
 

 
 
 

 
 
 

ปีการศึกษา 2556 
รางวัลโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ 
            นายปิยะพงษ ์ ยงเพชร  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส 5201123363 สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลยัพลังงานทดแทน 
รางวัลโล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 

    นายสรุชัย  ศรีนรจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส 5218102360 สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
รางวัลโล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
             นายพูนศักดิ์  ตั๋นทุละ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รหัส 5405101360 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร ์
รางวัลโล่เกียรติคุณรางวัลชมเชย 
             1. นายโกมิน ทองโกย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5301102306 สาขาวิชาพืชศาสตร ์(ไม้ผล) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

    2. นายอานนท์  ไชยซาววงค์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 รหัส  5306101397  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะบริหารธุรกจิ 
รางวัลเกียรติบัตร 
             1. นายสุระศกัด์ิ อัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5406103395 สาขาวิชาบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ 
             2. นางสาวณนันท์ มะโรคะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5306103361 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
             3. นางสาวสโรชา  เท่งฮะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส  55406103391 สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกจิ 

รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลช่ออินทนิล  

ประจ าปีการศึกษา  2556 - 2563 
 



 

  
 

 
 
 

ปีการศึกษา 2557 
รางวัลชนะเลิศ 

    นายพูนศักด์ิ  ตั๋นทุละ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส  5405101360 สาขาวิชารัฐศาสตร์  วทิยาลัยบริหารศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 

    1. นางสาวสโรชา  เท่งฮะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส 5406103391 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
    2. นายราเชนทร์  ยูเปีย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส  5601122029 สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
             นายประจักษ์  สินเกต นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รหัส  5505204335 สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น  วิทยาลยับริหารศาสตร์ 
รางวัลชมเชย 
           1. นายธีรพงศ ์ สีหะวงค์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รหัส 5522101340  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนม – โคเนือ้)  
คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
           2. นายนพพร  แน่นอุดร  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รหัส 5510101352 สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมง 
และทรัพยากรทางน้้า 
           3. นายพงศธร  สุจิตธรรม นักศึกษาชัน้ปีที่  2  รหัส 5605101360 สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยบริหารศาสตร ์
           4. นายณรงคช์ัย  คงวุฒิ  นักศึกษาชัน้ปีที่ 3  รหัส 5501123334 สาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิทยาลยัพลงังานทดแทน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2558 
รางวัลชนะเลิศ 

  นายวรากร ใจยา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส  5612102392  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร ์
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
           นายประจักษ์  สินเกต นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  5505204335 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
           นายพงศธร  สจุิตธรรม นักศึกษาชั้นปีที่  3  รหัส 5605101360 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร ์
รางวัลชมเชย 
           1. นายปรัชญา แก้วเทพ  นักศึกษาชัน้ปีที่ 3  รหัส 5612102371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
           2. นายอภินันท์  ผ่อล้วน  นักศึกษาชัน้ปีที่  4  รหัส 5510101426  สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2559 
รางวัลชนะเลิศ 

  นายพงศธร  สุจิตธรรม  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5605101360 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วทิยาลยับริหารศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
           นายกิตติพงศ์  พูนทิพย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส  5601101304 สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
           นายปราณศักดา  พิริยะเมธี นักศึกษาชั้นปีที่  2  รหัส 5808107351  สาขาวิชารัฐศาสตร์   มหาวทิยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 
           นายคมกริช  แสงชัยสคุนธกิจ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5610101316  สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการประมงและ 
ทรัพยากรทางน้้า 



 

     
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2560 
รางวัลชนะเลิศ 

  นายปราณศักดา  พริยิะเมธี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รหัส 5808107351  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ – แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ   
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
           นายภาคภูมิ  ปรีชาถาวร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5718102327 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
           นายธนพงษ์  วังทอง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 5805101332  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์   
รางวัลชมเชย 

1. นายภานุกรณ์  โชติบ้านขาม นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส 5605101360 สาขาวิชาพืชไร่  คณะผลิตกรรมการเกษตร   
2. นายสถาพร  วงศ์สุ  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  5601101304 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   
3. นายวิทยา  สุมา  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 5905101385 สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยบริหารศาสตร์  
4. นายธนบดี  ป่ินทศิริ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5910101011 สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า   



 

 
     
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2561 
รางวัลชนะเลิศ 

นายศริชัช  อารักษ์วาณชิ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รหัส 5915123387  สาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
         นางสาวพัชรากร  ถุงแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 6008107326 สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
        นายชัยวัฒน์  รัตนชาญวศิน  นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รหัส 5915123323สาขาวิชาพลังงานทดแทน  วิทยาลยัพลังงานทดแทน 
รางวัลชมเชย 

1. นายวิทยา  สุมา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 5905101385 สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยบริหารศาสตร์  
2. นายสิทธินันท์  อินปา  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 6008107344 สาขาวิชา รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่- เฉลิมพระเกียรติ   
3. นายธีรศักด์ิ  ทาวรรณ์  นักศึกษาชั้นปีที่  4  รหัส  5822101352 สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวกัณฑิกรณ์  เซี่ยงลี้  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 5912106396 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
5. นายสุวพัชร  นกนวล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 6009102339 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  



 

 
  
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 
รางวัลชนะเลิศ 

นายธีร์ธวัช  ปุรินทราภบิาล  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6001125314  สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร   
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
         นายปรัชญา ค้าแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6018102348  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 

1. นายศิรวิทย์  กิติ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5906102395 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   
2. นางสาวเตมิตุน  พวงงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6018102323 สาขาวิชาการสือ่สารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสือ่สาร 

รางวัลชมเชย 
1. นายสิทธินนท์  อินปา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6008107344 สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   
2. นายสายฟ้า   อาลักลิขิต  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 6108111315  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
3. นายธนธัญ  ราชตัน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6118102332  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. นายชินกร  การเลียง นักศึกษาชั้นปีที่  4 รหัส 5906102354 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
5. นายเสฐียรพงษ์  พิงค้าขา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6012101386 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 



 
 
 

ปีการศึกษา 2563 
รางวัลชนะเลิศ 

นายภูรทิัศน์  พอใจ  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6110101362  สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้า้ 
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
         นายสายฟ้า  อาลักขิต  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 6108111315  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
รางวัลชมเชย 
         นายชาคร  อุปละ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  รหัส 6205105319  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 


