
 
 

ประกาศ 

เรือ่ง รายชื่อผูไ้ดร้บัเกยีรตบิตัรการเขา้รว่มการประกวดผลงานเขยีน โครงการเขยีนเคลือ่นโลกดว้ย SDGs 
 

  

ตามที่ โครงการเขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs ได้จัดการประกวดผลงานเขียนของเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ใน

หัวข้อ “หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดตนเองอย่างไร” โดยได้ด าเนินการรับ

ผลงานเขียนระหว่างวันท่ี 21 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2565 และมีผู้ส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 349 ผลงาน นั้น 

 

 บัดนี้ กระบวนการพิจารณาผลงานเขียนได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเขียนที่ด าเนินการ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เเละผ่านการพิจารณาให้ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวด ตามเอกสารแนบท้าย โดยผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ทั้งนี้ โครงการเขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs ขอขอบพระคุณผู้ส่งผลงานเขียนเข้าร่วมการประกวดและขอแสดงความ

ยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ จะน าส่งเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ใช้ส่งผลงานเข้ามาต่อไป 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

 
 

(ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์) 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายองค์ความรู้ 

        ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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1. กชพร น่วมลิวงศ ์

2. กมลชนก กนกกาญจนานนท์ 

3. กมลชนก วงค์เพ็ญ 

4. กรกมล โล่ห์อัจฉริยะกลุ 

5. กัมปนาท ยมสุข 

6. กาญจนา แคนแวง 

7. กุลธาดา ปรองดอง 

8. เกศรินทร์ แก้วเจริญ 

9. เกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว 

10. ครรชิต แก้วเจริญ 

11. จักรัตน ์ใจเที่ยง 

12. จิรโชติ แจ่มครีีรตัน ์

13. จิรัฐิติ์ศักดิ์ บญุวิจิตร 

14. จุฑาทิพย์  สุขทอง 

15. จุฑาภรณ์ ทองเย็น 

16. ชนิตา ผันผักแว่น 

17. ชัญญา เลิศเชวงกุล 

18. ชินกฤต หนูอุไร 

19. ญาโณทัย พ้นภัย 

20. ญาดารัตน์ มีชัย 

21. ญานิศา วงค์แสงค า 

22. ฐปนรรฆ์ แซ่หล ี

23. ฐิติวรดา พงษ์สวัสดิ ์

24. ฑิมพิกา อึ้งสกุล 

25. ณหทัย หทัยรตันานนท์ 

26. ณัฐธยาน ์ติยะคุณ 

27. ณัฐพล พิทยะวงค ์

28. ณัฐวัฒน ์โพธิกุล 

29. ณิชนันทน ์หอมกลิ่น 

30. ดนุสรณ์ สระทองแก้ว 

31. ดุสิต บริสุทธ์ิ 

32. ธนกร วัฒนาวานิชกุล 

33. ธนพัฒน์ แซ่ตัน 

34. ธรรมรัตน์ บางเฟื่อง 

35. ธิรัญญา จันทร์เจริญ 

36. ธีรินทร หล่อภมูิพันธ์ 

37. นภควัฒน์ วันชัย 

38. นรภัทร มรีัตน ์

39. นันท์นภัส พลอินทวงษ ์

40. นันทิชา ลือภพ 

41. นิติพล สีม่วง 

42. นิธิภัทร์ แจ่มใส 

43. นุจรินทร์ แก้วหาญ 

44. นูรอาซีซะห์ ยโูซ๊ะ 

45. นูรีต้า บิลหีม 

46. เบญจวรรณ พิศนอก 

47. ปณิดา สร้อยสาย 

48. ปภาวรินท์ สังข์แก้ว 

49. ปาณณิชา ดลุกลุ 

50. ปุณยภา ใจยงค ์

51. พนิตา พึ่งหล้า 

52. พรชนก โก๊ะขุนทด 

53. พรปวีณ์ ชัยปัญญา 

54. พรรณฉตัร เขียวพิลาบ 

55. พรสวรรค์ แสงพานิช 

56. พิชชาพร ทิพย์แก้ว 

57. พิชญ์สิน ีศิริพันธ ์

58. พิทยา กลิ่นมาลา 

59. พิมชนก สันหะ 

60. พิมพ์นารา เมธาธราธิป 
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61. พิมพร แสงมณ ี

62. ไฟซอล โตะ๊หมดั 

63. ภคพล คุ้มครอง 

64. ภัควัฒน ์ทองแดง 

65. ภัทธิรา ดวงใจ 

66. ภัทรมน สุขวิวัธน ์

67. ภัทราวดี รักสายสัมพันธ์ 

68. ภัสรา เพ็งสุข 

69. ภาณุวัฒน ์ธิเเก้ว 

70. ภูนิทัต อุทุมพันธ์ 

71. มะปราง ภูษาจันทร ์

72. ใยรัก ชุติอังกูร 

73. รินรดา เรียบร้อย 

74. รุ่งตะวันทิพย ์แดงสอาด 

75. รุสลัน ดอม ิ

76. ฤดูกาล กมลธรรมชาต ิ

77. วรรณภา สินศรชัย 

78. วรรษพร พิจารณ ์

79. วาสนา บุญล้อม 

80. วาสนา พิมภักด ี

81. วิชญ์ วิชชุดากรกุล 

82. วิภา นามบุญ 

83. วิภาวดี ฤทธิกาญจน ์

84. วีระวัฒน ์จ าปาขีด 

85. ศศิกานต์  ลิจ้วน 

86. ศิวกรณ์ อุงอ ารุง 

87. สุณัฐชา เที่ยงธรรม 

88. สุนิสา โพตะเภา 

89. สุพิชญา พรมกณัฑ ์

90. สุภาวดี แก้วงาม 

91. อดิเทพ เชาวลิต 

92. อธิชา นามค า 

93. อนิตา พูลสวสัดิ ์

94. อภิภาวดี ระเกต ุ

95. อภิษฎา โถรตัน ์

96. อภิสรา มากล้น 

97. อรนิภา รามมะเริง 

98. อัครพันธ ์ทวีศักดิ์ 

99. อัฟนาน การี 

100.  อานุภาพ เกษร 

101.  อาริฟิน ลาเตะ๊  

102.  อิบรอฮีม เหมนคร 

103.  ไอริณ ธนะสีรังกูร 

104.  ฮารสี มะหะหมัด 

 

รวมทัง้สิน้ 104 ราย 


