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ค าน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน อาทิ ด้านคุณภาพ

ชั้นน า โดยมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัย
อันดับ 150 ของเอเซีย ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าได้นั้น การ
ผลักดันให้หน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการท างานภายในหน่วยงาน จึงเป็นปัจจัยส าคัญ มหาวิทยาลัยได้
จัดท าโครงการต่างๆมากมาย ทั้งตามแนวนโยบาย ตามเกณฑ์คุณภาพ และตามยุทธศาสตร์ ก็เพ่ือให้เกิดการ 
การผลักดันและขับเคลื่อนในระดับหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันตามพันธกิจต่อไป 
 กองพัฒนานักศึกษา จึงเล็งเห็นว่าในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะความสามารถในทาง
ที่ถนัด มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงก าหนดให้มีการจัด
โครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์สวนสุนันทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน” เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

 
          กองพัฒนานักศึกษา 
           กรกฎาคม 2560 
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สารบัญ 
ค าน า 

สารบัญ 

1. รายละเอียดโครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์สวนสุนันทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน”  4 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์        8 

ภาคผนวก           9 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด     

ภาพข่าวการประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าวการรับ มอบรางวัลแก่นักศึกษา 
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โครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์สวนสุนันทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน”   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

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

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์สวนสุนันทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน”     

ภายใต้โครงการ  โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
 

๒. สถานภาพของโครงการ  : [/ ] โครงการปกติ 
    [   ] โครงการใหม่        

[   ] โครงการตาม Agenda 
[   ] โครงการต่อเนื่อง  

 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 
 
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
[/  ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.5.2 [   ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 1.4/1.5 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ 
และสิทธิปญัญา 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  

[  ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสมัพันธ์และเช่ือมโยง
เครือข่าย 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ  [   ] องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

  [   ] องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 ๒) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ/์เอกลักษณ ์
องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้าน 
[   ] หมวด ๑ การน าองค์การ  [ / ] อัตลักษณ ์ [ / ] เป็นนักปฏิบัต ิ
[   ] หมวด ๒ กลยุทธ์   [ / ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [   ] หมวด ๓ ลูกค้า   
[   ] หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   [ / ] จิตสาธารณะ 
[   ] หมวด ๕ บุคลากร  [  ] เอกลักษณ ์ [  ] เน้นความเป็นวัง 
[   ] หมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ   [  ] องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้[   ] หมวด ๗ ผลลัพธ์   
 ๓) สอดคล้องกับงานคุณภาพภายนอก 
๑. สมศ . ด้าน ระบุ ...................................................................................................................................................... 
๒. ISO ด้าน ระบุ ...................................................................................................................................................... 
๓. อื่นๆ  ด้าน ระบุ ...................................................................................................................................................... 
๔) การบูรณาการโครงการกบั 
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  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบ ุ 
    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร.................................... 
    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร.................................... 
    [   ]  การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ......................................... หลักสูตร.................................... 
    [   ]  อืน่ๆ .......................................................................... 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจยั............................................................................................................. 
  [   ]  การปฏิบัติงาน (กรณีทีไ่ม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจยั) ......................................................................... 
  [   ]  อื่นๆ  .................................................................................... 
 ๕) อ่ืนๆ  
  5.1) นโยบายจาก .............................................................. 
  5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...................... 
  5.3) อื่นๆ .................................................................. 
 
๕. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับว่า เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มากว่า 5 
สมัย ซึ่งหมายความว่า ทุกส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องมีความเด่นชัด ชัดเจน และมี
คุณภาพต่อผู้พบเห็น ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา ให้มี
ความคิด ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และแสดงออกในทักษะความสามารถของตนเองอย่างชัดเจน จึงเห็นว่า
มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนานักศึกษา อัตลักษณ์ จึงเป็นส่วนส าคัญในการสะท้อนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ
ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์สวนสุนันทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน”   
  การจัดท าโครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์สวนสุนันทา สะท้อนนักศึกษา
ปัจจุบัน”  จะสามารถสื่อสารไปถึงคนดู ให้ทราบถึงเนื้อความต่างๆผ่านทางภาพและเสียง เพ่ือท าให้เกิดความ
น่าสนใจและความพึงพอใจในการรับชม  และจะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถแสดงทักษะความสามารถของ
ตนเองได้อีกด้วย 
๖.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะความสามารถทางปัญญา และใช้ทักษะทางปัญญาใน
การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

๒. เ พ่ือให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการคิดออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา จากจ านวนผู้สมัคร เป้าหมาย ร้อยละ๘๐ 
 ๒. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย 
๔.๒๕ 
 ๓. จ านวนผลงานที่ได้รับจากการประกวด เป้าหมาย ๑ รางวัล 

๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ ๑-๔ เป้าหมาย จ านวน ๕ ชิ้นงาน 
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๙. ระยะเวลาด าเนินการ  
     พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐  

วันเวลา กิจกรรม 
๑๕ – ๑๙ พ.ค.๒๕๖๐ ขออนุมัติโครงการ 
๑๕ – ๓๑ พ.ค.๒๕๖๐  จัดท าเอกสารการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์ 
๑๙ พ.ค.– ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ รับสมัครและส่งผลงาน 
๒๗ มิ.ย.๒๕๖๐ คณะกรรมการตัดสินผลงาน 
๒๗ มิ.ย.๒๕๖๐ ประกาศผลและรับรางวัล 

 
๑๐. สถานที ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๑.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
๑๒. แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขออนุมัติโครงการ           
จัดท าเอกสารการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์           
รับสมัครและส่งผลงาน           
คณะกรรมการตัดสินผลงาน           
ประกาศผลและรับรางวัล           

 
 

๑๓. งบประมาณ (ระบุตามแบบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ) 
 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิต การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาคพิเศษ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 
ค่าใช้สอย 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
 เงินรางวัล รางวัลที่ ๑     จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 เงินรางวัล รางวัลที่ ๒     จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 เงินรางวัล รางวัลที่ ๓     จ านวน ๓,๐๐๐ บาท  
 
ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       จ านวน ๑,๔๐๐ บาท 
   

 รวมทั้งสิ้น       ๒๕,๐๐๐  บาท  
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

   

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
 ๒. นักศึกษาได้แสดงออกด้านทักษะความสามารถทางความคิด 
 ๓. นักศึกษาเข้าใจอัตลักษณ์ของนักศึกษาเอง 
๑๕. การประเมินผลโครงการ 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑๖. การติดตามผล 
 - ไม่มี 
๑๗. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อย  - เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่ม

ต่างๆได้รับทราบมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  8 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะความสามารถทางปัญญาและใช้ทักษะทางปัญญาใน
การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

2. เ พ่ือให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการคิดออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. นักศึกษามีทักษะความสามารถทางปัญญา และใช้ทักษะทางปัญญาในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
และมีผู้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์การติดสิน จ านวน 3 รางวัล  

2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะปัญญาในการคิดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสามารถน าผลงานต่างๆไปใช้
ในการเผยแพร่ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้รู้จักอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา จากจ านวนผู้สมัคร  
เป้าหมาย ร้อยละ 80  หลักการคิด เป้าหมาย จ านวน 5 คน/ 5 ทีม คิดเป็นร้อยละ 100   
ผล ผู้สมัคร 66 คน/ 20 ทีม คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา  
เป้าหมาย 4.25  
ผลการประเมินจากผู้เข้าประกวด ระดับ 5.00 

 3. จ านวนผลงานที่ได้รับจากการประกวด  
เป้าหมาย 1 รางวัล 
ผล จ านวน 3 รางวัล 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดคลปิวดีโิอสั้น 

อัตลักษณ์สวนสุนนัทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน 

วันที่ 28 มิถนุายน 2560 
ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล สาขา/คณะ/วิทยาลัย โทร. ลายมือชื่อ 

เวลา .............. 

ลายมือชื่อ 

เวลา ................ 

1 นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ (1) 0989027259   

2 นางสาวปานชนก เจียมจันทร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (2) 0875574089   

3 นายธนภัทร นิ่มปลื้ม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

4 นายชนินทร์ เนตรเชย สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

5 นายธรรมศรัณย์  คู่สันเทียะ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

6 นายธานนท์ ทองอรา่ม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 

(3) 0910748698 

  

7 นายสิริ  สุดใจ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

8 นางสาวอรณิชา  พึ่งเฮง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

9 นายคณพศ  โยนจอหอ* สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

10 นางสาวจุฑามาศ จันทร์กระจา่ง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (4) 0910748698   

11 นายคฑาวุธ  อัครจันทร์สกุล สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

12 นายภาสวิชญ์  บูชาวัง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  12 

 

 
 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดคลิปวีดิโอสั้น 

อัตลักษณ์สวนสุนนัทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน 

วันที่ 28 มิถนุายน 2560 
ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล สาขา/คณะ/วิทยาลัย โทร. ลายมือชื่อ 

เวลา .............. 

ลายมือชื่อ 

เวลา ................ 

13 นางสาวปณิตา จอ้ยเอม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (5) 0944312264   

14 นางสาวณัฐยา เตียเหลียง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 0918731856   

15 นางสาวฐิติมา  ไข่เจริญ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 0874897155   

16 นายศุภณัฐ  ข าบาง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 0967686080   

17 นางสาวรัตนา โทนทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (6) 0985831812   

18 นางสาววรรณดี  เลขสม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 0615299212   

19 นางสาวณีรนุช  ตรธีารทิพากร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 0988488517   

20 นายจิรายุทธ กลับบุญมา สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 0970044757   

21 นางสาวนวรัตน์ เผือกพูลพล สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (7) 0992839465   

22 นางสาวฐิติวรรณภา  เดชอนันตพงศ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

23 นางสาวเบญญาดา ยงสกุลชัย สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

24 นางสาวอมินตา  พาดาพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (8) 0968408303   
 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  13 

 

 

 
 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดคลิปวีดิโอสั้น 

อัตลักษณ์สวนสุนนัทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน 

วันที่ 28 มิถนุายน 2560 
ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล สาขา/คณะ/วิทยาลัย โทร. ลายมือชื่อ 

เวลา .............. 

ลายมือชื่อ 

เวลา ................ 

25 นางสาวศิริลักษณ์  ศิรริุ่งชัยชาญ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 

(9) 0834265250 

  

26 นายอรรณบ อยู่เปี่ยม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

27 นายอดิศักดิ์ อิ่มอาดูร สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

28 นายกิจณพัฒน์ อัครวุฒิพงษ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

29 นายณัฐวุฒิ  มาทา สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (10) 

0876884492 

  

30 นายมนัสวี  ทาวุฒิ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

31 นางสาวปริตตา โถปริก สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (11)   

32 นางสาววรรณิภา  ไวทยานนท์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

33 นางสาวสุนันทา สงิหค์ า สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

34 นายณัฐพล  พรหมจันทร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (12)   

35 นางสาวศิรดา พลรวมเงนิ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

36 นายอาทิตย์ รุ่งอยู่ทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  14 

 

 

 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดคลิปวีดิโอสั้น 

อัตลักษณ์สวนสุนนัทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน 

วันที่ 28 มิถนุายน 2560 
ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล สาขา/คณะ/วิทยาลัย โทร. ลายมือชื่อ 

เวลา .............. 

ลายมือชื่อ 

เวลา ................ 

37 นายภานุพงศ์  กฤตสินต์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (13) 088592005   

38 นางสาวฐิตามร  ลารนวธี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   

39 นางสาวลลิตา  อ าภรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

40 นายอภิวัฒน์  นุ่นสังข์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

41 นายบิยอัลล์  กลิ่นแก้ว สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (14) 0881100010   

42 นายกิตตนินต์  แจม่กระจา่ง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

43 นางสาวมิรันตี บุญมั่น สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

44 นางสาวบัว โตนวุฒินันต์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

45 นายธัญวิทย์  คุ้มประดษิฐ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 

(15) 

0965266687 

  

46 นายอนุภาพ สัมปะชัญกุล สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

47 นายปริญญ์  เลีย้งถนอม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

48 นางสาวชนกิานต์ เอกอังคณา สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (16) 

0855606446 

  



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  15 

 

 

 

ใบลงทะเบียนผู้เขา้ประกวดคลิปวีดิโอสั้น 

อัตลักษณ์สวนสุนนัทา สะท้อนนักศึกษาปัจจุบัน 

วันที่ 28 มิถนุายน 2560 
ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล สาขา/คณะ/วิทยาลัย โทร. ลายมือชื่อ 

เวลา .............. 

ลายมือชื่อ 

เวลา ................ 

49 นางสาวกนิษฐา บุญหลง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (17) 0800012084 

0944944434 

  

50 นายภัทรพงศ ์ ตรีมุข สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

51 นายโชติพัฒน์ โพธิเผอืก สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

52 นางสาวภัทรานิษฐ์  ปลั่งเจริญศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (18)    

53 นางสาวจุฑามาศ มหัธนวงศส์กุล สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

54 นางสาวใจทิพย์ เติมทานาม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

55 นางสาวณิชนันทน์ สทิธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

56 นายลักษพล ร่วมวงษ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (19) NAKAMA   

57 นายวันชาติ บัวชื่น สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

58 นายณัชพล จักรหมื่นภูผา สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

59 นายกฤษพร พูลวศินมงคล สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

60 นายวุฒิกร  บรรจบสุข สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ (20) 

0999826811 

  

61 นายสุกฤษติ์ ภูตยิา สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  16 

 

62 นายจิรายุทธ กระแสทรง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   

63 นายสิขเรศ  มาตรขาว สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ   
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โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  18 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  19 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวการรับ มอบรางวัลแก่นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั้น “อตัลกัษณ์สวนสุนนัทา สะทอ้นนกัศึกษาปัจจุบนั”  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


