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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนา ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และหาแนวทางความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาเพื่อ
หาพี่เลี้ยงที่เป็นศิษย์เก่ากับการจัดสหกิจศึกษารูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Enterprise 
Co-op ซ่ึงได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        
เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "การผนึกพลังสร้างบัณฑิต 4.0 ของ มทส." 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ เป็นผู้ด าเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 107 
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
SUT 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ จัดประชุม

คณะกรรมการประจ าศูนย์

สหกิจศึกษาฯ ครั้งทีฉบับท่ี 

004/2558 

ประจ ำเดือนเมษำยน 

2558 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อ า ชี พ  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 
เ มื่ อ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  1 2 
มี น า คม  2 5 5 8  ณ  ห้ อ ง
ประชุมสารนิ เทศ อาคาร
บริหาร และห้องประชุมพิทย
สาร อาคารพญาไทพลาซ่า 
โ ดยมี ศ า สตราจ า รย์ ด ร .
ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเป็นประธานที่ประชุม 
โดยการประชุมในครั้งนี้ศูนย์
สหกิ จ ศึ ก ษาแ ละพั ฒน า
อาชีพ ได้ ร าย งายผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 
3 เดือน ให้คณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ได้ทราบ และมี
ว า ร ะ ที่ เ ส น อ ข อ ค ว า ม
เห็นชอบจากรรมการดังนี้  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี  เ รื่ อ ง
หลัก เกณฑ์การขอรับทุน
กองทุนสหกิจ ศึกษาและ
การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างานในต่างประเทศ 
ก าหนดภาค             สหกิจ
ศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558 เห็นชอบคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ขอ
ความเห็นชอบการจัดท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ

Co-op 
NEWSLETTER 
ฉบับท่ี 02/2561 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2561 

สัมมนำศิษย์เก่ำที่เป็นผู้ประกอบกำร  
และผู้บริหำรสถำนประกอบกำร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สรียา    
วิจิตรเสถียร รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์          
สุวิทวัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เข้าพบคุณภาณุ เล็กสุนทร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเน็ต จ ากัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันจันทร์ที่        
15 มกราคม 2561 และ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์       
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าพบคุณบ ารุง วสันตกรณ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด (เคซีทีวี ) เมื่อวันพุธที่              
17 มกราคม 2561 โดยการเข้าพบสถานประกอบการทั้ง 2 แห่งนี้ เพื่อหารือความ
ร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษารูปแบบ Enterprise Co-op หรือ E Co-op 

Enterprise Co-op 
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์       
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้ เดินทางเข้าพบ             
คุณเทวกุล  ปัทมะสุ วรรณ์  ผู้ ช่ วยกรรมการผู้ จั ดการ สายงานโรงงาน                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงาน
น้ าตาลมิตรภูเวียง) จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561      
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา 
พร้อมอวยพรปีใหม่ในคราวเดียวกันนี้ด้วย  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ า
ภาคการศึกษาที่  1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 มกราคม 2561  น าโดย            
รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงาน      
ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 การหารือร่วมกันกับ
ประธานคณาจารย์นิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตลอดจนการหาแนวทางการท างานร่วมกันกับสาขาวิชาต่าง ๆ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ อาจารย์ ดร.สุพรรณี       
จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย 
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช        
ได้ให้การต้อนรับ Mr. Wang Chia Ching ผู้บริหารจากบริษัท ไทยเจริญทอง      
การทอ จ ากัด เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 และคุณปิยะเคห์ ใจดี ผู้จัดการฝ่าย
บุคคลและคณะ จากบริษัท แคนนอน ไฮ -เทค (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อ                  
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 โดยสถานประกอบการทั้งสองแห่งเดินทาง      
มาประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัท ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือ      
การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทด้วย 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 

หำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำ ประชุมประธำนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนา          
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล    
อารีรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธาน
เครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก
เครือข่ายฯ รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงการหารือในการจัด       
การประชุมเพื่อหาแนวทางในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ
เครือข่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา 
ดังนี้ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้อง B2104 
อาคารเรียนรวม 1 บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 
2561 ณ ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1 และบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง B1135 อาคารเรียนรวม 1 
โดยสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การด าเนิน
ธุรกิจ กระบวนการผลิต รายละเอียดต าแหน่งงานที่เปิดรับ และรับสมัครพนักงาน 
รวมถึงการให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง Cloud & Solution โดย บริษัท นิภา 
เทคโนโลยี จ ากัด อีกด้วย 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ได้ให้การต้อนรับคุณพนิตตา ติรวิภาส 
ต า แ ห น่ ง  Recruitment Associate Human Resources จ า ก บ ริ ษั ท  ฟ อ ร์ ด 
มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาสอบคัดเลือกนักศึกษา
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา 
ของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1      
ทั้งนี้ยังได้มีการประชุมหารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 1      
อาคารศูนย์สหกิจคึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching 
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร วิทยากรบรรยาย    และจัดท า Work 
Shop เพื่อแนะน าการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและ
ยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการท าธุรกิจ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณสุตาภัทร    
ศรีษะเกตุ ต าแหน่ง Academy and Education Manager คุณโชติมา สุทธิชื่น 
ต าแหน่ง Human Resource Development Business Partner และคณะจาก
บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จ ากัด เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1  
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์บริษัท
และต าแหน่งงานสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ        
ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในคราวเดียวกันนี้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

           

ประชุมคณะท ำงำนจดัท ำบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชี พ  ได้ จั ดประชุ มคณะท า งาน  น า โดย                      
รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ        
พัฒนาอาชีพและอาจารย์  ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์              
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ 
ISO 9001 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์     
สหกิจคึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อท าความเข้าใจ และวางแผนกรอบการท างาน    
การจัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
จัดท าชุดทดสอบทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  

คัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและรับสมัครงำน ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

1 ก.พ. 61 - บรรยาย “การจัดการและการวางแผน” 15 ก.พ. 61 
- บรรยาย “ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบตัิงานและแนวทาง

แก้ขัญหาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” 

2 ก.พ. 61 - พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกจิศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 21 ก.พ. 61 

- พิธีลงนามความรว่มมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ        
ทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ กับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

6 ก.พ. 61 
- ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครงาน และสัมภาษณ์เข้าท างาน                           

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
22 ก.พ. 61 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2560 รับฟังโอวาทจากอธิบการบดี 

7 ก.พ. 61 
- ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครงาน และสัมภาษณ์เข้าท างาน                           

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ด ีเอเชีย แปซิฟิค จ ากัด  
23 ก.พ. 61 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2560 ลงทะเบียนรายสหกิจศึกษา  
- สอบรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา 2/2560 

8 ก.พ. 61 - บรรยาย “วัฒนธรรมองค์กร” 
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 
61 

- พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิาน นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 2/2560 ผ่านระบบออนไลน์ 

19-23 ก.พ. 61 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2560 พบคณาจารย์กอ่นออก     

สหกิจศึกษา  
 -  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล์ : coop@sut.ac.th 

 

กิจกรรมในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 

กำรประกวดและผลกำรตัดสินกำรประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2561 เวลา      
12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา             
มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตส านึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวด ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็น
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ผลการตัดสิน ดังนี้ ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศ นายปิยทัศน์ แซ่อึ้ง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกฤษดา โตยิ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร สาขาวิชา      
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ ชนะเลิศ นายณรงค์กร วงศ์สิทธิไพฑูรย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายชาญวิทย์      
หิงสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายณัทกฤต มีเครือ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กลุ่มสังคมศำสตร์ ชนะเลิศ นางสาวณัฐพรรณ 
ธัณชวนิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพรสิตา ชลาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการธุรกิจใหม่ฯ) 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวปาริฉัตร บุตรจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) ประเภทการน าเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาววนิดา 
ส าลี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์)  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอภิรักษ์ อินทร์ชู สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 2        
นางสาวอินทร์ทิรา ทองสม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการธุรกิจใหม่ฯ) 


