
 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวกชกร  สีหานาม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวกิตตมิา  เพ็งนุเรศ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวกิติยาภรณ  พลวี 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจิณญารัตน  คําหลา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจินตหรา  ดวงประทุม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายจิรศักดิ ์ เขาเขจร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจิราวรรณ  ปนแสง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเจนจิรา  ซอนกลิ่น 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายฉัตรชัย  แกวกลา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวชลันธร  เศษโถ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายชิดพล  ครุฑขุนทด 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวญาสุมินทร  เจริญนนทธรีโชติ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายณัฐชาต  บุญเต็ม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวณัฐธิดา  ตาขุมเหล็ก 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายณัฐพล  ชินวงศ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายณัฐวุฒิ  ประทุมมัง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวณัฐสุดา  ถาพร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายเดชาวัต  ศรล้ํา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวทิพมณี  เวียงชนก 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวธนพร  สายืน 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

วาท่ีรอยตรธีนพล  เลิศคุณลักษณ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธนากร  ทัศนภักดิ ์
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธนิตย  บุญประครอง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธีรเทพ  ศรีคําภา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธีรพงษ  จันทรเพ็ง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธีระพงษ  สาลีงาม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนภารัตน  เยาวนิจ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายนันทนภัส  พลเยี่ยม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนันทิพร  เกษามา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางนิตยา  กันหาจันทร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายบัณฑิต  นันทรัศมี 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายบารม ี มะณีแสง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวปฐมาวด ี ฝากาบน 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวปภัสรา  พรมดวง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวประคอง  ประเสริฐสังข 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวปารม ี วงคสมัคร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางปยะนุช  สามารถ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวผกาพร  ศรีรังกุล 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวผกามาศ  ตั๋นมูล 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวพชัริดา  คําสิงห 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายพิชุตม  ปูพบุญ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวพิณทุพร  สืบชมภู 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเพชราภรณ  ประทิน 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวภัทราพร  กาลุน 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเมธานันท  ประเสริฐสังข 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวรัตฐิญาภรณ  แทนแกว 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาววชิราภรณ  มีสัตย 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาววรรณิดา  สระบวั 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาววรรณิภา  เศษแสงศร ี
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาววราภรณ  แสงใสแกว 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาววิมลรัตน  พิศคํา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศรณัยา  หลอสิงห 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวศราวด ี ภูกลาง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสมฤทัย  พิมละมาศ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายสันตภิาพ  ผาริโน 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุจินดา  สกุลหงษ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุดารัตน  ล้ําเลิศ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายสุทธิพงษ  วงศสนิท 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุพรรษา  สีสด 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุพรรษา  ไชยพล 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุพชิชา  มีศรี 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุภาภรณ  ภาพกลาง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุรัตนวดี  สรอยจักร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสุรินทร  คณะโท 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวโสรญา  สุมมาตย 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอนุรัตน  สัมฤทธิ์ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอภิญญา  สุทธิประภา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายอภิสิทธิ์  พรรณขาม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอัมรา  วงคทอง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวเอมมิกา  หอมหวล 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวมาลยัทอง  ชาญาต ิ
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวธนภัทร  แสนสุพรรณ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางระพีพรรณ  พ้ืนสวรรค 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวมณวีรรณ  สิงหหาญ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

อาจารยริยา  เด็ดขาด 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายณัฐวุฒิ  รมแกว 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอรนิภา  หนูนบ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอริสรา  แมนสถิตย 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธนวิชญ  ตรีทศ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายธนากร  ทัศนภักดิ ์
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวน้ําฝน  ทูลนันตา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนันทิพร  เกษามา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวปวีณา  อินทรพันธ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายวุฒิธินันท  จันทรหอม 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายปฎิมากร  เงินมีศรี 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอาลิยา  จาแสนชื่อ 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวนภารัตน  เหมัง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวชนิดาภา  ดัดกุยาวัตร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายมีชัย  พรมแพน 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวจริยา  พุทธลา 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวอันตรา  ใหญนอก 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุวนันท  ใจด ี
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวสุภาวิตร ี คํามะณี 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นางสาวประภัสสร  อุทธศรี 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายพรพัฒน  ไชยผง 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

อาจารยดวงดาว  ภูครองจิตร 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายอนุวรรณ  ทิพยสิงห 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 



 

 

รหสัอา้งอิง : u t-hackathon-  

ขอมอบเกียรตบิัตรน้ีไวเพ่ือแสดงวา 

นายณัฐวุฒิ  รมแกว 
ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(มหาวทิยาลยัสูตาํบล สรางรากแกวใหประเทศ) กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  

U2T HACKATHON 2021 
วันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ขอใหประสบความสุข ความเจริญ รุงเรืองสืบไป 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

(อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร) 

รองอธิการบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ 

(อาจารย ดร.อานนท คาํวรณ) 

วิทยากร 


