โทรศัพท์ 
มือถือ	081	859	1247	
ที่ท�างาน	054	710	259	
E-Mail:	a_piyanuch@rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต		การสื่อสารมวลชน   
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2538

• ระดับปริญญาโท  
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต	การพัฒนาชุมชน       
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	,	ปีการศึกษา	2546  

ผลงานดีเด่น

	 1. รับผิดชอบศูนย ์การเรียนรู ้บ ้านวิถี ไทย	 
ตามศาสตร์พระราชา	 เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการ
วิชาการด้านศาสตร์พระราชา	 แก่	 นักเรียน	 นักศึกษา	
ประชาชน	 ท้ังในและต่างจังหวัด	 ต่างประเทศ	 ต้ังแต่ปี	
2558	จนถึงปัจจุบัน	(2565)
	 2.	พ.ศ.	2565	รับเชิญจาก	มูลนิธิฮักเมืองน่าน	
เป็นคณะกรรมการมูลนิธิ	 สมัยปัจจุบัน	 (พ.ศ.2565-
2568)
	 3.	พ.ศ.	2563-2565	รบัเชิญเป็น	คณะกรรมการ
โครงการกล้าดี	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ปี	 4,	 ปี	 5,	 ปี	 6	 และปี	 7	 (2565)	 ท�าหน้าที่	
พจิารณากลัน่กรองโครงการ	ตดัสนิโครงการ	และตดิตาม
ประเมินผลโครงการ	
	 4.	พ.ศ.	2564	ปฏบัิตงิาน	หน้าทีค่รอูารยเกษตร
จงัหวดัน่าน	โครงการพระราชทาน	โรงเรยีนอารยเกษตร	
กระทรวงศึกษาธิการ	ประจ�าปี	2564	
	 5.	พ.ศ.	2563	ปฏิบัติงาน	ครูเรือนจ�า	โครงการ
พระราชทาน	โคกหนองนา	แห่งน�า้ใจและความหวงั	กรม
ราชทัณฑ์	
	 6.พ.ศ.	 2565	คณะท�างานโครงการ	U2T	 for	
BCG	ต�าบลยอด	อ�าเภอสองแคว	จงัหวดัน่าน	รบัผดิชอบ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์โครงการ	 เผยแพร่และจัดแสดง
สินค้าจากโครงการ
	 7. 	 พฤศจิกายน	 2565	 คณะท�างานจัด
นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์	 และองค์ความรู้	 งาน	ภาคี
น่าน	สบืสาน	ต่อยอด	ร่วมกบั	จงัหวดัน่าน	มลูนธิปิิดทอง
หลงัพระ	สบืสานแนวพระราชด�าร,ิ	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นายอธิปัตย์   สายสูง
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล	 	 นายอธิปัตย์			สายสูง
วัน เดือน ปีเกิด	 	 19	พฤษภาคม	2530
ชื่อ – สกุล บิดา	 	 นายมงคล			สายสูง
ชื่อ – สกุล บิดา	 	 นางอุไรรัตน์			สายสูง
สถานภาพ	 	 โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่	169		หมู่	2		ต�าบลฝายแก้ว		
อ�าเภอภูเพียง		จังหวัดน่าน	550000	
ปัจจุบันประกอบอาชีพ   
พนักงานมหาวิทยาลัย	ต�าแหน่งอาจารย์	
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน
สาขาการบัญชี		คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์	 (081)1656677					
E-Mail	:	s.athipat@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2553

• ระดับปริญญาโท  
บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.	2558

ผลงานดีเด่น

ประวัติการท�างานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
• ผู้ก่อตั้งทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล	“ย่าสั่งลุย”
• เลขานุการชมรมเรือพายจังหวัดน่าน	 สังกัด

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน
• เลขานุการชมรมเรือพาย	 ม.เทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	 น่าน	 สังกัดสมาคมเรือพายแห่ง
ประเทศไทย

• เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน
• คณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีเรือแข่ง

จังหวัดน่าน	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน
• ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน
• ผู ้ฝ ึกสอนเรือยาวประเพณี	 ชมรมเรือพาย	

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน
• ผู้จัดการอู่ต่อเรือแข่งซุ้มย่าสั่งลุย	จังหวัดน่าน
• วิทยากรบรรยายพิเศษ	

ผลงานดีเด่น
	 1.	 ได้รับเลือกเป็นวิทยากรบรรยาย	เรื่อง	สล่า
เรือน่าน	 “จุมสล่า”	 นักพากย์เรือยาวเยาวชนสร้างสุข	 
ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2565	
	 2.	ผู้จัดนทิรรศการและเสวนาการแสดงผลงาน	 
“จุมสล่าเรือน่าน”	 สืบเนื่องมาจากงานวิจัยโครงการ	 
การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน	 ผ่านรูปแบบ 
เชิงช ่างศิลป ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน ่าน	 14	 ตุลาคม	 
ถึง	9	พฤศจิกายน	2564	ณ	หอศิลป์ริมน่าน
	 3.	รางวลัถ้วยพระราชทาน	และรางวัลเกียรตยิศ
การแข่งขันเรือยาวประเพณี	และเรือพายสากล	
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชินานาฎ  วิทยาประภากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล	 ผศ.ดร.ชินานาฏ		วิทยาประภากร
วัน เดือน ปีเกิด	 2		เดือนกุมภาพันธ์	2518 
ชื่อ – นามสกุล บิดา	 ด.ต.บุญสม		ศศิศิลป์
ชื่อ – นามสกุล  มารดา	 นางศุภวัลย์		ศศิศิลป์
สถานภาพ	 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน	55/95		หมู่บ้านรินรดา		ต.ไชยสถาน	
อ.สารภี		จ.เชียงใหม่	
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	 ข้าราชการครู	สาขา
วิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ	 098	3690990		และ		087	3053667	
-ที่ท�างาน	053	921444	 	
-E-Mail		chinanatw@hotmaiilcom

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
วทบ.	เคมี	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2540

• ระดับปริญญาโท  
วทม.	เคมี		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	,	ปีการศึกษา	
2546  

• ระดับปริญญาเอก 
วทด.	เคมี(หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ร่วมกับ	Aston	University,	UK 
ปีการศึกษา	2553  

ผลงานดีเด่น

		 1.	 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต�าบลแบบบูรณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	กรณี	
ต�าบลนาคอเรือ	อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ปี	2564-
2565

• ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการ	 กับอ�าเภอฮอด	 จังหวัดเชียงใหม่	 กับ
นายอ�าเภอฮอด	 พัฒนาชุมชน	 สู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

• 	 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนน�าเสนอต่อผู้ช่วย
รัฐมนตรีกระทรวง	อว.

• 	 ได้รับการคัดเลือกออกบู้ทแสดงผลงานในงาน
เกษตรภาคเหนือ	ปี	2565

• 	 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส�าเร็จ
โครงการ	ผ่านระบบ	VDO	Conference

 
	 2.	โครงการบริหารจัดการน�้าโดยชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมตามแนวพระราชด�าริ	
  
	 3.	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	
OTOP	 ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร	ด้วยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก	

• ผลติภณัฑ์และยกระดับผลติภณัฑ์เข้าสูม่าตรฐาน
ตามเป้าหมาย		

• ผู ้ประกอบการได ้รับการพัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์	 และกระบวนการคิดเพื่อต่อยอด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความยั่งยืน	
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภาวดี    ศรีแย้ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	 นางสาวสุภาวดี		ศรีแย้ม		 	 	
	 	 (Ms.	Supawadee	Sriyam)
วันเดือนปีเกิด	 16	พฤศจิกายน	2515
ชื่อ-นามสกุล บิดา	 นายไสว		ศรีแย้ม
ชื่อ-นามสกุล มารดา	 นางวณี		ศรีแย้ม
สถานภาพ	 	 โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน	 522		หมู่	3	ต�าบลฝายแก้ว	 
อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	55000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	 อาจารย์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
-	มือถือ			 061−4651594	 	
-ที่ท�างาน		 054-710259	ต่อ	7244
-	โทรสาร	(Fax)		054-771398
-	อีเมล:			 supawadee_s@rmutl.ac.th	หรือ		
	 	 sriyams1116@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/ทล.บ(เทคโนโลยี
บัณฑิต)   สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2537

• ระดับปริญญาโท  
เทคโนโลยีชีวภาพ/วท.ม	(วิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง	,	ปีการศึกษา	2541  

• ระดับปริญญาเอก 
วิทยาศาสตร์การอาหาร/วท.ด.	(วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีการศึกษา	
2551  

ผลงานดีเด่น

		 1	 ผลงานวิจัย	 หัวหน้าแผนงานวิจัยบูรณาการ	
“ส้มสีทองน่าน	 :	การบูรณาการเพื่อการจัดการอนุรักษ์
พันธุกรรมและการใช ้ประโยชน ์จากพืชบ ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร์”	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ด�าเนนิงานวจัิย
พฒันา	ตัง้แต่ต้นน�า้	กลางน�า้	ปลายน�า้	ให้กลุม่เกษตรกรผู้
ปลกูส้มสทีองน่าน		ศกึษาองค์ความรูท้างพนัธกุรรมส้มสี
ทองน่านเพ่ือพัฒนาเป็นแนวทางสู่การผลิตส้มเขยีวหวาน	
แผนต้นทนุทีใ่ช้ในการผลติ	และจดุคุม้ทุนทีเ่หมาะสมต่อ
การลงทนุผลติส้มสีทองน่าน	การสร้างผลติภณัฑ์ต้นแบบ
และการน�าไปใช้ประโยขน์	เพื่อสร้างมูลค่าของส้มสีทอง
น่านและ	สร้างแหล่งเรียนรู้	เพื่อเผยแพร่	องค์ความรู้			
	 	 	 	2	ผลงานวิจัย	หัวหน้าชุดโครงการวิจัย	การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่ง
เสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร	จังหวัดน่าน	 	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	 โดย
มีผู้ประกอบการร่วมลงทุนวิจัย	2	ราย	ที่น�าผลงานวิจัย
ไปต่อยอดสู่เชิงพานิชย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในแก่
เกษตรกรและชมุชนต่อไป	ได้แก่	บริษทั	โกลเด้น	พคี	โฮม
ฟดูจ�ากัด	และ	กลุม่วสิาหกจิชมุชนการผลติไม้ผลเพือ่การ
ตลาดบ้านวงัผา		โดยด�าเนนิการวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ส้ม
สีทองน่าน	จ�านวน	7	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์น�้าส้ม
ผสมเกล็ดส้ม	 	 วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง	 	 ชาแยมส้มสีทอง	
พุดด้ิงส้มสีทอง	 ส้มสีทองลอยแก้ว(สเตอริไรส์)	 กาแฟ
ส้มลาเต้	 	 ซีสส้มคิวบ์	 พร้อมท้ังการบูรณาการเชื่อมโยง
ผลติภณัฑ์กบัแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัน่าน	เป็นการท่อง
เที่ยวเชิงเกษตรและอาหาร		
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นงนุช เกตุ้ย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล:		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นงนุช	เกตุ้ย
วัน เดือน ปี เกิด: 	 26	เมษายน	2522	
ชื่อ-นามสกุล บิดา: 	 จ่าสิบเอกจุล	นาคพึ่ง
ชื่อ-นามสกุล มารดา: 	 นางล�าใย	นาคพึ่ง	
สถานภาพ: 	 	 สมรส		 	 	
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส:	นายสัตวแพทย์	สุริยาวุฒิ	เกตุ้ย
ที่อยู่ปัจจุบัน:	103	หมู่ที่	3	บ้านสวนหอม	ต�าบลผาสิงห์	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดน่าน	55000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ: 
อาจารย์	 (พนักงานมหาวิทยาลัย)	 สังกัด	 หลักสูตร
วทิยาการคอมพวิเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
น่าน	59	หมู่ที่	13	ต�าบลฝายแก้ว	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัด
น่าน	55000
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ:	088	2511145	 	
ที่ท�างาน:	054	710	259	ต่อ	508001
โทรสาร:	054	771	398	 	
อีเมล:	nongnuchketui@rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2544

• ระดับปริญญาโท  
วิทยาการคอมพิวเตอร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	 
ปีการศึกษา	2547  

• ระดับปริญญาเอก 
เทคโนโลยี	(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ปีการศึกษา	2557

ผลงานดีเด่น

		 1.กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย	
ต�าแหน่งกรรมการและทะเบียน
	 2.ผู้ประสานงานหลักและเลขานุการ	 ในการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 3	 งานร่วมกัน	 
(International	Joint	Conference	2022	(1)	The17th	

International	 Joint	 Symposium	 on	 Artificial	
Intelligence	 and	 Natural	 Language	 Process-
ing	 (iSAI-NLP	 2022)	 (2)	 The	 ๓rd	 International	 
Conference	 on	 Artificial	 Intelligence	 and	 In-
ternet	 of	 Things	 (AIoT2022)	 and	 (3)	 The	 5th  
International	Conference	on	Culture	Technology 
	(ICCT	2022)
	 3.ผู้บริหารโครงการและด�าเนินการ	 โครงการ
ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับทุกคน	 (AI	 for	 All)	 ร่วมกับ
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย	 (AIAT)	ขับเคลื่อน
การพัฒนาก�าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์	 ต้ังแต่ป ี 
2563-	2565	ต่อเนื่องปีที่	3	(ทุนสนับสนุนจาก	บพค.)
	 4.ผู ้ประสานงานและผู ้เชี่ยวชาญกิจกรรม
บ่มเพาะการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น	 ด้านการเกษตร
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 ในพื้นที่ภาค
กลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคเหนือ	ร่วมกับ
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(ทุนสนับสนุนจาก	NIA)
	 5.กรรมการด�าเนินงานออกข้อสอบมาตรฐาน
วชิาชพีไอท	ี(Information	Technology	Professional	
Examination:	 ITPE)	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายประเทศ
ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	พม่า	มองโกเลีย	บังคลาเทศ	
และไทย	(สวทช.)
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นางสาวอุษณีย์ภรณ์            
สร้อยเพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล :	นางสาวอุษณีย์ภรณ์		สร้อยเพ็ชร์
วัน เดือน ปีเกิด :	15		ธันวาคม		2524
ชื่อ – นามสกุล บิดา : นายอนุสรณ์		สร้อยเพ็ชร์
ชื่อ – นามสกุล  มารดา:	นางสุนันทา		สร้อยเพ็ชร์	
สถานภาพ :	โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน :	199/5	หมู่บ้านทาวน์อเวนิวสองแคว	
ต.พลายชุมพล	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	
ปัจจุบันประกอบอาชีพ		พนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษา	ต�าแหน่ง	อาจารย์	
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ	:		089-7126620	 	
-ที่ท�างาน:	055-298438	 	
-E-Mail	:	usaneeporn@rmutl.ac.th
-โทรสาร(Fax)	:	055-298440

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	(วท.บ.),		 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปีการศึกษา	พ.ศ.2547

• ระดับปริญญาโท  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)(สัตวศาสตร์)	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	,	ปีการศึกษา	2550  

• ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	(สัตวศาสตร์)	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปีการศึกษา	2559  

ผลงานดีเด่น

		 1.กิจกรรมส่งเสริมการประกวดและอนุรักษ์ไก่
เหลืองหางขาวเพื่อเป็นสัตว์เอกลักษณ์ประจ�าจังหวัด
พิษณุโลก

	 2.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะของเกษตรกรเพื่อการประกวดไก่พื้นเมือง	
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหาง
ขาว	เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิและสร้างความเข้มแขง็
ให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก	 ในวันท่ี	 14	 เดือน	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2565	ณ	มทร.	ล้านนา	พิษณุโลก
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ	นายชาญยุทธ์				กาญจนพิบูลย์				อายุ	42	ปี
วัน เดือน ปี เกิด  	 20	มกราคม	2523	 	
ชื่อ - นามสกุล บิดา 	 นายสุชาติ	กาญจนพิบูลย์	
ชื่อ - นามสกุล มารดา 	 นางนงเยาว์	กาญจนพิบูลย์	
สถานภาพ 	 	 โสด	 	
ต�าแหน่งทางวิชาการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	  
สังกัด	 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	 	
วัน เดือน ปีที่บรรจุ	 3	สิงหาคม	2552
รวมอายุราชการ  13	ปี	4		เดือน
เบอร์โทรศัพท์	 	 089-499-0429											
อีเมล์	 									 	 chanyut@rmutl.ac.th				
ที่อยู่ปัจจุบัน 60	หมู่	13	ต�าบลฝากแก้ว	อ�าเภอภูเพียง	
จังหวัดน่าน	55000	 								 	

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2543 
วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา	ปีการศึกษา	พ.ศ.	2564

• ระดับปริญญาโท  
วิศวกรรมไฟฟ้า 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,	ปีการศึกษา	2546 

• ระดับปริญญาเอก 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี	พระจอมเกล้าธนบุรี	ปีการศึกษา	2556

ผลงานดีเด่น

		 1.	เผยแพร่บทความวิจัยจ�านวน	30	เรื่อง
	 2.	 ได้รับรางวัล	 Best	 Paper	 Award	 งาน
ประชมุ	EMSES	2022,	December	7-10,	Dusit	Thani	
Pattaya,	Chonburi,	Thailand.
	 3.วิทยากรบรรยายเรื่อง	 การใช้งานระบบ	
SCADA	 ในงานอุตสาหกรรมและการเขียนโปรแกรม
เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง	 14,	 21	
สิงหาคม	2564	จ�านวน	30	คน
	 4.วิทยากรบรรยายเร่ือง	 ระบบโซล่าเซลล์
ทางการเกษตร	20	ให้กับเกษตรกร	150	คน	หลักสูตร
ระบบโรงเรอืนปลูกพชืแบบอตัโนมัตแิละระบบโซล่าเซลล์
ทางการเกษตรภายใต้กจิกรรมพฒันาเกษตรกรโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
(ศพก.)	วันที่	20	และ	22	กรกฎาคม2564	
	 5.วิทยากรบรรยายเร่ือง	 แนวทางการควบคุม	
แสง	 น�้า	 ไฟ	 ความชื้น	 PH	ปุ๋ย	 ของพืชสมุนไพรที่ปลูก
ด้วยระบบโรงเรือน	 ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสมุนไพรตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรภายใต้กลุ ่มแผน
งานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพื้น
ฐานของโอกาสและศกัยภาพของท้องถิน่ระดบัพืน้ทีว่นัที่	 
2	พฤศจิกายน	2564		ณ	ที่ท�าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชีววิถี	ต�าบลน�้าเกี๋ยน	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	จัดโดย
ส�านักงานเกษตรจังหวัดน่าน	จ�านวน	100	คน
	 6.วทิยากรอบรมค่ายค่ายวทิยาศาสตร์โรงเรียน
ศรสีวสัดิว์ทิยาคาร25-26	ธนัวาคม	2564	จ�านวน	300	คน 
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิรพนธ์ ทาแกง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล 	 นายจิรพนธ์	ทาแกง
วัน/เดือน/ปีเกิด	24	กันยายน	2521
ชื่อ-สกุล	บิดา	 นายจอมแปง	ทาแกง
ชื่อ-สกุล	มารดา		นางวิไล	ทาแกง
สภาณภาพ	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่	787/75	หมู่ที่	11	ซอย	5/4	 
ถนน	ล�าปาง	–	แจ้ห่ม	ต�าบล	ต้นธงชัย	อ�าเภอ	เมือง	
จังหวัดล�าปาง	52000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	 พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา	ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจ�า	
หลักสูตร	วศ.บ.	วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ	 086-3697901	
ที่ท�างาน	054-342547
E-Mail	:	Chiraphon@rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2545 
วศ.บ.	วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	ปีการศึกษา	พ.ศ.	2564

• ระดับปริญญาโท  
คอ.ม. ไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ปีการศึกษา	2550 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	,	ปีการศึกษา	2558 

• ระดับปริญญาเอก 
ปร.ด.	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปีการศึกษา	2562

ผลงานดีเด่น

• ผลงานทางวิชาการ	 Processing	 of	 Dried	 
Pineapple	 Glace	 us ing	 Solar	 Dryer	 
ชือ่วารสาร	Naresuan	University	Journal:	Science	 
andTechnology	(2017)	TCI

• ผลงานทางวิชาการMultiple	 bee	 colony	 
optimization	 technique	 for	 economicdis-
patch	 problem	with	 ramp	 rate	 limit	 and	
prohibited	operating	zone	ชื่อวารสาร	Kasem	
Bundit	 Engineering	 Journal	 Vol.7	 No.2	 
July-Decmber	(2017)	TCI

• ผลงานทางวิชาการ	Modification	of	Simulated 
Melting	 That	 is	 Optimized	 in	 Order	 to	
Solve	 the	 Economic	 Dispatch	 Problem 
Including	 the	 Ramp	 Rate	 Limit	 and	 
The 	 P r oh i b i t ed 	 Ope r a t i n g 	 Zone	 
ชื่อวารสาร	 Industrial	 Technology	 Lampang	 
RajabhatUniversity	Journal	(2017)	TCI

• ผลงานทางวิชาการ	 Sort ing	 P ineapple	
With	 Ultra	 Sonic	 of	 Pineapple	 Batavia	 
ชื่ อวารสาร	 Proceedings	 of 	 the	 10 th  
Conference	 of	 Electrical	 Engineering	 
Network	2018

• ผลงานทางวิ ชาการSo lv ing 	 economic	 
dispatch	problem	of	a	thermal	powerplant 
using	 ant-lion	 optimization	 technique 
ชือ่วารสาร	Kasem	Bundit	Engineering	Journal	
(2018)	TCI
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นายทัชชกร ธรรมปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ		 	 นายทัชชกร	ธรรมปัญญา
เกิดวันที่ 	 2	กรกฎาคม	2523 
ชื่อบิดา  	 นายอินจันทร์		ธรรมปัญญา
ชื่อมารดา 	 นางบานเพียร		ธรรมปัญญา
สถานภาพ 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน 	92	ม.3	ต.ดงมะดะ	อ.แม่ลาว	
จ.เชียงราย	57250
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ 	 089-7017032		
E-mail	:		 	Nikom_tamma@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
ค.อ.บ.	(วิศวกรรมไฟฟ้า),		สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตเชียงรายปีการศึกษา	พ.ศ.2545 

• ระดับปริญญาโท  
ค.อ.ม	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,	ปีการศึกษา	2554

• ระดับปริญญาเอก 
ก�าลังศึกษา	วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานดีเด่น

การด� า เนินงานหน ่วยสนับสนุนโครงการหลวง	 
ปี	2553	-	2558

หวัหน้าโครงการ	การพฒันาโรงอบชาขาวพลงังานความ
ร้อนร่วม

การถ่ายทอดองค์ความรู้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ร่วม
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	20	เชียงราย

หัวหน้าโครงการ	 U2T	 For	 BCG	 ต.เวียงห้าว	 อ.พาน	
จ.เชียงราย
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวฐิติพร	พันธุ์ท่าช้าง		 อายุ	45	ปี
วัน เดือน ปี เกิด 	2	มกราคม	2520  
ชื่อ - นามสกุล บิดา  นายทวี	พันธุ์ท่าช้าง	
ชื่อ - นามสกุล มารดา	 นางลัดดา	พันธุ์ท่าช้าง 
สถานภาพ   สมรส   
ต�าแหน่งทางวิชาการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	
สังกัด			สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ล้านนา	เชียงใหม่  
 วัน เดือน ปีที่บรรจุ 	22	กันยายน	2559 
รวมอายุราชการ 	 	6	ปี	2	เดือน
เบอร์โทรศัพท์  092-6841899  
อีเมล์ Thitibhorn@rmutl.ac.th 
ที่อยู่ปัจจุบัน	498/219	หมู่ที่	5	ถนนวงแหวนรอบ
ที่สอง	ต�าบลสันผีเสื้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	
50300	 	 	 	 	  
 

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2544

• ระดับปริญญาโท  
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา,	ปีการศึกษา	2548

• ระดับปริญญาเอก 
PhD	Civil	Engineering	,	National	Cheng	
Kung	University	Taiwan	(Taiwan)	,ปีการ
ศึกษา	2559

ผลงานดีเด่น
1.	โครงการทุนนวัตกรรสายอาชีพ
	 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงภาย
ใต้การก�ากับดูแลของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา	
(กสศ.)	โดยมเีป้าหมายเพือ่การสนบัสนนุเป้าหมายในการ
พัฒนาก�าลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้
เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย	 4.0	 และความต้องการตลาดแรงงานใน
ประเทศ

2.โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
	 ทนุพระกนษิฐาสัมมาชีพ	โดยกองทนุเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.	 จะเป็นหนึ่งในทุน
สร้างโอกาสทางการศกึษาทีจ่ะช่วยบรรเทาผลกระทบดงั
กล่าวและยงัเป็นต้นแบบการลงทนุสนบัสนนุให้นกัเรยีน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีศักยภาพได้
ศึกษาต่อในระดับสูงให้ผลตอบแทนกลับสู่ประเทศไทย
อย่างคุ้มค่า
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ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รติรส บุญญะฤทธิ์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส		บุญญะฤทธิ์		
ชื่อภาษาอังกฤษ Assistant	professor	Ratirost		
Boonyarit	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		(สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ)
วันเกิด วันที่	24	มิถายน	2518
ชื่อ-นามสกุลบิดา   ด.ต.ประณม		บุญญะฤทธิ์
ชื่อ-นามสกุลมารดา นางอ�ารวย		บุญญะฤทธิ์
สถานภาพ  โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่	 178/691	หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์	 	หมู่	 7	ซอย	
26	 ต�าบลหนองควาย	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	
ไปรษณีย์	50230	
สถานที่ท�างาน 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ		คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	เชียงใหม่	95	หมู่	2	ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่-
ล�าปาง	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300
เบอร์มือถือ 089-158-3210
อีเมล์ Kumim9@gmail.com
  

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปอุตสาหกรรม	ครุศาสตรอุตสากรรม
บัณฑิต		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร		,		ปีการศึกษา	พ.ศ.2539

• ระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาอาชีวศึกษา	คณะศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต			มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	ปีการศึกษา	
2550

ผลงานดีเด่น

	 1.	โครงการผ้าไทย
	 2.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	กลุ่มผ้าทอบ้าน
ดอยแก้ว	ต.ดอยแก้ว	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่.		รายงาน
การวจิยั.	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ(2551).
	 3.	 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์นพรัตน์สิ่งทอ.	 รายงานการวิจัย.
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	(2553).
	 4.	 การออกแบบลวดลายในงานผ้าปักด้วยมือ
ส�าหรับใช้ในงานเคหะส่ิงทอ.รายงานการวจัิย.	ส�านกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.(2554).
	 5.	 การศึกษาและออกแบบเสื้อผ้าโดยแนวคิด
จากวัฒนธรรมชาวไทลื้อจังหวัดล�าปาง	ส�าหรับกลุ่มเย็บ
ผ้าบ้านเวียงสวรรค์	 .รายงานการวิจัย.	 ส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ.	(2558).
	 6.	 การศึกษาเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน�้าพุร้อน
สันก�าแพง.	 รายงานการวิจัย.	 ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ.	(2558).
	 7.	การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์สินค้าของ
ทีร่ะลกึโดยแนวคดิจากวฒันธรรมชนเผ่าดาราอัง้	จงัหวดั
เชียงใหม่.	 รายงานการวิจัย.	 ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ.	(2559).
	 8.	 	 การศึกษาลวดลายผ้าไทลื้อเพื่อออกแบบ
แฟชั่นสตรีร่วมสมัย.รายงานการวิจัย.	 	 ส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ.	(2560)
	 9.	 	 การศึกษาและพัฒนาวิธีการตกแต ่ง
ผลิตภัณฑ์ผ ้าแบบล้านนาในรูปแบบร ่วมสมัยเชิง
สร้างสรรค์ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.	
(2561)



29“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256528 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล 	 	 นายศุภกาล		ตุ้ยเต็มวงศ์
วัน เดือน ปีเกิด	 	 18	พฤษภาคม	2525
ชื่อ – นามสกุล บิดา	 นายประสิทธิ์		ตุ้ยเต็มวงศ์
ชื่อ – นามสกุล  มารดา	 นางราตรี		ตุ้ยเต็มวงศ์
สถานภาพ	 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน 188/44	หมู่	10	ต.สันนาเม็ง	อ.สันทราย	
จ.เชียงใหม่	50210
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
อาจารย์	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ	 	 0892624838	 	 	 	
-	E-Mail		 supargane@hotmail.com
  

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	,		ปีการ
ศึกษา	พ.ศ.2548

• ระดับปริญญาโท  
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
ปีการศึกษา	2557

ผลงานดีเด่น
	 1.โครงการบรกิารวชิาการพฒันาทกัษะและการ
ซ่อมบ�ารุงหุ่นยุนต์แขกลอัตโนมัติ	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน	
กลุ่มภาคเหนือ
	 2.บรกิารวชิาการ	เสรมิทกัษะการคิดเชงิค�านวณ	
การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม	 Scratch	
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาล
	 3.วิทยากรโครงการอบรมจิตส�านักด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบั ติงานในสถานประกอบการ	 
ณ	วิทยาเทคนิคเชียงใหม่
		 4.บริการวิชาการที่ปรึกษาโครงการ	 เพิ่ม
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	
ปีงบประมาณ	2565	บริษัท	เอไออินดัสทรีส์	จ�ากัด
	 5.ประสานงานจัดการแข่งขัน	 INNOVATOR	
Cnallenge2022	Self	Driving	car+Logistics	North
	 6.ประสานงานจัดโครงการสร้างนักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farm)
	 7.บรกิารวชิาการการอบรมให้ความรูแ้ละใช้ห้อง
ปฏิบัติการงานเชื่อม	 หน่วยวิจัยพัฒนา	 นวัตกรรมและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง
	 8.ประสานงานความร่วมมอืทางวชิาการจดัการ
ศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา	 สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย	 และส�านักงานการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ	4	จังหวัดนครสวรรค์
	 9.คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียน
ผู ้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต	์
กระทรวงอุตสาหกรรม
	 10.บรกิารวชิาการโครงการพฒันาอตุสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 เพ่ือยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม	4.0	ปีงบประมาณ	2566



31“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256530 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นางเพ็ญวรัตน์  พันธ์ภัทรชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล   นางเพ็ญวรัตน์		พันธ์ภัทรชัย
วัน เดือน ปีเกิด  9	ตุลาคม	2527
ชื่อ – นามสกุล บิดา   นายทนงศักดิ์		เซ็นนันท์		
ชื่อ – นามสกุล   มารดา   นางบุญศรี		แก้วทอง
สถานภาพ  สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่	289/18	ดอนแก้ววิลเลจ
โครงการ	9	ต�าบลดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัด
เชียงใหม่	50180
ปัจจุบันประกอบอาชีพ  	พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา	ต�าแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ 082-1869200 
-ที่ท�างาน  053-266516	  
-E-Mail : Penwarat_s@rmutl.ac.th
   

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ล�าปาง	,		
ปีการศึกษา	พ.ศ.2549

• ระดับปริญญาโท  
เคมีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
ปีการศึกษา	2555			

ผลงานดีเด่น

	 การด�าเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
และสังคมในการขอทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัย
ภูมิภาค	 :	 ภาคเหนือ	 ประจ�าปี	 2565	 เพื่อยกระดับ
อาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยของชุมชน	 ต�าบลแม่แฝก
ใหม่	 อ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีส่วนร่วม
ของบคุลากรจาก	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้าน
นา	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยั่งยืนบ้านสบแฝก	
พร้อมท้ังการท�างานร่วมกบัภาคองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่	(อปธ.)	อ�าเภอสันทราย	จังหวดัเชยีงใหม่	ภายใต้การ
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย	 7	
วันท�าเงินให้เป็นศูนย์วิจัย



31“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256530 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นางช่อทิพย์ นิมิตรกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล  นางช่อทิพย์		นิมิตรกุล
วัน เดือน ปีเกิด  4	มิถุนายน	2532
ชื่อ – นามสกุล บิดา นายไกรสิงห์	นิมิตรกุล
ชื่อ – นามสกุล  มารดา  นางพรรณี	นิมิตรกุล
สถานภาพ 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านพิมุกต์1	บ้านเลขที่501/88	
ต.สันทรายน้อย	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่
ปัจจุบันประกอบอาชีพ / ศึกษาอยู่ที่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน(ดอยสะเก็ด)
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ 087-7461425  
-ที่ท�างาน 053	495	941	
-E-Mail  Chor.nimitkul@gmail.com
   

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
MBA	การตลาด	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	,		 
ปีการศึกษา	พ.ศ.2558

• ระดับปริญญาโท  
การตลาด	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
ปีการศึกษา	2555			

ผลงานดีเด่น

	 •	 ออกแบบนวัตกรรมการสอน	 PLAN	 YOUR	
MONEY	BOARD	GAME	เป็นบอร์ดเกมให้ความรู้เรื่อง
การวางแผนทางการเงนิ	ปัจจบุนัมบีอร์ดเกมรปูแบบใหม่
ส�าหรับการลงทุน	และการ์ดเกมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้
สิน	 ซ่ึงปัจจุบันมีการขยายผลใช้ในการเรียนในสถาบัน
ของตนเอง	 และสถาบันภายนอก	 มีผู้ร่วมเล่นเกมรับ
ความรู้แล้วมากกว่า	300	คนแล้ว
	 •	ปี	2562	ได้รบัรางวลัประกาศเกยีรติคณุระดบั
ประเทศ	:	สถานศึกษาต้นแบบ	โครงการ“Fin.	ดี		We	
can	 do!!!”	 Season	 2	 โดยหน่วยงาน/องค์กร	 :	 โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)	และ	ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง	(ศสพ.)	มูลนิธิยุวสถิรคุณ
	 •	 ปี	 2562	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	
3ระดับประเทศ	:	กิจกรรมการเรียนรู้	โครงการ“Fin.	ดี		
We	can	do!!!”	Season	2	โดยหน่วยงาน/องค์กร	:	โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)	และ	ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง	(ศสพ.)	มูลนิธิยุวสถิรคุณ
	 •	ปี	2563	ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ	:	
การประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินของครู	และ
นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาโครงการ“Fin.	 ดี	 	We	
can	 do!!!”	 โดยหน่วยงาน/องค์กร	 :	 โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.)	 และ	 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง	
(ศสพ.)	มูลนิธิยุวสถิรคุณ
	 •	ปี	2564	ได้รบัรางวลัประกาศเกยีรตคุิณสถาน
ศกึษาต้นแบบในการประกวดผลงานด้านความรูท้างการ
เงิน	:	สถานศึกษาต้นแบบ	โครงการ“Fin.	ดี		We	can	
do!!!”	Season	3	โดยหน่วยงาน/องค์กร	:	ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 (ธปท.)	 และส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา	(สอศ.)



33“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256532 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทอาจารย์ อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

นายคทาชา  ศรีฟ้าเลื่อน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล  นายคทาชา		ศรีฟ้าเลื่อน
วัน เดือน ปีเกิด  12	กรกฎาคม	2528
ชื่อ – นามสกุล บิดา นายอ�าพล		ศรีฟ้าเลื่อน
ชื่อ – นามสกุล  มารดา นางศรีนุช		ศรีฟ้าเลื่อน
สถานภาพ  โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 113	ซอย	7	หมู่ที่	4	ต�าบลเชิงดอย	
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	50220
ปัจจุบันประกอบอาชีพ อาจารย์	หลักสูตรเตรียม
บริหารธุรกิจ	สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เทคโนโลยี	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ 08	5539	1445
E-Mail   buncha001@rmutl.ac.th
   

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
การบัญชี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา	,		ปีการศึกษา	พ.ศ.2551

• ระดับปริญญาโท  
การบัญชี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
ปีการศึกษา	2559		

ผลงานดีเด่น

	 1.	 คณะกรรมการด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี					
ราชมงคลล้านนา	
	 2.	 คณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา	 และ
คณะกรรมการและเลขานุการด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2565
	 3.	 ร่วมออกแบบชุดส�าหรับขบวนกระทงใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 และร่วม
ก�ากบัการแสดงประกอบขบวนกระทงใหญ่มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	 4.	 ผู ้รับผิดชอบกิจกรรมในด้านการพัฒนา
นักศึกษา	 หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ	 สาขาโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ



33“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256532 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติและผลงาน
ผู้ที่ ได้รับรางวัลประกาศ ยกย่อง 

และเชิดชูเกียรติประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทสายสนับสนุน 



35“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256534 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

นายศักดิ์ชัย กันธะดา

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ–นามสกุล  นายศักดิ์ชัย	กันธะดา
วัน/เดือน/ปีเกิด  31	พฤษภาคม	2529
ชื่อ–สกุล บิดา  นายสรชัย	กันธะดา
ชื่อ–สกุล มารดา  นางบัวใส	กันธะดา
ปัจจุบันอาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 โทรศัพท์ 053–921444	ต่อ	1920	กด	2 
 มือถือ   083-2092143
 E-mail   sakchai@rmutl.ac.th
   

ประวัติการศึกษา

• ปวส. 
เทคนิคคอมพิวเตอร์	วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	,		
ปีการศึกษา	พ.ศ.2551

• ระดับปริญญาตรี  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ,ปีการศึกษา	2557	

ผลงานดีเด่น
	 ผ ล ง า น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ตลอดระยะ
เวลาตั้งแต่ปี	พศ.	2559	จนถึงปัจจุบัน	 ได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ	
มากมาย	อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	ตามที่ได้รับมอบ
หมาย	มาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ดัง
ต่อไปนี้	 เช่น	 ระบบทะเบียนกลาง,	 ระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล,	 ระบบจัดการเว็บไซต์และเว็บไซต์
หน่วยงาน,	ระบบการเงินออกใบเสร็จ,	ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์,	 ระบบจัดการเงินเดือนออนไลน์,	 การ
รับรอง	 ISO/IEC	 29110,	 ระบบสารสนเทศเพื่องาน
ประกนัคณุภาพการศกึษา,	ระบบงานกฬีาล้านนาเกมส์,	
ระบบลงทะเบียนงานปฐมนิเทศ	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
และงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร,	 แอปพิเค
ชัน	SIS	RMUTL,	 	PIS	RMUTL,	Check-in	RMUTL,	
ระบบงานวิ่ง	 RUN	 RMUTL,	 ระบบจองห้องออนไลน์,	
ระบบบริหารจัดการโครงการและแผน,ระบบจองรถ
ออนไลน์,	ระบบออกหนังสือรับรองการหักภาษี,	ระบบ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์,	 ระบบบันทึกกิจกรรม
บุคลากร	เป็นต้น

ประเภทสายสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนราชมงคลล้านนาสรรเสริญ 

ด้านปฏิบัติงาน



35“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256534 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติและผลงาน
ผู้ที่ ได้รับรางวัลประกาศ ยกย่อง 

และเชิดชูเกียรติประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า



37“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256536 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง

ประวัติส่วนตัว

นายทรงวิทย์	ดิษฐวุฒิ
เกิดวันที่ 17	ธันวาคม	พ.ศ.	2509
ต�าแหน่ง :	ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาค
เหนือ	ควบคุมดูแลสถานีวิทยุ	อสมท	11	จังหวัดภาค
เหนือ
หน่วยงาน : บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการศึกษา

• มัธยมศึกษา  
โรงเรียนเทพศิรินทร์

• ระดับปริญญาตรี  
วิศวกรรมอีเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 
ภาคพายัพ	เชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

• Mini	MBA	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Smart	Manager	&	Leadership	Program	

for	Organization	Development	(MLP)	รุ่น	
1โครงการ	MCOT	Leadership	Development	
Program 

ประสบการณ์/ประวัติการท�างาน 

(พอสังเขป)

• 2531	-	2533	สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	
กรมประชาสัมพันธ์

• 2533	-	2538	สถานีโทรทัศน์	ช่อง9	อสมท	
ควบคุมระบบการออกอากาศ

• 2538	-	2545	นายช่างควบคุมเครื่องส่งโทรทัศน์	
จังหวัดเชียงใหม่

• 2545	-	2550	วิศวกร	ซ่อมบ�ารุง	ระบบเครื่องส่ง
วิทยุ	และ	เครื่องส่งโทรทัศน์	อสมท	ภาคเหนือ

ผลงานดีเด่น

	 ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาค
เหนือ	 ควบคุมดูแลสถานีวิทยุ	 อสมท	 11	 จังหวัดภาค
เหนือบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 

• 2550	-	2554	นายสถานีวิทยุกระจายเสียง	อสมท	
จังหวัดพะเยา

• 2554	-	2556	นายสถานีวิทยุกระจายเสียง	อสมท	
จังหวัดเชียงราย

• 2556	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจาย
เสียง	ภาคเหนือ

• ควบคุมดูแลอ�านวยการ	สถานีวิทยุ	อสมท	11	
จังหวัดภาคเหนือ

ประวัติด้านสื่อสารมวลชนและด้านสังคม

• ประธานชมรมสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์	
จังหวัดเชียงราย

• เลขาธิการ	ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่
• ท�าข่าวเผยแพร่ออกสาธารณะชนในสื่อโทรทัศน์

และวิทยุ	จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ



37“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256536 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง

ประวัติส่วนตัว

นางสาวรตนพร		กิติกาศ
อายุ 	 	 59	ปี
ภูมิล�าเนา	 42	หมู่	9	ต�าบลท่าผา		 	 	
	 										อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

ประวัติการศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาเกษตรกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านาล�าปาง	(วิทยาเขตเกษตรล�าปาง)

• ปริญญาตรี 
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต	สาขาส่งเสริม
การเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• ปริญญาโท 
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต	สาขาส่งเสริม
การเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานดีเด่น

• ปี	 พ.ศ.	 2556	 ด�ารงต�าแหน่งเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล�าพูน	

• ปี	 พ.ศ.	 2558	 ด�ารงต�าแหน่งเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์	

• ปี	 พ.ศ.	 2560	 ด�ารงต�าแหน่งเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่

• ปี	 พ.ศ.	 2562	 ด�ารงต�าแหน่งเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล�าปางถึงปัจจุบัน

นางสาวรตนพร กิติกาศ 



39“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256538 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง

ประวัติส่วนตัว

นายนิรันดร์		ชุมพลอนันต์
ต�าแหน่ง :			นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ
							 					ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน	 
	 					ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
วัน/เดือน/ปีเกิด 		29		มกราคม	2522		อายุ			43		ปี		
ภูมิล�าเนา			 เชียงราย	
สถานที่ท�างาน		ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย	
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย	ชั้น	3	ถนนแม่ฟ้าหลวง	
ต�าบลริมกก	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	
57100
โทรศัพท์				0-53150-200-1
โทรสาร 				0-5317-7349
มือถือ							08-9191-3456
E-mail :  		degreelanna@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 

ประวัติการท�างาน

• 1	กรกฎาคม	2544	เจ้าหน้าที่สรรพากร	1 
ส�านักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา

• 1	ตุลาคม	2546	นักวิชาการพาณิชย์	3 
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

• 13	กรกฎาคม	2553	นักวิชาการพาณิชย์ 
ช�านาญการ	ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์

• 13	มีนาคม	2563	นักวิชาการพาณิชย์ 
ช�านาญการพิเศษ	ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงราย

ผลงานดีเด่น

	 นายกสมาคมศษิย์เก่า	มทร.ล้านนา	6	เขตพ้ืนที่	
(เชียงราย	 เชียงใหม่	 น่าน	ล�าปาง	ตาก	และพิษณุโลก)	
ประชมุร่วมกบัท่านอธกิารบดีฯ	เพือ่หารอืแนวทางความ
ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่าและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ	ตลอดจนช่วยเหลือ	ประสานงานและส่ง
เสริมความร่วมมือในการท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อม
หาวิทยาลัยและสัมคม	 พร้อมลงนาม	 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมกัน		ณ	ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี	มทร.	
ล้านนา	เชียงใหม่

นายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์  

	 ได้รับเกียรติจาก	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	 เชียงราย	 กล่าวแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ	 เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	2562



39“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256538 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล 	 	 นางโสภา			สุขแสนโชติ
เกิดเมื่อวันที่	 	 30		สิงหาคม		พ.ศ.	2501
อายุ	 	 	 64		ปี
ชื่อบิดา		 	 นายยืน			ซางซื่อมูล
ชื่อมารดา	 	 นางแสงหล้า				ซางซื่อมูล
สถานภาพ	 	 หม้าย
ที่อยู่ปัจจุบัน	 	 บ้านเลขที่		188/2		ถนน
หัวข่วงแก้ว		ต�าบลเวียง	อ�าเภอเมืองพะเยา		จังหวัด
พะเยา	56000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
• ข้าราชการบ�านาญ	กรมประมง	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
• เจ้าของธุรกิจหอพักใกล้มหาวิทยาลัยพะเยา	ชื่อ

หอพักบ้านสวนแสนสุข							เลขที่	215	หมู่	2	
ต�าบลแม่กา	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	
56000

• เจ้าของไร่แสนสุข	ปลูกผักเซียงดา	แหล่งใหญ่ที่สุด
ในจังหวัดพะเยา	และท�าธุรกิจ	ผักเซียงดา-พะเยา	
ครบวงจร	เลขที่	215	หมู่	2	ต�าบลแม่กา	อ�าเภอ
เมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา 
หมายเหตุ	 หอพักบ้านสวนแสนสุขและไร่แสนสุข
อยู่ในบริเวณเดียวกัน

สถานที่ท�างาน  
• หอพักบ้านสวนแสนสุข
• ไร่แสนสุข	เลขที่	215	หมู่	2	ต�าบลแม่กา	อ�าเภอ

เมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	56000
โทรศัพท์	 081-7834428
อีเมลล์	 	 sopa0817834428@gmail.com
Line ID 	 0817834428

ผลงานดีเด่น

นางโสภา สุขแสนโชติ

ประวัติการศึกษา

• ปวช 
เกษตรกรรมทั่วไป	วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา	วิทยาเขตเกษตรน่าน	ปีการศึกษา	
2520

• ปริญญาตรี 
การพัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปีการศึกษา	2546

• ปี	2542	ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นที่	2	ระดับภาค
(ภาคเหนือ)	 ในการประกวดแหล่งน�้า	 เพิ่มผลผลิต
การประมงในแหล่งน�้าทั่วไป	คือ	หนองแหย่ง	บ้าน
ศรีมาลัย	หมู่	12		ต.จุน	อ.จุน	จ.พะเยา	

• ปี	2544	ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นที่	3	ระดับภาค
(ภาคเหนือ)	 ในการประกวดแหล่งน�้าเพ่ิมผลผลิต
การประมงในแหล่งน�้าทั่วไป	คือ	หนองแหย่ง	บ้าน
ศรีมาลัย	หมู่	12		ต.จุน	อ.จุน	จ.พะเยา	

• ปี	 2555	 ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น	 จังหวัด
พะเยา	 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวง
วัฒนธรรม

• ปี	 2556	 ได้รับรางวัลเล่าเรื่องประทับใจที่มีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	 ดีเด่น	 ประเภทบุคคล
ท่ัวไป	 จากกรมประชาสัมพันธ์	 บทความ	 “สมเด็จ
ย่าในดวงใจ”



41“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256540 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล	 	 นายพัลลภ			เตชะสุวรรณ์
วัน เดือน ปีเกิด	 	 4	ตุลาคม		2510
สถานภาพ	 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท	แอร์โคจ�ากัด	เลขที่	1126/2	 
ชั้น	30-31	อาคารวานิช	2	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 
แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
ปัจจุบันประกอบอาชีพ   
Managing	Director	Trane	Thailand/Airco	Limited 
เบอร์โทรศัพท์	 (081)	8295041			
E-Mail : 	 phanlop2550@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	,		

• ระดับปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการท�างาน

ปี2532	 ถึงปัจจุบัน	 	 TRANE	 THAILAND/AIRCO	 
LIMITED	ต�าแหน่งปัจจุบัน		กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 แอร์โค	 จ�ากัด	 และกรรมการผู้จัดการบริษัท	 
แอมแอร์	จ�ากัด

ผลงานดีเด่น

นายพัลลภ  เตชะสุวรรณ์

	 ด�ารงต�าแหน ่งกรรมการผุ ้ จัดการบริษัท 
	 แอร์โค	 จ�ากัด	 หรือเครื่องปรับอากาศ	 “เทรน”	 
หนึ่ งในด ้านผู ้น�าด ้านธุรกิจระบบปรับอากาศที่ มี
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงส�าหรับ
อาคารพาณิชและที่พักอาศัย	เทรน(ประเทศไทย)	ก่อตั้ง
ขึน้ในปี	พ.ศ.	2534	โดยผลิต	จัดจ�าหน่าย	และให้บริการ
ด้านระบบปรับอากาศแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศไทย	
รวมถึงประเทศลาว	และกัมพูชา	ด้วยพนักงานกว่า	500	
คนในปัจจุบัน
	 เทรน(ประเทศไทย)	 ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู ่ที่
กรงุเทพมหานคร	โดนมศีนูย์บรกิารและศูนย์อะไหล่เทรน
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	
ขอนแก่น	 นครราชสีมา	 พัทยา	 ภูเก็ต	 และในเขตภาค
เหนือรวมท้ังมีโรงงานผลิตต้ังอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด	
จังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นศูนย์การผลิตเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก(1-5	ตันความเย็น)	และ
เครื่องปรับอากาศส�าหรับพาณิชกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง	(6-60	ตันความเย็น)



41“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256540 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :	นายหมวดตรี	ไพทูรย์		พรหมน้อย	
วัน เดือน ปีเกิด :	วันที่	29	กันยายน	2505
ชื่อ - นามสกุลบิดา :	นายแย้ม		พรหมน้อย			
ชื่อ - นามสกุลมารดา :	นางปิ่น		พรหมน้อย
สถานภาพ :	สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน :	เลขที่	99/3	หมู่ที่	2	ต�าบลคุ้งตะเภา	
อ.เมืองอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์		53000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ :  
ธุรกิจส่วนตัว	บริษัทอุตรดิตถ์แพรทอง	จ�ากัด
เบอร์โทรศัพท์ :	085-1159944

ประวัติการศึกษา

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขต
เกษตรพิษณุโลก

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขต	
เกษตรนครศรีธรรมราช

• ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้	ปีการศึกษา	2527 
คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช		ปีการศึกษา	2554

• ระดับปริญญาโท  
คณะรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก	ปีการศึกษา	2557 

ผลงานดีเด่น

นายหมวดตรีไพทูรย์ พรหมน้อย

• ก�านันยอดเยี่ยม	(แหนบทองค�า)	ปี	2540
• ประธานสหกรณ ์หอมแดง 	 เมื องอุ ตรดิตถ 	์ 

ปี	2543
• ประธานชมรมก�านนัผูใ้หญ่บ้านอ�าเภอเมอืงอตุรดติถ์

ปี	2546
• นายกสมาคมก� านันผู ้ ใหญ ่จั งหวัดอุตรดิตถ 	์ 

ปี	2549
• ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ก�านันผู ้ ใหญ่บ ้าน

อุตรดิตถ์	จ�ากัด	ปี2553
• รองประธานชมรมก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน	 17	 จังหวัด 

ภาคเหนือ	ปี	2555
• อุปนายกสมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย	

ปี	2556
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานต�ารวจ	สภ.เมืองอุตรดิตถ์	ปี	2558
• ประธานกลุ่มเกษตรกรท�านาคุ้งตะเภา	 ปี	2559
• ประธานนาแปลงใหญ่คุ้งตะเภา	ปี	2560
• ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์	ปี	2560



43“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256542 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ	 นายอัคค์สัจจา		ดวงสุภาสิญจ์	
เกิดวันที่ 8	ธันวาคม	พ.ศ.	2522	
ชื่อ-นามสกุลบิดา	นายวัชระ		ดวงสุภา
ชื่อ- นามสกุลมารดา	นางวัน		ดงวสุภา
สถานภาพ		โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่	144/1	หมู่	4	ต�าบลเสริมซ้าย	
อ�าเภอเสริมงาม		จังหวัดล�าปาง	52210
โทรศัพท์	061-5194465
ปัจจบุนัประกอบอาชพี	อาจารย์	(พนกังานมหาวทิยาลัย)	
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
ที่อยู่ท่ีท�างาน	 128	 ถ.	 ห้วยแก้ว	 ต.ช้างเผือก	 อ.เมือง	
เชียงใหม่	 50300	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
โทร	061-5194465		
โทรสาร	053-213183
อีเมลล์	 sml_north@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

• ระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์		สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล	วิทยาเขต	ภาคพายัพ

• ระดับปริญญาโท  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 
วิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ระดับปริญญาเอก 
(ก�าลังศึกษาต่อ)	ป.ร.ด.	วิศวกรรมอุตสาหการ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานดีเด่น

นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

ประสบการณ์ท�างาน  
• 2554-ปัจจุบัน	 อาจารย์	 (พนักงานมหาวิทยาลัย)	

สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	

• 2559-2560	ผู ้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ ์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

• 2555	–	2559			รองผูอ้�านวยการกองประชาสมัพนัธ์	
และ	 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	 มทร.ล้านนาภาค
พายัพ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

• 2548-2552	อาจารย์	(พนกังานตามพันธกิจ)	สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	วทิยาเขต
ภาคพายัพ	เชียงใหม่

• 2546-2548	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 ฝ่ายวิจัย
และฝึกอบรม	สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขต
ภาคพายัพ	

ประสบการณ์งานสอน 
• สอนรายวชิา	Production	Planning	and	Control	

(การวางแผนและควบคุมการผลิต)
• สอนรายวิชา	Work	Study	(การศึกษางาน)
• สอนรายวชิา	Industrial	Engineering	(การจดัการ

งานวิศวกรรม)
• สอนรายวิชา	 Drawing	 Engineering	 (เขียนแบบ

งานวิศวกรรม)
• สอนรายวิชา	Productivity	(การเพิ่มผลผลิต)	ของ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์อื่น	มทร.ล้านนา
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ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล	 	 นายชาตรี			ธินนท์
วัน เดือน ปีเกิด	 	 18	ตุลาคม	2507
ชื่อ – นามสกุล บิดา	 นายทองค�า	ธินนท์
ชื่อ – นามสกุล  มารดา	 นางเอ้ย	ธินนท์
สถานภาพ	 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน  
257/108	ต.สุเทพ	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	
50200
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
รับราชการ	ต�าแหน่ง	พัฒนาการจังหวัดล�าปาง
เบอร์โทรศัพท์   
มือถือ 084-5740585	 	 	 	 -
ที่ท�างาน	054-265055	
E-Mail 	thinon2513@hotmail.com
โทรสาร	(Fax)	054-265055	ต่อ	20	

ประวัติการศึกษา

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เกษตร	วิทยาลัยเกษตรล�าปาง

• ระดับปริญญาตรี 
ส่งเสริมการเกษตร	สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้

• ระดับปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานดีเด่น

นายชาตรี ธินนท์

	 บรหิารการขบัเคลือ่นงานพฒันาชุมชน	ให้บรรลุ
เป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน	 ตอบสนอง	 การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน	 เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์
ชาติ	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ภายใต้โครงการส�าคัญต่างๆ	 
อาทิเช่น	 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ
ปราชญ์สัมมาชีพจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ		
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง			ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความ
พร้อม	 มีทักษะ	 และมีองค์ความรู ้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้ม
แข็ง	 ท�าให้ปราชญ์สัมมาชีพ	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นวทิยากรสัมมาชพี	มศีนูย์ฝึกสัมมาชพีเศรษฐกิจพอ
เพยีง	เป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู	้	มกีจิกรรม	ฝึกอาชีพ
แก่ประชาชนที่สนใจ	ตลอดจนท�าให้	มีช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน	 นวัตกรรมดีเด่นของส�านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ�าเภอ	 ให้แพร่หลายผ่านทางสื่อ/
ช่องทางต่าง	ๆ
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ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	:	 	 พงศ์เพชร	มีทรัพย์

การศึกษา :

• ระดับปริญญาโท  
การพัฒนาซอฟต์แวร์	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

• ระดับปริญญาตรี 
	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี	คลอง	6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
	สาขาวิชาการบัญชี		มทร.ล้านนา	เชียงราย

ประสบการณ์ท�างาน :

• 1998	–	2001	Programmer	in	Indochina	ser-
vices	Asia		Co.,ltd.

• 2000	–	2015	อาจารย์ประจ�า	สถาบัน	Netdesign	
Institute	(Web	design	Course	,	PHP	Course	,	
PHP	AdvancedMysql)

• 2020	อาจารย์พิเศษ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	
Course	special	topic	(WEB	Technology)

• 2015	-	2016	ทีป่รกึษา	การพฒันาซอฟต์แวร์	คณะ
นิเทศศาสตร์	ม.กรุงเทพ

• 2018-2020	ท่ีปรกึษา	ไอท	ีบรษิทั	ไฮโดรเท็ค	จ�ากดั	
(มหาชน)

• 2012-2022	ที่ปรึกษา	ไอที	บริษัทแบรน์เด็กไดเร็ค
ทอรี่จ�ากัด

ผลงานดีเด่น

นายพงศ์เพชร  มีทรัพย์  

ประสบการณ์สอน

• 	 วิทยากรฝึกอบรมทักษะการใช้งานโปรแกรม	
“Mysql	Basic”	

• 	 วิทยากรฝึกอบรมทักษะการใช้งานโปรแกรม	
“Mysql	Advanced”	

• 	อาจารย์ประจ�า	สถาบัน	Netdesign	Institute
• 	อาจารย์พิเศษ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

	 สมาคมศิษย ์ เก ่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	 เชียงราย	 จัดต้ังเม่ือปี	 พ.ศ.	 2554	
มีวัตถุประสงค ์ เพื่อส ่ง เสริมและผดุง เกียรติแห ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 	 เชียงราย		
และสมาชิก	 	 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความ
สัมพันธ์อันดีรวมท้ังเป็นส่ือกลางประสานงานให้กับ
สมาชิก	 	 เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการตลอดจนการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิก	 	 เพื่อสนับสนุนและส่ง
เสริมงานกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา		เชียงราย		และเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์และไม่ด�าเนินกิจกรรมใด	
ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองและการพนันทุกรูปแบบ
ซ่ึง	 ข้าพเจ้านายพงษ์เพชร	 	 มีทรัพย์	 	 ศิษย์เก่า	 ระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	สาขาวชิาการบญัชี	
ได้สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ศษิย์ปัจจบุนัเป็นประจ�าทุก
ปีการศกึษา	ผ่านช่องทางกลุ่มตัวแทนของศษิย์เก่าสาขา
การบัญชี	 	 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน	 และ
การมอบทนุ	ของสมาคมศิษย์เก่า	มทร.ล้านนา	เชยีงราย	
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ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล 		 ดาบต�ารวจอนุวัติ		ท้าวเชียง
เกิดเมื่อวันที่		 13	ตุลาคม	2506	อายุ	60	ปี	
ชื่อบิดา 		 นายสวิง		ท้าวเชียง
ชื่อมารดา 	 นางค�ามอญ		ท้าวเชียง
สถานภาพ	 สมรสกับนางธัญชนก		ท้าวเชียง	
ที่อยู่ปัจจุบัน  
40	 หมู่	 4	 ต�าบลน�้าปั้ว	 	 อ�าเภอเวียงสา	 จังหวัดน่าน	
55110
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวท�าฟาร์มสุกร		
โทรศัพท์ 	 084-9091191
อีเมล์		 anuwattaochieng2506@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ปวส 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตเกษตรน่าน	 
ปีการศึกษา	2528

• ระดับปริญญาตรี  
สาขาบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	ปีการศึกษา	2539

ประวัติการท�างาน

• ข้าราชการต�ารวจ	สังกัดกองบัญชาการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	22	ปี	

• ก�านันต�าบลน�้าปั้ว	อ�าเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน
(ปัจจุบัน)

• ประธานชมรมทหารผ่านศึก	อ�าเภอเวียงสา
(ปัจจุบัน)

• ประธานชมรมเรือแข่ง	อ�าเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน
(ปัจจุบัน)

ผลงานดีเด่น

ดาบต�ารวจอนุวัติ ท้าวเชียง 

• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	น่าน	(เกษตรน่าน)	คนที่	2
(ปัจจุบัน)	

• ประธานสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน�้าปั้ว	
อ�าเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน(ปัจจุบัน)

• อุปนายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน(ปัจจุบัน)
• อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึก	ทหารกองหนุน	

จังหวัดน่าน(ปัจจุบัน)

	 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการท�าคุณประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา	 น่าน	 ได้อุทิศตน	
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เป็นกิจกรรมของสมาคม
ศิษย์เก่าฯ	 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันหลายๆ	
กจิกรรม		ทัง้ในระดับจงัหวัด	ระดับภาค	การท�ากจิกรรม	
สาธารณประโยชน์	ต่าง	ๆ	ประกอบด้วย
		 เป ็นคณะกรรมการของสมาคมศิษย ์ เก ่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	(เกษตร
น่าน)	ตั้งแต่วันที่	9	สิงหาคม	2562	–	ปัจจุบัน	ในการ
ท�างานให้กบัสมาคมศษิย์เก่า	และสนบัสนนุมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	ล้านนา	น่าน	
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ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล	 	 นายฐานิตย์				จันทวิเศษ
วัน เดือน ปีเกิด	 	 16	สิงหาคม	2514
ชื่อ-นามสกุล  บิดา	 นายเจริญ		จันทวิเศษ
ชื่อ-นามสกุล  มารดา	 นางปรีดา		จันทวิเศษ
สถานภาพ	 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน  
55/103	ซอยเพิ่มสิน	58	แขวงสายไหม
กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 			บริษัทตากสิน	เอ็นจิเนียริ่ง	
แอนด์	ทูลส์	จ�ากัด	จังหวัดปทุมธานี	 
ต�าแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	(Managing	Director)	
เบอร์โทรศัพท์	 	 (081)	4897160			
E-Mail	:			 	 thanit@tet.co.th

ประวัติการศึกษา

• ปวส 
ช่างกลโรงงาน	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก	ปีการศึกษา	2535

• ระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	 
ปีการศึกษา	2539

• ระดับปริญญาโท  
รัฐประสาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย		
ปีการศึกษา	2549

• ระดับปริญญาเอก 
การจัดการ		มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(รังสิต) 

ปีการศึกษา	2564

ผลงานดีเด่น

นายฐานิตย์  จันทวิเศษ

ด้านการเรียนรู้/ฝึกอบรม/วิทยากร
	 1.	 ศึกษาค้นคว้าด้านแม่พิมพ์และเผยแพร่
เป็นวารสาร	 หาดใหญ่วิชาการ	 ปีที่	 20	 ฉบับที่	 1	
มกราคม-มิถุนายน	 2565	 “ความสามารถในการผลิต
ของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทยยุค	 4.0”	 http://tet.co.th/
blog/
	 2.ศึกษาค้นคว้าด้านแม่พิมพ์และเผยแพร่เป็น
วารสาร	การประชมุวชิาการระดบัชาต	ิการวจิยัประยกุต์	
ประจ�าปี	 2564	 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	 ด้าน
สังคมศาสตร์	 ฉบับที่	 4	 “ปัจจัยการผลิตส่งผลต่อความ
สามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	 วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย”	http://tet.
co.th/blog/
	 3.	 ศึกษาค้นคว้าแม่พิมพ์และเผยแพร่เป็น
วิทยานิพนธ์	 ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	 สาขา
วิชาการจัดการ	 “	 การจัดการเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการผลติส�าหรบัการแข่งขนัของอตุสาหกรรมแม่พมิพ์	
กลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย”	
http://tet.co.th/blog/
	 4.	 ได้รับโอกาสจากบริษัท	Fujitsu	Thailand	
ศึกษาดูงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	 Die	 designenginerr 
( Too l ing ) 	 & 	 p roduct ion 	 p rocess (D ie )	 
ที่บริษัท	Fujitsu	Japan	มีทักษะด้านแม่พิมพ์โลหะ



47“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256546 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทศิษย์เก่า ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล				 นายวิวัตร		ยอดเกตุ
วัน เดือน ปีเกิด 		 20		ธันวาคม		2512
ชื่อ – นามสกุล บิดา	 นายหวุ่น		ยอดเกตุ
ชื่อ – นามสกุล มารดา	 นางสมจิตร		ยอดเกตุ
สถานภาพ	 	 สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน  
78		หมู่	6		ต�าบลสวนป่าน		อ�าเภอเมืองนครปฐม		
จังหวัดนครปฐม		73000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษัท	ต�าแหน่ง		ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
บริษัท	ไทย-เดนมาร์ค	ฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด
เบอร์โทรศัพท์	
มือถือ	 081-3041348

ประวัติการศึกษา

• ปวช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

• ปวส 
สัตวศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นาพิษณุโลก	ปีการศึกษา	2533

ผลงานดีเด่น

นายวิวัตร ยอดเกตุ

1.	สนับสนุนทุนการศึกษารุ่นน้อง
2.	กิจกรรมของคุณวิวัตร		19	ปี	บ้านกร่านคืนรัง



49“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256548 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



49“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256548 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติและผลงาน
ผู้ที่ ได้รับรางวัลประกาศ ยกย่อง 

และเชิดชูเกียรติประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา



51“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256550 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�า

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล  								นายชัยณรงค์						จุ่มแปง
วัน เดือน ปีเกิด		วันจันทร์	ที่	21	กันยายน	2551	
	 	 อายุ	24	ปี
ชื่อ - นามสกุล บิดา					นายจ�ารัส									จุ่มแปง	
ชื่อ - นามสกุล มารดา		นางวราภรณ์						จุ่มแปง
สถานภาพ 	โสด
ทีอ่ยูปั่จจบัุน	บ้านเลขที	่33/4		หมูท่ี	่	6		บ้านนาอุน่น่อง	
ต�าบลหัวทุ่ง			อ�าเภอลอง				จังหวัดแพร่	
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่
สาขาวิชาการบัญชี	ปริญญาตรีปีที่	2	(เทียบโอน)	
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ล�าปาง
เบอร์โทรศัพท์			 098-7564991
 E-Mail  big.85644@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ธุรกิจค้าปลีก	ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ล�าปาง 
ปีการศึกษา	2560

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
การบัญชี	วิทยาลัยเทคนิคนครล�าปาง	 
ปีการศึกษา	2539

• ปริญญาตรี (เทียบโอน) 
การบัญช	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	
ล�าปาง		(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

นายชัยณรงค์   จุ่มแปง

	 1.เป็นผู้น�านักศึกษาในด้านจิตอาสาและด้าน
คุณธรรม	จริยธรรม
	 -	เป็นผู้น�านกัศกึษาระดับนายกสโมสรนกัศึกษา	
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา	 คณะ
บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์	เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	2565
		 2	 .	 มีแผนการด�าเนินงานตลอดกิจกรรม	 หรือ	 
ปีการศึกษา
	 -	 มีแผนการด�าเนินงานตลอดปีการศึกษา 
	 มีกระบวนการการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาโดยน�า
แนวทางการจัดกระบวนการประกัน	 คุณภาพการศึกษา
ภายใน	 ตามวงจรคุณภาพ	 PDCA	 มาประยุกต์ใช้ในการ
ด�าเนินกิจกรรม
	 	3.		มีกิจกรรมที่ด�าเนินงานเป็นที่ประจักษ์
	 -	ด�าเนนิกิจกรรมคนืดนิ	คนืป่า	รกัษาป่าชายเลน	
เป็นจิตอาสา	ในการร่วมกนัปลูกป่า	จ�านวน	1,000	ต้น	ณ	
โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน	 จ.สมุทรสงครามวันที่	 20	
สิงหาคม	2565
	 -	 เป็นผู้น�ากิจกรรม	 เล่นดนตรีเปิดกองจิตอาสา	
พี่ปันให้น้องปีที่	6	ณ	ตลาด	SML	แม่เมาะ	และ	ตลาด
นัดกาดกองต้า	 จ.ล�าปาง	 ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน	
อ.แม่เมาะ	จ.ล�าปาง	ตลอดเดือน	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2564	
เพ่ือน�ารายได้ไปแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ	 ท่ี	 โรงเรียน
ทองทิพย์วิทยา	อ.แม่ทะ	จ.ล�าปาง	(ระดับจังหวัด)	
	 -	เป็นผู้น�านักศึกษา	จัดโครงการ		BALA	อาสา
รักษ์สิ่งแวดล้อม	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร	์
ประจ�าปีการศึกษา	2565	



51“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256550 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�า

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล					นายประกฤษฎิ์		เอกวิลัย
วัน/เดือน/ปีเกิด 				9		สิงหาคม		2543	อายุ		22	ปี
ชื่อ – นามสกุล  บิดา	 นายอุทัย		เอกวิลัย
ชื่อ – นามสกุล  มารดา	 นางส�ารวย		เอกวิลัย
สถานภาพ 		 	โสด	 	
ที่อยู่ปัจจุบัน   
148/1	หมู่	3		ต�าบลบ้านป่า		อ�าเภอเมือง		 
จังหวัดพิษณุโลก	65000
ปัจจุบันศึกษาอยู่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา	พิษณุโลก	สาขาวิชา		ประมง	 
คณะ		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร			 
ระดับชั้น		ปีที่	4	
โทรศัพท์ 			 มือถือ		095-6907634
E-mail				 prakitaekwilai0908@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาประมง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	พิษณุโลก 
ปีการศึกษา	2563

• ปริญญาตรี 
สาขาวิชาประมง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	พิษณุโลก	(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

นายประกฤษฎิ์  เอกวิลัย 

	 1.โครงการถ่ายถอดความรู้และสืบสานวิถีการ
ท�านาข้าว	

	 2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือ
ข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา	 9	มทร.	ภายใต้
หวัข้อ	บทบาทของนกัศกึษากบัการประกนัคณุภาพการ
ศึกษา	 อีกทั้งยังมีการร่วมลงนามความร่วมมือ	 (MOA)	
โดยนายกองค์การนักศึกษาทั้ง	9	มทร.	ประจ�า2565	ณ	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	ศรวีชิยั	จงัหวดั	สงขลา

	 3.กิจกรรม	9	ราชมงคลร่วมสืบสานวัฒนธรรม
คร้ังท่ี	 12	 ณ	 พิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติสงขลา	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย



53“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256552 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�า

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ	 นาย	อดุลย์ฤทธิ์	โกวฤทธิ์
วัน  	 วันที่	22	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	2544
ชื่อ - นามสกุล	บิดา	 นาย	สงกรานต์	โกวฤทธิ์	
ชื่อ - นามสกุล	มารดา	 นาง	นภา	จะลา
สถานภาพ	 โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 		75/2	ม.8	ต.บ้านเอื้อม	อ.เมือง	
จ.ล�าปาง	
ปัจจุบันประกอบอาชีพ		 นักศึกษาชั้นปีที่	2	หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มือถือ 	 	 0655129918
e-mail	:	 adunrit.korit2544@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แฟชั่นและสิ่งทอ	วิทยาลัยอาชีวะศึกษาล�าปาง	 
ปีการศึกษา	2564

• ปริญญาตรี 
การออกแบบสิ่งและเครื่องประดับ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่		 
(ก�าลังศกึษา)

ผลงานดีเด่น

นายอดุลย์ฤทธิ์ โกวฤทธิ์ 

	 1.โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรการ
ศึกษา	มทร.ล้านนา	6	เขต

	 2.โครงการกจิกรรมรับน้องสร้างสรรค์	No	S	No	L

	 3.ตัวแทนผู ้น�าไหว้ครู	 คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์



53“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256552 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�า

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล 	นายกฤติพงศ์	ลาโพธิ์
วัน เดือน ปีเกิด	 	5	พฤศจิกายน	2547
ชื่อ – นามสกุล บิดา	นายทรัพย์พสาร	ลาโพธื
ชื่อ – นามสกุล  มารดา	นางกัญญพัชร	อินทร์งาม
สถานภาพ 	โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 
233/37	ม.15	ต.สันปูเลย	อ.ดอยสะเก้ด	จ.เชียงใหม่
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	นักศึกษา	 /	
ศึกษาอยู่ที่	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ	 0643395365	 	 	 	 	
-E-Mail	krittipong265@gmail.com
   

ประวัติการศึกษา

• มัธยมศึกษา ต้น 
สสวท. ดาราวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2560

• ปวช  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(ก�าลังศกึษา)

ผลงานดีเด่น

นายกฤตติพงศ์ ลาโพธิ์ 



55“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256554 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายนนธชัย	จั่นเทศ
วัน เดือน ปี เกิด :	27	กุมภาพันธ์	2543
ชื่อ-นามสกุล บิดา : นายวิเชียร	จั่นเทศ
ชื่อ-นามสกุล มารดา :	นางสาวนิจฉรา	เมืองปัญญา
สถานภาพ :	โสด	
ที่อยู่ปัจจุบัน :	46	หมู่	2	ต�าบลสถาน	อ�าเภอนาน้อย	
จังหวัดน่าน		55150
ปัจจุบันประกอบอาชีพ :	นักศึกษา		ศึกษาอยู่ที่	
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	น่าน		เลขที่	59	หมู่ที่	13	ต�าบลฝายแก้ว	
อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	55000
ติดต่อ มือถือ : 		097	981	6494	 	
ที่บ้าน :  								 087	121	1979	 	 	 	
อีเมล : 	nonthachai623@gmail.com	

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ	วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงสา	ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	น่าน	(ก�าลงัศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : 	 นายนพรุจ	สุรี	
วัน เดือน ปี เกิด :	8	กรกฎาคม2543
ชื่อ-นามสกุล บิดา :	นายถนอม	สุรี
ชื่อ-นามสกุล มารดา :	นางสุรีย์	สุรี	(เสียชีวิต)
สถานภาพ :	โสด	
ที่อยู่ปัจจุบัน : 26	หมู่	4	ต�าบลดู่พงษ์	อ�าเภอสันติสุข	
จังหวัดน่าน	55210
ปัจจุบันประกอบอาชีพ :	นักศึกษา		ศึกษาอยู่ที่	
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	น่าน		เลขที่	59	หมู่ที่	13	ต�าบลฝายแก้ว	
อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	55000
ติดต่อ มือถือ : 		096	757	8275	 	  
ที่บ้าน : 						084	987	3618	 	 	
อีเมล :						nopparoot000@gmail.com  

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
ศิลป์-อุตสาหกรรม	โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม	ปี
การศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	น่าน	(ก�าลงัศกึษา)

นายนนธชัย จั่นเทศ  นายนพรุจ สุรี  



55“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256554 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอ�าพัน	อินยา
วัน	เดือน	ปี	เกิด	:	22	พฤษภาคม	2541
ชื่อ-นามสกุล	บิดา	:	นายธวัช	อินยา
ชื่อ-นามสกุล	มารดา	:	นางจันเพียน	อินยา
สถานภาพ	:	โสด	
ที่อยู่ปัจจุบัน	:150	หมู่ที่	4	ต�าบลงอบ	อ�าเภอนาทุ่งช้าง	
จังหวัดน่าน	55130
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	:	นักศึกษา		ศึกษาอยู่ที่	
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	น่าน		เลขที่	59	หมู่ที่	13	ต�าบลฝายแก้ว	
อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน	55000
ติดต่อ	มือถือ	:	093	046	9859	
ที่บ้าน	:									099	438	2087	   
อีเมล :     	ampaninn17@gmail.com	  

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ	วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงสา	ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	น่าน	(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

นายอ�าพัน อินยา  

	 1.เข้าร่วมการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติครั้งท่ี	 1	 และการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	 23	 ในหัวข้อโปรแกรมวิทยาการข้อมูล	 ได้เข้าไป
ถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ	 (The	 1	 National	
science	Technology	and	innovation	Fair(NSTIF	
2021)	and	The	23	National	Software	Contest:	
NSC	2021)

	 2.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร
ราชมงคล	 ครั้งที่	 6	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร	น่าน	ในหัวข้อการแข่งขันทักษะด้านปัญญา
ประดิษฐ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

		 3.เข ้าร ่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การน�าเสนอ
แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไข
ปัญหา	 (Idea	 Pitching)	 ภายใต้หัวข้อ	 BCG	Model	
น�าเสนอเป็นแอปพลิเคชันอ่านส่วนประกอบบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหาร	 ด้วยเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์	โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนี้



57“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256556 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรณ์นภัส			บัวตอง
ที่อยู่ปัจจุบัน :	405/48	ซ.3	ม.3	ต.สันนาเม็ง	
อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	50210
ติดต่อ มือถือ : 		080-0656553	 	
อีเมล : 	Nannaphatte@gmail.com	

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

• ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
	(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิตติ์	ณกาศ 
ที่อยู่ปัจจุบัน :	138	ม.6	ต.วังผาง	อ.เวียงหนองล่อง	
จ.ล�าพูน	51120
ติดต่อ มือถือ : 		096-0204452	 	
อีเมล : 	Nikejaaa@gmail.com	

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วิทยาลัยเทคนิคล�าพูน

• ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(ก�าลังศกึษา)

นางสาวกรณ์นภัส บัวตอง 
 

นายศุภกิตติ์ ณกาศ  



57“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256556 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ		ประวันไหว้	 	
ที่อยู่ปัจจุบัน :	86	ม.1	บ้านแม่ปาน	ต.แม่ปาน	อ.ลอง	
จ.แพร่	54150
ติดต่อ มือถือ : 		081-0233748	 	
อีเมล : 	Natthawut.prawanwai@gmail.com	

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
โรงเรียนลองวิทยา

• ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(ก�าลังศกึษา)

ผลงานดีเด่น

นายณัฐวุฒิ ประวันไหว้  
 

 เข้าร่วมการแข่งขนั “Cobot Contest Thai-
land 2022” ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ 
	 ทีม	 Lanna	 Automation	 ซ่ึงมีผู้รับผิดชอบ
คือ	 อาจารย์จักรรินทร์	 ถิ่นนคร	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	 
“Cobot	Contest	Thailand	2022”	ทักษะการควบคมุ
หุน่ยนต์	Collaborative	robot	ส�าหรบัภาคการผลติยคุ
ใหม่	 ในวันที่	26-28	ตุลาคม	2565	ณ	หอประชุมพระ
พิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ	ศูนย์พระนครศรีอยุธยา	หันตรา	
	 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1	 มูลค่าเงินรางวัล	
500,000	 บาท	 และได้อุปกรณ์มาศึกษาต่อเป็นชุด	 
Automation	Kit	Servo	Motor



59“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256558 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล  นาย	วชิรวิทย์	ไชยชะนาญ
วัน เดือน ปีเกิด	12	สิงหาคม	2543
ชื่อ - นามสกุล	บิดา	นายธนพล	ไชยชะนาญ
ชื่อ - นามสกุล	มารดา	นางวิลาวัลย์	สุฉายา
สถานภาพ		โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่	54	หมู่	4	ต�าบลป่าตึง	อ�าเภอ
แม่จัน	จังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	นักศึกษา				
ศึกษาอยู่ที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล																	
ล้านนา	เชียงใหม่	
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ		 062	-	6983203
E-mail		aomzaween@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
Eng	–	Mat	ศิลป์ภาษา	โรงเรียนเทศบาล	๖	นคร
เชียงราย	ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรม	และสถาปัตยกรรมศาสตร์	สาขา	
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	เอก	บรรจุ
ภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
เชียงใหม่		(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายวชิรวิทย์   ไชยชะนาญ   

( T h a i S t a r 	 P a c k a g i n g 	 Awa r d s 	 2 0 2 2 )	 
(Student-Package)	ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ	8	วันที่	
30	สิงหาคม	2565



59“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256558 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นายไพศาล	เม็งขาว
วัน เดือน ปีเกิด 19	เมษายน	2544
ชื่อ – นามสกุล บิดา นายสุพจน์	เม็งขาว
ชื่อ – นามสกุล  มารดา นางบัวจิ๋น	เม็งขาว
สถานภาพ โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/1	ม.3	ต.สันนาเม็ง	อ.สันทราย	
จ.เชียงใหม่
ปัจจุบันประกอบอาชีพ	 นักศึกษา	
ศึกษาอยู่ที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ 094-6012724    
E-Mail paisarn.me01@gmail.com
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เมคคาทรอนกิส์	วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
ปีการศึกษา	2561

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นาย	ธนวัฒน์	โกฎธิ
วัน เดือน ปีเกิด 26	กุมภาพันธ์	2544
ชื่อ – นามสกุล บิดา	วิโรจน์	ชมชื่น
ชื่อ – นามสกุล  มารดา พรรณี	ธิมา
สถานภาพ  โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 82/3	หมู่	7	ต.แม่หอพระ	อ.แม่แตง	
จ.เชียงใหม่
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา
ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ 093-197-6143	    
E-Mail  tanawatkotti2544@gmail.com
       

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วทิย์-คณติ	แม่หอพระวทิยาคม	ปีการศึกษา	2561

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายไพศาล เม็งขาว   นายธนวัฒน์ โกฎธิ



61“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256560 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : นายเมตไตร	รอยรัก
วัน เดือน ปีเกิด : 9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545
ชื่อ – นามสกุล บิดา : นายสมพงค์	รอยรัก
ชื่อ – นามสกุล  มารดา : นางสาวฤตินันท์	บุญทัน
สถานภาพ : โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 204/6	ถ.ก�าแพงดิน	ต.หายยา	อ.เมือง
เชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	50100
ศึกษาอยู่ที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 094-623-6853
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เตรยีมวศิวกรรมไฟฟ้า-อเิลก็ฯ	วทิยาลยัเทคโนโลยี
และสหวทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา	ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล	นาย	ไกรวิชญ์		พิมลพันธุ์
วัน เดือน ปีเกิด	28	มิถุนายน	2544	
ชื่อ – นามสกุล	บิดา	นาย	ชวลิต	พิมลพันธุ์
ชื่อ – นามสกุล		มารดา	นางสาว	นัฐธิกานต์	ติดชัย
สถานภาพ	โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน	560	หมู่	4	ต�าบล	วังเหนือ	อ�าเภอ	
วังเหนือ	จังหวัด	ล�าปาง
ปัจจุบันประกอบอาชีพ		นักศึกษา	
ศึกษาอยู่ที่ 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มือถือ	 080-9073-481				 
E-Mail		Kaiwit_pi63@live.rmutl.ac.th
      

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
ทวศิกึษา	ช่างไฟฟ้าก�าลงั	ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายเมตไตร รอยรัก  นายไกรวิชญ์ พิมลพันธุ์



61“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256560 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : นายสุภัทพรหมรังสี	แซ่เตีย
วัน เดือน ปีเกิด : 29	ตุลาคม	พ.ศ.	2544
ชือ่ – นามสกลุ บดิา : ว่าทีร้่อยตร	ีประสทิธิ	์ทะนวิทอง
ชื่อ – นามสกุล  มารดา : นางสาวเกศญา	แซ่เตีย
สถานภาพ : อาศัยอยู่ร่วมกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน : 27/6-7	ม.1	บ้านป่าข่อยเหนือ	 
ต.สันผีเสื้อ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300
ปัจจุบันประกอบอาชีพ / ศึกษาอยู่ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	วิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	ล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0979933375
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เตรยีมวศิวกรรมเคร่ืองกล	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชุติมณฑน์	ทองขัด
วัน เดือน ปีเกิด : 15	กุมภาพันธ์	2545
ชื่อ – นามสกุล บิดา : นายประพันธ์	ทองขัด
ชื่อ – นามสกุล  มารดา : นางสาวชลาธร	จนัทรปัญญา
สถานภาพ :	โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 
9	ซอย	6	ถนนเวสาลี	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมือง
เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50300
ปัจจุบันประกอบอาชีพ / ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์
-	มือถือ	:	0979185264	 	 	
-	E-Mail	:	chuthimon2002@gmail.com
 

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วทิย์-คณติ	โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั	 
ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายสุภัทพรหมรังสี แซ่เตีย นางสาวชุติมณฑน์ ทองขัด



63“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256562 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นาย	ธีรภัทร์		ปันดวงแก้ว
วัน เดือน ปีเกิด 09	มิถุนายน	2545
ชื่อ – นามสกุล บิดา นาย	ธนกฤต		ปันดวงแก้ว
ชื่อ – นามสกุล  มารดา นาง	สุพัตร		ปันดวงแก้ว
สถานภาพ โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่	95	หมู่	6	ต�าบล	แม่โป่ง	
อ�าเภอ	ดอยสะเก็ด	จังหวัด	เชียงใหม่	50220
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ  065-9491925  
E-Mail Theeraphet05@gmail.com
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์	โรงเรียนสันก�าแพง 
	ปีการศึกษา	2563

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นางสาว	หลีฟ่ง	จาง
วัน เดือน ปีเกิด 24	กรกฎาคม	2545
ชื่อ – นามสกุล บิดา Mr.Ching-Hung	Chang
ชื่อ – นามสกุล  มารดา Mrs.	Nang	Kamnoon
สถานภาพ
ที่อยู่ปัจจุบัน 135/176	บ้านในฝัน	ต.ป่าแดด	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่	50100
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา  / ศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์
-	มือถือ	0910783696

      

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วิทย์-คณิต โรงเรยีนวารเีชยีงใหม่	ปีการศึกษา	2564

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายธีรภัทร์ ปันดวงแก้ว นางสาวหลีฟ่ง จาง



63“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256562 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ผลงานดีเด่น

ทีมคันคลองแม่กวง 1

	 1.	 นายไพศาล	 	 เม็งขาว
	 2.	 นายธนวัฒน์	 	 โกฎธิ
	 3.	 นายเมตไตร	 	 รอยรัก
	 4.	 นายไกรวิชญ์	 	 พิมลพันธุ์
	 5.	 นายสุภัทพรหมรังสี	 แซ่เตีย
	 6.	 นางสาวชุติมณฑน์	 ทองขัด
	 7.	 นายธีรภัทร์	 	 ปันดวงแก้ว
	 8.	 นางสาวหลีฟ่ง	 	 จาง
           
	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหุ่นยนต์เก็บเกี่ยว	 ในงาน	 “การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติส�าหรับ
การเกษตรอจัฉรยิะ	2021	(Smart	Agricutural	Robot	Contest2021)”	จดัโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	ระหว่างวันที่	17-18	กันยายน	2565	ณ	ชั้น	1	เซ็นทรัลพระรามเก้า	กทม.



65“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256564 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล :	นายธัญพิสิษฐ์	ค�าปาน
วัน เดือน ปีเกิด :	วันที่	12	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2544
ชื่อ – นามสกุล บิดา : นายสมเกิด	ค�าปาน
ชื่อ – นามสกุล  มารดา :	นางอโนทัย	ค�าปาน	
สถานภาพ :	โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน :	บ้านเลขที่	287	หมู่	1	ต�าบลอุ้มผาง	
อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	เลขไปรษณีย์	63170
ปัจจุบันประกอบอาชีพ : นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :	061-2406929	 	
ทีท่�างาน	:	053-266516	ต่อ	2001	หรอื	082-708-6800	
E-Mail	:	thanphisit.047@gmail.com
โทรสาร(Fax) : 053-266518 ต่อ 2002  

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วทิย์-คณติ	โรงเรยีนอุม้ผางวทิยาคม	ปีการศึกษา	
2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล :	นางสาวนิตยาภรณ์		พระบาง
วัน เดือน ปีเกิด :	25	มกราคม	2544
ชื่อ – นามสกุล บิดา :	นายนิรันดร		พระบาง
ชื่อ – นามสกุล  มารดา : นางสายรุ้ง		พระบาง
สถานภาพ : โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน : 51	หมู่	11	ต.น�้าแพร่		อ.หางดง	
จ.เชียงใหม่	50230
ปัจจุบันประกอบอาชีพ/ศึกษาอยู่ที่ : นักศึกษา /
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0809163712
มือถือ :	0809163712        
ที่ท�างาน : 082-708-6800    
E-Mail : nittayapron_pa62@live.rmutl.ac.th
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
โครงการห้องเรยีนพเิศษ	วทิยาศาตร์	คณติศาสตร์	
เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	โรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั	
ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายธัญพิสิษฐ์ ค�าปาน นางสาวนิตยาภรณ์ พระบาง



65“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256564 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย	ธีรภัทร	ค�าเป็ง
วันที่ 25	เดือน	มีนาคม	ปี	2545
ชื่อ  บิดา นาย สมพร	ค�าเป็ง
ชื่อ  มารดา นาง ธนพร	ค�าเป็ง
สถานภาพ อยู่ร่วมกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน 231/3	หมู่ที่2	ต.ขุนคง	อ.หางดง	
จ.เชียงใหม่	50230
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมลคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์	0825054583
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เมคคาทรอนกิส์	วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา	2563

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ฟีลี่ อย่าจา
วัน	1	เดือน	มกราคม		ปี	2545
ชื่อ – ถึงแก่กรรม
ชื่อ	นางอะเลมะ	อย่าจา
สถานภาพ มารดารอยู่คนเดียว
ที่อยู่ปัจจุบัน 0/89	หมู่ที่	6	ต�าบลเมืองนะ	อ�าเภอ
เชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	50220
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา	
เบอร์โทรศัพท์- มือถือ 061-7390307	
E-Mail philly.yangja123@gmail.com	

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เมคคาทรอนกิส์	วิทยาลยัเทคนคิเชยีงใหม่ 
ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายธีรภัทร ค�าเป็ง นายฟีลี่ อย่าจา



67“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256566 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ภัทยา	นามสกุล	โค้วถาวร
วัน 25	เดือน	มิถุนายน	ปีเกิด	พ.ศ.	2544
ชื่อ สมภาค	นามสกุล	โค้วถาวร
ชื่อ ธนวรรณ	นามสกุล		โค้วถาวร
สถานภาพ อาศัยอยู่ด้วยกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน	90	หมู่	2	ต�าบลสมอโคน	อ�าเภอ
บ้านตาก	จังหวัดตาก	63120
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 095-670-1391  
 

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เมคคาทรอนกิส์	วิทยาลยัเทคนคิเชยีงใหม่	ปีการ
ศึกษา	2563

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นาย	กฤษสมิชฌน์	ศรีปัญญา
วัน เดือน ปีเกิด 15	มีนาคม	พ.ศ.2545
ชื่อ – นามสกุล บิดา นาย	สุภาพ	ศรีปัญญา
ชื่อ – นามสกุล  มารดา นาง	วรัศธวัล	กันทาสม
สถานภาพ บิดาเสียชีวิต
ที่อยู่ปัจจุบัน 18	หมู่ที่	4	ต�าบล	ออนใต้	อ�าเภอ	
สันก�าแพง	จังหวัด	เชียงใหม่	รหัสไปรษณีย์	50130
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 061	249	4926
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
วทิย์-คณติ	โรงเรยีนสนัก�าแพง	ปีการศึกษา	2563

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายภัทยา โค้วถาวร นายกฤษสมิชฌน์ ศรีปัญญา



67“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256566 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ	นายชยุตม์	พละศึก
วัน 18	เดือนพฤศจิกายน	ปี2544
ชื่อ นายบงกช	พละศึก
ชื่อ นางศิริมา	ไกรมณี
สถานภาพ อยู่ร่วมกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน 97/12	หมู่	5	ต�าบลแม่คือ	อ�าเภอ
ดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	รหัสไปรษณีย์	50220
ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
เบอร์โทรศัพท์ 080	047	5478
  

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เมคคาทรอนกิส์	วิทยาลยัเทคนคิเชยีงใหม่	ปีการ
ศึกษา	2563

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย พีรวิชญ์ กุลธ�ารงค์
วัน 1	เดือน	กันยายน	ปี	2545
ชื่อ  บิดา นาย	อภินัน	กุลธ�ารงค์
ชื่อ  มารดา นาง	บุษดี	กุลธ�ารงค์
สถานภาพ อยู่ร่วมกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน 299/113	ม.3	อ.บ้านฉาง	ต.บ้านฉาง	
จ.ระยอง
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมลคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์	0842169600
    

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
เตรียมวศิวะ	เมคคาทรอนกิส์	วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวทิยาการ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา	ปีการศกึษา	2564

• ปริญญาตรี 
วศ.บ.	เมคคาทรอนิกส์	วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห
วทิยาการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	 
(ก�าลังศกึษา)

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านสร้างชื่อเสียง 

นายชยุตม์ พละศึก นายพีรวิชญ์ กุลธ�ารงค์



69“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256568 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ผลงานดีเด่น

ทีมคันคลองแม่กวง 2

	 1.	นายธัญพิสิษฐ์		 ค�าปาน
	 2.	นางสาวนิตยาภรณ์	 พระบาง
							 3.	นายธีรภัทร	 	 ค�าเป็ง
	 4.	นายฟีลี่	 	 อย่าจา
	 5.	นายภัทยา	 	 โค้วถาวร
	 6.	นายกฤษสมิชฌน์	 ศรีปัญญา
	 7.	นายชยุตม์	 	 พละศึก
	 8.	นายพีรวิชญ์	 	 กุลธ�ารง
	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทหุน่ยนต์ก�าจัดวชัพชื	ในงาน	“	การแข่งขนัหุน่ยนต์เคลือ่นท่ีอตัโนมติัส�าหรับการ
เกษตรอิจฉริยะ	2021	(Smart	Agricultural	Robot	Contest	2021”	จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ระหว่างวันที่	17-18	กันยายน	2565	ณ	ชั้น	1	เซ็นทรัลพระรามเก้า	กทม.



69“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256568 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย	อัษฎาวุฒิ	ค�าวงค์
วัน  วันที่	10	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2545
ชื่อ - นามสกุล บิดา นาย	สมศักดิ์	ค�าวงค์	
ชื่อ - นามสกุล มารดา	 นาง	ยุภาพร	ค�าวงค์
สถานภาพ	 โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   175	ม.3	ต.บ้านดง	อ.แม่เมาะ	
จ.ล�าปาง
ปัจจุบันประกอบอาชีพ  นักศึกษาชั้นปีที่	2	หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มือถือ  0830654370	
e-mail : audsadawut083@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
แฟชั่นและสิ่งทอ	วิทยาลัยอาชีวะศึกษาล�าปาง	ปี
การศึกษา	2564

• ปริญญาตรี 
การออกแบบสิ่งและเครื่องประดับ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่		 
(ก�าลังศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

นายอัษฎาวุฒิ ค�าวงศ์ 

เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการสัมนาเชงิปฏบิติัการองค์กร
การศึกษา

1.	 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์noSnoLได้เป็นผู ้
ออกแบบและจัดท�าฉากซุ้มรับน้องประจ�าคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.	 กิจกรรมท�าพานไหว้ครูประจ�าคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้เป็นผู้ออกแบบ
และจดัท�าพานไหว้ครปูระจ�าคณะศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3.	 กิจกรรมฮ้องเฮียกเรียกขวัญมิ่งแก้วขวัญเมือง 
ได้เป็นผู้ออกแบบฉากในงานและเป็นผู้ด�าเนิน
งานในกิจกรรม

4.	 กจิกรรมนมสัการครบูาศรวิีชยั	ได้เป็นผูอ้อกแบบ
ขบวนและจัดท�าเครื่องสักการะบายศรีในการสัก
การะครูบาศรีวิชัย

5.	 กิจกรรมประกวด	 Art	 star	 contest2020 
ได้เป็นผู้ออกแบบฉากในงานและเป็นผู้ด�าเนิน
งานในกิจกรรม

6.	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการสัมมนาปฎิบัติการ
7.	 เป็นตัวแทนสโมสานักศึกษาคณะศิลปกรรม

ละสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าเฝ้ารับเสด็จพระ
กนิษฐาธิราช	 	 เจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในการด�าเนินมา
พระราชทานปริญญาบัตร



71“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256570 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นายกิตติวัฒน์	ก๋าซ้อน
วัน เดือน ปีเกิด	23	เมษายน	2547
ชื่อ – นามสกุล บิดา นายอุทัย	ก๋าซ้อน
ชื่อ – นามสกุล  มารดา นางผ่องใส	พวงมาลัย
สถานภาพ โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 15/1	หมู่	6	ต.หนองช้างคืน
อ.เมืองล�าพูน	จ.ล�าพูน	51150
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  09	-	1012	-	5119
E-Mail	 kittiwat.k5119@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมต้น 
มัธยมศึกษาชั้นปีที่	3	โรงเรียนมงคลวิทยา	 
จ.ล�าพูน	ปีการศึกษา	2562

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์	(แผนการเรียนโยธา)	
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	มทร.ล้านนา	
จ.เชียงใหม่	(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

นายกิตติวัฒน์ ก๋าซ้อน 

	 1.ท�าหน้าทีป่ระธานฝ่ายเทคนคิแสงเสยีง	สโมสร
นกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ	โดยตดิตัง้
เคร่ืองเสยีงให้กบังานสโมสรนกัศกึษา	งานหลักสูตร	และ
งานกิจกรรมต่าง	ๆ	ของวิทยาลัยฯ

	 2.เป็นตัวแทนเข้าร ่วมโครงการบูรณาการ
ศาสตร์ฯ	ด้านศิลปวัฒนธรรม	ของวิทยาลัยฯ

	 	3.ท�าหน้าทีจิ่ตอาสาช่วยงานกจิกกรมทีเ่กดิขึน้
ภายในสโมสรนักศึกษา	และวิทยาลัยฯ



71“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256570 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นายธันวา	พานิช
วัน เดือน ปีเกิด 1	ธันวาคม	2544
ชื่อ – นามสกุล บิดา  นายธิวา	พานิช
ชื่อ – นามสกุล มารดา นางสาวธนพร	กระจ่างศรี
สถานภาพ โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่	๖	หมู่บ้านร่มเย็นเพลส	
ถนนร่มเย็น	ต�าบลป่าตัน	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	50300
ปัจจุบันประกอบอาชีพ  นักศึกษา ศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 
มือถือ 094-6127774   
E-mail  lookhoo120@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
สาขา	เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่ 
ปีการศึกษา	2562

• ปริญญาตรี 
ออกแบบสื่อสาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	เชียงใหม่		(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�าส่วนกลางทุกพื้นที่ 

นายธันวา  พานิช



73“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256572 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นายณัฐนันท์		ใจค�า
วัน เดือน ปีเกิด วันจันทร์ที่	15	กันยายน	2540
	 	 อายุ	25	ปี	
ชื่อ – นามสกุล บิดา นายเจริญ		ใจค�า
ชื่อ – นามสกุล มารดา นางนารี		ใจค�า
สถานภาพ โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่	209	หมู่ที่	1	ต�าบล	ห้างฉัตร	
อ�าเภอ	ห้างฉัตร	จังหวัด	ล�าปาง	
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ สาขาการจัดการ	ระดับปริญญา
ตรี	2	ปี	ต่อเนื่อง	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ล�าปาง
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ	065	415	8266   
E-mail. Kem_chatchawan@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
แผนการเรียนจีน-อังกฤษ	โรงเรียนประชาวิทย์ 
ปีการศึกษา	2559

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	ล�าปาง	ปีการศึกษา	2564

• ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง 
สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	ล�าปาง	(ก�าลงัศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�าส่วนกลางทุกพื้นที่ 

นายณัฐนันท์ ใจค�า

• ปี	พ.ศ.	2565	ปฏบิติัหน้าที	่ประธานสภานกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา 
ล�าปาง

• ปี	 พ.ศ.	 2562	 ด�ารงต�าแหน่ง	 MISS	 QUEEN	
RMUTLL	2019

• ปี	พ.ศ.2563	 เป็นตัวแทนของ	มทร.ล�าปาง	 เข้า
ร่วมการประกวด	 กีฬา	 7	 สถาบันอุดมศึกษา
ล�าปาง	 ประกวด	 ดาว-เดือน-ดาวเทียม-เดือน
เทียม	ได้รับรางวัล	ชนะเลิศ	ประเภทดาวเทียม	

เป็นตัวแทนสภานักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูท่ีเขตพื้นที่
ล�าปางและเชียงใหม่

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภา
นักศึกษา	9	ราชมงคลแห่งประเทศไทย	(9R)	
ครั้งที่	11	



73“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256572 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล 	นางสาว	ชัญญา		ดู่ปัญญา
วัน เดือน ปีเกิด 15	กุมภาพันธ์	2543
ชื่อ – นามสกุล บิดา นายประทวน		ดู่ปัญญา
ชื่อ – นามสกุล  มารดา	นางเพชรรัตน์		ดู่ปัญญา
สถานภาพ	โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 167		ม.2	ต.ดู่ใต้	อ.เมือง	จ.น่าน	55000
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา / ศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ	 0942093452	
-ที่บ้าน		0942093452
-E-Mail  Chanya150243@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ปีการศึกษา	2561

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
การตลาด	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	ปีการศึกษา	2563

• ปริญญาตรี  
การตลาด	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	
น่าน	(ก�าลังศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�าส่วนกลางทุกพื้นที่ 

นางสาวชัญญา ดู่ปัญญา 

	 1.การด�ารงต�าแหน่ง	 นายกสโมสรนักศึก	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน	ประจ�าปี	2565
	 2.	 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
	 -โครงการสรุปและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา

	 -	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�านักศึกษา 
ปี	2565

	 -โครงการปฐมนิเทศน้องรหัส	65



75“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256574 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล  นาย	สุธี	มีลาภ
วัน เดือน ปีเกิด	22	ธันวาคม	2543
ชื่อ – นามสกุล  บิดา นายรุ่ง	มีลาภ
ชื่อ – นามสกุล  มารดา นางจันทรรัตน์	มีลาภ
สถานภาพ โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน 22/1	ต.ไม้งาม	อ.เมือง	จ.ตาก	23000 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักศึกษา/ศึกษาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
เบอร์โทรศัพท์
-มือถือ	 061-1911782	
-ที่บ้าน		061-1911782
-E-Mail  0814596330sad@gmail.com

ประวัติการศึกษา

• มัธยมปลาย/ปวช. 
โรงเรียนพิชัย	จ.อุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา	2561

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
วิทยาลัยเทคนิคล�าพูน	ปีการศึกษา	2563

• ปริญญาตรี  
มหาวิธยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ตาก	
(ก�าลังศกึษา)

ผลงานดีเด่น

ประเภทนักศึกษา นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้น�าส่วนกลางทุกพื้นที่ 

นายสุธี มีลาภ 

	 1.	กิจกรรมด้านวิชาการและนักศึกษาสัมพันธ์
	 -	โครงการปฐมนิเทศนักศึกใหม่ปี	2565

	 -	โครงการ	RMULTAK	Star	Contest	2022

	 2.	กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
	 -	 โครงการเปิดโลกทัศน์และบายศรีสู ่ขวัญ
นักศึกษาปี2565

	 -	โครงการบวงสรวงพระวิษณุและพิธีไหว้ครู



75“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 256574 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565

ภาคผนวก



76 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



77“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



78 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



79“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



80 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



81“ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ”  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565



82 “ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ” พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีการศึกษา 2565
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