
สรุปรายงานนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
1 นางสาววิลาสินี จ าปาวงษ์ พัฒนาสังคมฯ โครงการพัฒนาแผนธุรกิจกลุ่มทอผ้าบ้านดงโชค หมู่1 ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
2 นางสาวปิยภรณ์ เข็มพะมัย พัฒนาสังคมฯ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้

ตกเป็นคนไร้ที่พ่ึงให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3 นายณัฐพล โพธิ์ไทรย์ พัฒนาสังคมฯ โครงการเด็กไทยเข้าใจสิทธิเด็ก 
4 นางสาวสวรรยา ยศสุรีย ์ พัฒนาสังคมฯ  โครงการอบรมให้ความรู้กับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. 

ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
5 นางสาวนรากร นนทะวงศรี พัฒนาสังคมฯ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มสินค้า

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
6 นางสาวฐิติรัตน์ นิวงษา พัฒนาสังคมฯ โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพโดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนแก่ผู้มี

รายได้น้อยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้ที่พ่ึง 



 

 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
7 นางสาวพรนภา หล้าดี พัฒนาสังคมฯ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านนาราชควาย 
8 นางสาวอภัสรา ยืนยง พัฒนาสังคมฯ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน

กลุ่มผู้ไร้สัญชาติ 
9 นางสาวศศิธร ผิวพรรณ์ พัฒนาสังคมฯ โครงการ การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานชะลอมไม้ไผ่ 
10 นางสาวจันทิมา ค าไข พัฒนาสังคมฯ  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งมน ต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 
11 นายอติคุณ โยะพการี พัฒนาสังคมฯ โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้และไม้กวาดจากวัสดุเหลือใช้(ขยะ) 
12 นางสาวจริยา ล าลอง พัฒนาสังคมฯ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน เพ่ือการเตรียมเป็น

ต าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
13 นางสาวชุติมา ค าลาย พัฒนาสังคมฯ  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมมือร่วมใจบวชป่าชุมชนบ้านท่าสะอาด ต าบล

โพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
14 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีหาผล พัฒนาสังคมฯ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น : กิจกรรมการท าไม้กวาดจากขวดพลาสติกและกิจกรรม

การท าไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่คนพิการและผู้ดูและคนพิการ ประจ าปี 2563 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
15 นายครรชิต นครังสุ พัฒนาสังคมฯ โครงการประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกเพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพของ

ผู้สูงอายุในต าบลนาราชควาย 
16 นางสาวอภัสรา ยืนยง พัฒนาสังคมฯ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน

กลุ่มผู้ไร้สัญชาติ 
17 นายครรชิต นครังสุ พัฒนาสังคมฯ การจัดการขยะในชุมขนบ้านนาราชควาย ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 
18 นายปิยภรณ์ เข็มพะมัย พัฒนาสังคมฯ ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรณีศึกษา : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.)ในพ้ืนที่ จังหวัดนครพนม 

19 นางสาววิลาสินี จ าปาวงษ์ พัฒนาสังคมฯ แนวทางการพัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านดงโชค ให้สามารถเข้ารับการคัดสรรเป็นสุด
ยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

20 นางสาวฐิติรัตน์ นิวงษา พัฒนาสังคมฯ แนวทางในการพัฒนาระบบการด าเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
นครพนม 

21 นางสาวสวรรยา ยศสุรีย ์ พัฒนาสังคมฯ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา : ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเรณู จังหวัดนครพนม 

22 นายณัฐพล โพธิ์ไทรย์ พัฒนาสังคมฯ การประเมินโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีศึกษา : เด็กท่ีควรอยู่ความดูแลของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม 

23 นางสาวอภัสรา ยืนยง พัฒนาสังคมฯ การตีตราตนเองของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี กรรีศึกษา : ผู้ใหญ่ที่อยู่ในการดูแล
ของมูลนิธิสยาม – แคร์ จังหวัดมุกดาหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
24 นางสาวนรากร นนทะวงศรี พัฒนาสังคมฯ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ

ประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
25 นางสาวพรนภา หล้าดี พัฒนาสังคมฯ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ : กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย อ าเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
26 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีหาผล พัฒนาสังคมฯ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในพ้ืนที่

ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัด 
บึงกาฬ 

27 นางสาวชุติมา ค าลาย พัฒนาสังคมฯ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนโพนบก อ าเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม 

28 นางสาวจันทิมา ค าไข พัฒนาสังคมฯ พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะเด็กในโรงเรียนบ้านหนองบ้านดุก ต าบลบ้านผึ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

29 นางสาวศศิธร ผิวพรรณ์ พัฒนาสังคมฯ การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ศึกษากรณี : บ้านนาแกภูดิน ต าบลบะ
ยาว อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

30 นายอติคุณ โยธะการี พัฒนาสังคมฯ การเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีผลต่อชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลบะยาว อ าเภอวัง
สามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

31 นางสาวพรชิตา ขวัญเมือง 
 

พัฒนาสังคมฯ การยมรับของคนในครอบครัวที่มีต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในจังหวัดมุกดาหาร 



 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
32 นางสาวศิริภา เขียวค้า รัฐประศาสนศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน    จังหวัดนครพนม 
33 นางสาวธัญนาฏ บัวร ิ

นางสาววิมลรัตน์ ก าริสุ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
34 นายปฏิพล ผิวพรรณ์ 

นายยุทธภูมิ วงศ์ประทุม 
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
35 นายจักรฤษณ์ ผาอุบ 

นางสาววราพร ศรีโยหะ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
36 นายอุทัยพงศ์ กองปั่น 

นายนนทนัตถ์ ดวงมืด 
รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม ต าบลในเมือง จังหวัด

นครพนม 
37 นายเกียรติศักดิ์ วงค์ศรีชา 

นางสาวจุฑามาศ อภัยโส 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นต่อประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

38 นางสาวจุฑารัตย์ สุภาดี 
นายวรุช วรกิจ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาราขควาย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

39 นายรัชชานนท์ แสนค า 
นายกรธนกฤต คงสวัสดิ์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผู้บริหารเทศบาลต าบล 
บ้านแพง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
40 นายเนติพงษ์ อันเพ็ง 

นายสมยศ ศิริวงค์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น าชุมชน  

ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
41 นายชาติสิริ อุปราคม 

นายทัตพงศ์ สาระถี 
รัฐประศาสนศาสตร์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม 
42 นายศรเพชร อภัยโส 

นายนันธวุฒิ ศรีสุธรรม 
รัฐประศาสนศาสตร์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยนครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
43 นางสาวภัทราภรณ์ ดิษสงค์ 

นางสาววิยดา อ้นมา 
รัฐประศาสนศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

อาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
44 นายกฤติพงศ์ ค าภา  

นางสาวสมฤทัย เชื้อค าเพ็ง 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะอย่างยั้งยืนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
45 นายอัครเดช พระเดชกิ่ง 

นายสัจจพร มุ่งสูงเนิน 
รัฐประศาสนศาสตร์ คุณภาพการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนครพนม  

ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษา : กองทะเบียนราษฎร อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

46 นายนันทกรณ์ อมรสิริชัย รัฐประศาสนศาสตร์ บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

47 นางสาวจิรนันท์ ค าประด า 
นางสาวนุชนารถ แวงภูธร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอน
นางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

48 นางสาวรุจิรา ค าชนะ 
นายนัทวัช ไชยสุระ 

รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาความต้องการสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตต าบลนาราชควาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 



ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
49 นางสาวนิภานันท์ นันศรีบุตร 

นางสาวรัชนีกร พรมอารักษ์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
50 นางสาววราพร คันทีท้าว 

นางสาวกนกวรรณ แพงสาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาคุณภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง 

จังหวัดนครพนม 
51 นางสาวจิราภรณ์ หินเนาว์ 

นายอมรศักดิ์ เกิดมี 
รัฐประศาสนศาสตร์ การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองญาติ ในความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
52 นางสาวมินนรา พงษ์วัน 

นางสาวสุพัตรา สอนโพธิ์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลบ้านแพง อ าเภอบ้าน

แพง จังหวัดนครพนม 
53 นางสาวลลิตา นามสุโพธิ์ 

นางสาวสุกัญญา เงินห้วยพระ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม 
54 นางสาวสไบแพร เอ่ียมสะอาด 

นางสาวพิรดาภร ใจหาญ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในทัศนคติของบุคลากร เทศบาลเมือง

นครพนม อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
55 นายปฏิภาณ จงพิสิฐกุล 

นายอยุเดช พันธุ์แพง 
รัฐประศาสนศาสตร์ คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง จังหวัด

นครพนม 
56 นางสาวปิยะนุช พินตะพาด 

นางสาวศิริวิภา วิเศษโวหาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแสนพันในความคิดเห็นของ

ประชาชน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
57 นายสุทธวีร์ ปึเปี้ย 

นางสาวปวันรัตน์ แก้วปีลา 
รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงความ จังหวัดนครพนม 
58 นางสาวพรธิพา สุพร 

นางสาวอาทิตา ต้นสวรรค์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
59 นางสาวอภิญญา ใครบุตร 

นางสาวพัชรียา บรรหาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 



ล าดับที ่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
60 นางสาวจิริสุดา กิติผง 

นางสาวอริศา บุรีขันธ์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลโพนสวรรค์ อ าเภอ

โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
61 นางสาวประกายมาศ แสนอุบล 

นางสาวปิยรัตน์ ขาวอ่อน 
รัฐประศาสนศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
62 นางสาววิไลวรรณ อุดานนท์ 

นางสาวเพ็ญมณี ดาทุมมา 
รัฐประศาสนศาสตร์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขต

อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
63 นายกิตติทัต อัมวัน 

นายสุเมธ ไชยสาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทะศาสตร์ของเทศบาลต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
64 นางสาวอรุมา จันทุลาง 

นางสาวปารียา สิมลี 
รัฐประศาสนศาสตร์ แรงจูงใจการบริการสาธารณะการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

นครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
65 นายฐิติกร อภัยโส 

นางสาวณัฐธิดา บุพรม 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
66 นางสาวอริศรา ไชยศล 

นางสาวบุษกร อินทะวงษ์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอาจ

สามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
67 นางสาวปาริชาติ มูลเมือง 

นางสาวอริศรา แสนลัง 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของประชาชน ต าบล
หนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

68 นางสาวนนทิยา พลพิมพ์ 
นางสาวอริศรา สวนพรม 

รฐัประศาสนศาสตร์ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

69 นางสาวจิตรานุช นนทะสี 
นายทศพล บัวลอย 

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ้นในทัศนะ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

70 นางสาวเจนจิรา จันทะแจ่ม ภาษาอังกฤษ ข้อมูลของห้องอาหารเบื้องต้นส าหรับลูกค้า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
71 นางสาวณัฐฐาพร บุตรไชย ภาษาอังกฤษ คู่มือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในห้องอาหารของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
72 นางสาวชยาทิพย์ หูมแพง ภาษาอังกฤษ รูปแบบการให้ข้อมูลลูกค้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
73 นางสาวปูชิกา ไตรยะถา ภาษาอังกฤษ คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับโรงแรม 
74 นางสาววรรณลิษา ไตรยะถา ภาษาอังกฤษ คู่มือการใช้ระบบ CLOUDBEDS และขั้นตอนการท างาน ส าหรับพนักงานแผนก

ต้อนรับ  
75 นางสาวรังสิมา สุทธิผาย ภาษาอังกฤษ เมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์ของรีสอร์ทไฮซีซั่น พูลวิลล่า แอนด์ สปา 
76 นางสาวผกามาศ พลโยธา ภาษาอังกฤษ การจัดท าแผ่นพับการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ 
77 นางสาวธัญญารัตน์ ตั้งมั่น ภาษาอังกฤษ การท าแผ่นพับคู่มือปฏิบัติงาน Thai Lion Air Special for Trainee 
78 นายธีรภัทร์ แสนคมคาย ภาษาอังกฤษ A Model Conversation between a Guest and a Food Beverage Trainee 

Situation of the Breakfast Buffet and a Model of Conversation in a 
Minimart 

79 นายอมรเลิศ ศรีษะ ภาษาอังกฤษ คู่มือการเช็ตอัพโต๊ะ และวิธีการพับผ้าเช็คปาก 
80 นางสาวนิติภรณ์ ทิพชาติ 

นางสาวอรทัย นันชนะ 
ภาษาอังกฤษ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม 

81 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์ค าจันทร์ 
นางสาวสุพัตรา โชติ 

ภาษาอังกฤษ การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษในศูนย์ 
เด็กเล็ก ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

82 นางสาวสุขฤดี ทรงสุข  
นางสาวนันทนาพร ศรีทอง 

ภาษาอังกฤษ ไทญ้อท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

83 นางสาวธิดารัตน์ รัชโน 
นางสาวจินดารัตน์ ค าตา 

ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กแหนบในจังหวัดนครพนม 
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