
 

 

 

 

ประกาศผลการประกวด “Business Inspiration 2021” 

โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ ๒    

Smart Digital Entrepreneurship 

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๒  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม  
ทีม New Gen Marketing   
นายนิติกร         ฝอฝน   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นายสหภพ         วรรณะภิระ   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นายอธิวัฒน์         อินทร์หอม   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวพลอย         แสงชมภู   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวเบญจลักษณ์   กราวพรรักษา   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ กราวพรรักษา  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวจุฑามาศ        อินทร์น้อย   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม  
ทีม กรรมพันธุ์ผมดี   
นายชานนท์  ต้ังตระกูล    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายสหัสวรรษ  สุขหนองโป่ง สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายธวัชชัย  พึ่งภพ      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
นายชัยวัฒน์  พิมพ์พงษ์    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
นายสันติภาส พันเสวก      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
 

 

 



 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ประเภททีม 
ทีม เค…บับว่าไทย             
นายธนพัฒน์    จันทเช้ือ    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวพิมพ์ชนก  กนกวัฒนะพนัธุ์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวพิมพา    โยธาจันทร์       สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสโรชา    แก้ววิเศษ         สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวนฤมล    ริดมัด           สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวณัฐวดี    เงี้ยวพ่าย         สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 
นายกฤษณพงษ์    สกุลไทย    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)   คณะบริหารธุรกิจ 

รางวัลชมเชย ประเภททีม  
ทีม น้องกาบรักษ์โลก           
นางสาวพัชราภรณ์  สมพอง   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวลลิตา   มนัยนิล   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวนฤสรณ์   อ่อนฉ่่า   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวชนากานต์  เบญจวรธรรม  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นายต่อชัย   เตชะฐิติภัทร  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นายเฉลิมเกียรติ์  คงเกินทุน   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาววรรณกาญจน์  หนองใหญ ่   สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 

รางวัล Popular Vote ประเภททีม 
ทีม Sweet Cake              
นางสาววาสิตา  บ่ายเท่ียง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
นายชนกันต์  นัดทองค่า   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
นางสาวบุญญาพร วิเศษศักดิ์เจริญ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
นางสาวแพรวา  ตานี   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
นางสาวดนิตา  ชุลีเกียรติ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
นางสาวภูริชญา  แก้วส่งแสง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
นางสาววิรากานต์ จินดา              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ    
 

จัดโดย  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 



 
     

 

 

 

 

ประกาศผลการประกวด “Live Shopping Entertainment Contest” 

โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ ๒    

Smart Digital Entrepreneurship 

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมธรรมนูญ - สุวิทย์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ 

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม        

นางสาวอ่าภา  นิยมรัมย ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป) คณะบริหารธุรกิจ   

นายอมรเทพ  ปังตระกูล  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป) คณะบริหารธุรกิจ   

นายสุทธิกานต์  จงจิตต์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป) คณะบริหารธุรกิจ  

     

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม        

นายเตชินต์  ปุตาตะคุ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ

     

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม        

นายปฐมพร พรหมสาขา ณ สกลนคร สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดีย เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

นางสาวปนัสยา  ใยบัว   สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดีย เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

นายภูมินทร์  เดชเทวัญด่ารง  สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดีย เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
     

 



จัดโดย  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ     
 

 

 

 

ประกาศผลการประกวด “Smart MC contest” 
โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ ๒ 

Smart Digital Entrepreneurship 

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม L๒๐๑ อาคาพร้อมมงคล ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ 
 
รางวัลชนะเลิศ  
นายวีรเทพย์   รอบคอบ         สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นายพันธุ์ศักดิ์  พลับพลาทอง   คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นายกิตติศักดิ์   เป่ียมศักดิ์       สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  

 
 

จัดโดย  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ     
 


