
 
 
 
 

 
แนบท้ายประกาศผลการตัดสินการประกวด 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 
“WoW! & Happy KKU 2019” (The  9th KKU  Show and Share) 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ บริเวณโถงอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

******************* 
1. ผลการตัดสินการประกวดผลงานของบุคลากรประเภทสนับสนุนในรูปแบบโปสเตอร ์

 1.1 ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ   
     รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 
1 KKU Blood Bank Mobile 

Application" RED GIVE"" 
1.นางพูนทรัพย์ ศรีพารา 
3.นายธเนต ทนุการ 
5.นางณิชชา ภูมโิยชน์  
7.นางชวนชม ภูพลผนั  
9.รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข  

2.น.ส.น้ำริน บุญมาวงษา 
4.นายบุญส่ง  เบญจางคประเสริฐ 
6.นางนสิารัตน์ พันธะ 
8.นายประวี คำภีระ 

คณะแพทยศาสตร์ 

 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 
1 การนำนำ้ทิ้งจากกระบวนการ

ทำงานของเคร่ืองปรับอากาศมา
รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า 

1.งานการจัดการทรัพย์สิน 
กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ 

2. นายณัฐพล ไกยวงษ์ 
3.  นายสุพล บ่อคุ้ม 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล   เงินรางวัล  2,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 

1 ระบบฝากของมีคา่ดี ไม่มีสูญหาย น.ส.ปิยนชุ ทบัวิธร น.ส. พรศิริ ดวงบัญชา คณะแพทยศาสตร์ 
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 1.2 ด้านสนับสนุนส่งเสริมบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลศิ 

     รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่  
ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 

1 แผ่นความร้อนสำหรับตรึงส
เมียร์ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียบน
สไลด์แก้วเพื่อย้อมสีแกรมและ
ตรวจ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
(Warming plate for fixed 
smear of bacterial 
sampling used for staining 
and microscopic 
examination) 

1.นางสาวพิสมัย สายสุด  2.นายเสกสิทธิ์ สงัคีรี คณะเทคนิคการแพทย์  

 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล  เงนิรางวัล 3,000 บาท  ไดแ้ก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 

1 การพัฒนาตู้สเปรย์แผน่ 
โครมาโตกราฟีแบบผิวบาง
ปลอดสารพษิ 

1.นายเจตนา วีระกุล  
3.น.ส.รัชยาพร อโนราช  
5.นายเศรษฐ์ บุญจวง  

2.นายสุพล บ่อคุ้ม 
4.นายธนชั ชุมแวงวาป ี
6.น.ส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 1 รางวัล  เงนิรางวัล  2,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 
1 IoT เพื่อการยกระดับการรักษา

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
นายนิกร ชีวาจร  คณะแพทยศาสตร์ 
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 1.3 ด้านสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร 
   รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล  5,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 
1 การพัฒนาร้านอาหารต้นแบบ 

“เมนูรักษ์  ไต” ในโรงอาหาร
ของคณะกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ และศู นย์ อาหารและ
บริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นางสายสมร พลดงนอก 3. 
น.ส.เพียงทิฆัมพร นิลเพชร ์ 
7.น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ บุตตะพล 

2.น.ส.จันจิราภรณ์ วิชัย 
4.น.ส.ณัฐภรณ์ หาดี 
5.น.ส.ลัดดาวัลย์ นาสถิตย ์
6.น.ส.นันทรัตน์ จิตระการ 

คณะแพทยศาสตร์  

 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล  เงนิรางวัล 3,000 บาท  ไดแ้ก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 

1 โครงการ “ชวนกันฟิต พิชิตพุง 
Fight for Fat off” 

1.น.ส.พันธกานต์ รัศเสียร 
3.นางสายสมร พลดงนอก5.
น.ส.จุฑามาศ สรรพ์สมบัติ  

2.น.ส.วรีะวรรณ อ้ึงอร่าม 
4.น.ส.โสภิดา สวุรรณบุผา6.
น.ส.ชุติมา วรรณูปถัมภ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 1 รางวัล  เงนิรางวัล  2,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 

1 KKU Library Happy 
Together 

1.นางละออ ข้อยุ่น 
3.น.ส.นิติยา ชุ่มอภัย 

2.นางสีรุ้ง พลธานี 
 

สำนักหอสมุด 

 

 1.4 รางวัล Popular Vote  จำนวน 1 รางวัล  เงนิรางวัล  2,000 บาท  ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด 

1 กระบวนการลงทะเบียนขาย
ทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างด้วย
ระบบออนไลน์ 

1.นายอุดม โลมาอินทร์   
3.นางปิยนุช โลมาอินทร์ 

2.นางจารุ ธีระสาร กองคลัง  
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2. ผลการตัดสินการประกวด “WoW!! KKU Happy Funny Dance 2019: ร้อง เล่น เต้น 
สร้างสุข” 

  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท   
ลำดับที ่ ชื่อทีม สังกัด 

1 วิดยาวาทะศลิป ์ คณะวิทยาศาสตร ์
 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท 
ลำดับที ่ ชื่อทีม สังกัด 

2 Dance ฟันดีมสีุข คณะทันตแพทยศาสตร ์

 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 2,000 บาท 
ลำดับที ่ ชื่อทีม สังกัด 

1 คณะเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย ์
 

 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ 
ลำดับที ่ ชื่อทีม สังกัด 

1 ED Happy Dance คณะศึกษาศาสตร ์

2 หงส์ทองคะนองรำพาเพลิน สำนักหอสมุด 
3 เภสัชบันเทิงศลิป ์ คณะเภสัชศาสตร ์

 

 รางวัล Popular Vote  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ 
ลำดับที ่ ชื่อทีม สังกัด 

1 วิดยาวาทะศลิป ์ คณะวิทยาศาสตร ์

 

 


