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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2565 

ณ ลานโพธ์ิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงปลูกต้นโพธ์ิต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย เม่ือคร้ังเสด็จพระราชดำาเนินเปิดมหาวิทยาลัย 24 มีนาคม 2537 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

5 ธัันวา ปวงข้้าพระพุทธัเจ้้าชาวหััวเฉีียวฯ 5 ธัันวา ปวงข้้าพระพุทธัเจ้้าชาวหััวเฉีียวฯ 
น้อมสำำานึกในพระมหัากรุณาธิัคุุณน้อมสำำานึกในพระมหัากรุณาธิัคุุณ
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  รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.) 

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และทุกหน่วยงานในสังกัด อว. ถวายพระพรชัยมงคลและสวดมนต์อธิษฐานจิตแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรและทรงมีพระพลามัยแข็งแรง

สมบูรณ์โดยเร็ว ประกอบด้วย การวางพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัย พิธีถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 

พิธีกล่าวคำาถวายพระพร พิธีลงนามถวายพระพร สวดมนต์พระพุทธมนต์ บทโพชฌังคปริตรเพื่อถวายพระพร อธิษฐานจิตเป็นเวลา 5 นาที 

และกราบลาพระรตันตรัย โดยไดม้กีารถา่ยทอดสดผา่นระบบออนไลน ์เมือ่วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอ้งรบัรอง 

ชั้น 4 อาคารอำานวยการ   

รวมดวงใจ้ชาวหััวเฉีียวฯ ถวายพระพรรวมดวงใจ้ชาวหััวเฉีียวฯ ถวายพระพร
แด่เจ้้าฟ้้าพัชรกิติิยาภาฯแด่เจ้้าฟ้้าพัชรกิติิยาภาฯ
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ม.หััวเฉีียวฯ และ ม.ซััวเถา ม.หััวเฉีียวฯ และ ม.ซััวเถา 
เจ้รจ้าคุวามรว่มมือออนไลน์เจ้รจ้าคุวามรว่มมือออนไลน์

 มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ และมหาวทิยาลยัซวัเถา รว่มประชมุเจรจาความรว่มมือทางวิชาการ ผ่านช่องทางออนไลน ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ทั้งสองมหาวิทยาลัยริเริ่มความสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี 2544 ถือได้ว่าการประชุมพบปะพูดคุยกันครั้งนี้

เป็นการสืบสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน โดยได้มีการเจรจาหารือเพื่อจะลงนามความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างกันฉบับใหม่ 

ในประเด็นด้านอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร วิจัย และการสืบทอดเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมแต้จิ๋วในประเทศไทย โดยมีคณะผู้แทน          

ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  นำาโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี อ.Fang Wenguo ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ธเนศ 

อิ่มสำาราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา อ.ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล  ผู้อำานวยการศูนย์แต้จิ๋ววิทยา และเจ้าหน้าท่ีแผนกวิเทศสัมพันธ์       

ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยซัวเถา นำาโดย Prof. Hao Zhifeng อธิการบดี Prof. Zheng Muqiang 

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยอาเซียน Dr. Gao Jian คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะนานาชาติ การประชุมครั้งนี้                   

ได้รับความสำาคัญจากรัฐบาลเมืองซัวเถา โดย คุณ Cai Yongming คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมืองซัวเถา  และคุณ  Li  Hongzhao 

ผู้อำานวยการสำานักงานชาวจีน โพ้นทะเล เมืองซัวเถา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานความสัมพันธ์ของสองมหาวิทยาลัย
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 วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาชุดวิจัยโครงการ "การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย - จีน ในพื้นที่ชุมชนปากน้ำาและชุมชนบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ" ณ ห้องประชุมสิริธารา 

โรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ อบจ.สมุทรปราการ 

วฒันธรรมจังหวดัสมทุรปราการ  ทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัสมุทรปราการ พฒันาการชุมชนจงัหวัดสมุทรปราการ ประธานและคณะกรรมการ 

โรงเจท่งเสียงปากน้ำา ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ซ่ึงงานสัมมนาในคร้ังน้ีลุล่วงได้ตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวัง        

เป็นการเพิ่มเสริมและเติมเต็มคุณค่าให้กับชุดวิจัยของวิทยาลัยจึนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

สัำมมนา ชุดวิจั้ยโคุรงการ การฟ้้�นฟู้และอนุรกัษ์์ชุมชนชาวไทย สัำมมนา ชุดวิจั้ยโคุรงการ การฟ้้�นฟู้และอนุรกัษ์์ชุมชนชาวไทย 
เชืื้�อสายจี้น เพื�อส่ำงเสรมิการท่องเที�ยวเชิื้งวัฒนรรมไทย-จี้น   เชืื้�อสายจี้น เพื�อส่ำงเสรมิการท่องเที�ยวเชิื้งวัฒนรรมไทย-จี้น   
ในพื�นที�ชุมชนปากนำ�าและชุมชนบางบ่อ จั้งหัวัดสมุทรปราการในพื�นที�ชุมชนปากนำ�าและชุมชนบางบ่อ จั้งหัวัดสมุทรปราการ
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 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) และโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ (น.ต.อ.น.) ลงนามบนัทกึ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบต่อเนื่องและยั่งยืนระหว่างกัน โดยเฉพาะการศึกษาต่อแบบ

โรงเรียนบันไดเล่ือน (Escalator School) และโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ 

เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี  Dr. Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี คุณประภาส พริผล ผู้อำานวยการสถานศึกษา 

คุณเสาวรภย์ เรืองเทพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และคุณอภิชา นิลวัฒน์ รองผู้อำานวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  

และคณาจารย์ของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารอำานวยการ มฉก.

ม.หััวเฉีียวฯ MOU ด้านการศึึกษ์า ม.หััวเฉีียวฯ MOU ด้านการศึึกษ์า 
กับโรงเรยีนนวมินทราชิื้นูทิศ กับโรงเรยีนนวมินทราชิื้นูทิศ 



7 HCU Newsสื่อสารองค์กร

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับมอบเงินสนับสนุนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566 จาก คุณบัญชา กิตติรัตนวิวัฒน์ 

และบริษัทในเครือ จำานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. เป็นผู้รับมอบ 

และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

ร่วมพิธีรับมอบเงินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียวฯ                                                   มหัาวิทยาลัยหััวเฉีียวฯ                                                   
รบัมอบเงินสนับสนุนข้องข้วัญต้ิอนรบัปีใหัม่ 2566รบัมอบเงินสนับสนุนข้องข้วัญต้ิอนรบัปีใหัม่ 2566
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สานสัำมพันธ์ัสืำ�อมวลชนเนื�องใน สานสัำมพันธ์ัสืำ�อมวลชนเนื�องใน 
เทศกาลปีใหัม่ 2565 เทศกาลปีใหัม่ 2565 

 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

และผู้อำานวยการ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่และรับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะมาถึงนี้จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม 

วัฒนชัย องคมนตรี และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ทำาเนียบ 

องคมนตรี และคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

ม.หััวเฉีียวฯ มอบกระเช้ื้าปีใหัม่ ม.หััวเฉีียวฯ มอบกระเช้ื้าปีใหัม่ 
2566 แด่ผูู้้มีอุปการะคุุณ2566 แด่ผูู้้มีอุปการะคุุณ
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 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2565 รศ.ดร.อไุรพรรณ เจนวาณชิยานนท ์อธกิารบดี อาจารยท์ศพร เลศิพเิชฐ ผูช่้วยอธกิารบดแีละคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมหารือกับ คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ  

คุณพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดน และข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ คุณไพสิน ปัญญามโน และทีมงาน         

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับความร่วมมือการค้า การลงทุน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัด 

โดยมีการวางแผนร่วมมือที่จะพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดไปสู่ตลาดจีนต่อไป

ยกระดับคุวามรว่มมือการคุ้า ยกระดับคุวามรว่มมือการคุ้า 
การลงทุน วัฒนธัรรม การลงทุน วัฒนธัรรม 

และการท่องเที�ยวข้องจั้งหัวัด และการท่องเที�ยวข้องจั้งหัวัด 
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 ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Here we go!!! จากหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                                              

เฉลิมพระเกยีรต ิ(มฉก.) ทีไ่ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 จากการแขง่ขนัประกวดแผนการตลาดดิจทัิล โครงการ "U Power Digital 

Idea Challenge Season 6" โดยคว้ารางวัลโล่เกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท ประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (MHDSI) ซ่ึงทีมท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

กว่า 600 ทีม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั่วประเทศ โดยสมาชิกในทีมมีดังต่อไปนี้

 1. น.ส.ภัทรพร บุญมาแก้ว (หัวหน้าทีม) หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 2. น.ส.ศศิพิมพ์ ลีลาเลิศพาณิชย์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 3. นายภูมิภัทร พูลผล  หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 4. น.ส.รามาวดี ปีกสันเทียะ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 5. น.ส.บัณฑิตา จันทพาน หลักสูตรธุรกิจจีน

โดยอาจารย์มธุรพจน์ ศรีโพนทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       

ทีม Here we go ทีม Here we go !คุว้ารางวัล  โคุรงการคุว้ารางวัล  โคุรงการ
" U Power Digital Idea Challenge " U Power Digital Idea Challenge 

Season 6 "Season 6 "

พวกคุุณสุดยอดมากกกกกก....จ้้าาาพวกคุุณสุดยอดมากกกกกก....จ้้าาา
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 สถาบันขงจ่ือการแพทย์แผนจีนร่วมกับวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 

ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ปี 2565 ชิงถ้วย มฉก. รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 

ผา่นรอบคดัเลือก จำานวน 13 คน การประกวดแบง่เปน็ 2 สว่น สว่นท่ี 1 การพดูสุนทรพจน์ภาษาจีนในหัวขอ้ “ภาษาจนีจุดประกายอนาคต” 

ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงความสามารถพิเศษ  ผลการตัดสินคะแนนทั้ง 2 ส่วน

      ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1  คือ นายอภิสิทธิ์ เซี่ยงจ๊ง จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  

     ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสุภัสสร มีจุ่ม จากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง และนายชนะพล แซ่เฉิน             

        จากโรงเรียนต้าถงวิทยาคม 

      ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงกวินธิดา แซ่ลี้ , เด็กหญิงอักษร  จีนเนียม จากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง    

 และนางสาวปพิชญา ธรรมธินโน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา  

      ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธิติสุดา บุญมั่น จากโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์” นางสาวสรณ์สิริ   

    สว่างพัฒนกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   และนางสาวนวพร วงศ์นเรศ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 สถาบันข้งจื้�อการแพทย์แผู้นจี้นรว่มกับ  สถาบันข้งจื้�อการแพทย์แผู้นจี้นรว่มกับ 
วิทยาลัยจี้นศึึกษ์า จั้ดโคุรงการประกวดสุนทรพจ้น์วิทยาลัยจี้นศึึกษ์า จั้ดโคุรงการประกวดสุนทรพจ้น์

ภาษ์าจี้นระดับมัธัยมศึึกษ์า คุรั�งที� 5ภาษ์าจี้นระดับมัธัยมศึึกษ์า คุรั�งที� 5
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    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะ นิติศาสตร์  มหาว ิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิม พระเกียรติ  โดย ผศ.นิก สุนทร ธัย  คณบดี นำาทีมคณาจารย์ 

เดินทางไปแนะนำาหลักสูตร นิติศาสตร บัณฑิต  ภาคสมทบ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีนักเรียนนายสิบตำารวจ 

เข้าร่วมรับฟังกว่า 700 คน จากนั้นทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ได้เข้าพบ พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง และพ.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

เอนกศรี รองผกก.สภ.บางปะกง เพื่อแนะนำาและประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้ข้าราชการตำารวจที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 

โดยทั้งสองท่านก็เป็นนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 65 ของทางคณะด้วย

คุณะ นิติิศาสติร ์คุณะ นิติิศาสติร ์    แนะนำาหัลักสูติร นิติิศาสติร บัณฑิติ  ภาคุสมทบ แนะนำาหัลักสูติร นิติิศาสติร บัณฑิติ  ภาคุสมทบ 
ที�ศูนย์ฝกอบรมติำารวจ้ภูธัรภาคุ 2 จั้งหัวัดชลบุร ี ที�ศูนย์ฝกอบรมติำารวจ้ภูธัรภาคุ 2 จั้งหัวัดชลบุร ี 



 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศรี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 5th Thammasat-Chulalongkorn-Burapha-
Bansomdejchaophraya Rajabhat Huachiew Chalermprakiet University Medical Technology Student's 
Research Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นงานประชุมท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก                       
5 สถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำาผลงานวิจัยมานำาเสนอเพื่อเป็นการอัพเดตความรู้ รวมไปถึง 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์อีกด้วย และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา     
ที่ได้รับรางวัลในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่
 รางวัล Best poster presentation award
 Evaluation of sCIM with mCIM for detection of Carbapemenase-producing Enterobacterales
  นางสาวสุพรรณี วิรองศักดิ์
  นางสาวกริชศิญา บัวสระ
  นางสาวณัฐกานต์ โนมขุนทด
  นางสาวอรสา ปานทอง
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์
 รางวัล popular vote
 Parasitic contamination in raw leafy vegetable sold in Eiam Sombat market, Bangkok,Thailand
  นางสาวศิริวรรณ นาคนาวา
  นางสาวศิริกานดา แก้วจรัส
  นางสาวเกศจรัส นวลยนต์
  นางสาวธันชนก มาลี
  นางสาวณัฐธิดา คุรุเสถียรกิจ
  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ภาณุพงศ์ สหายสุข
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โคุรงการชีื้วิติปลอดภัย                               โคุรงการชีื้วิติปลอดภัย                               
ด้วยหััวใจ้รกัการอ่านและบันทึกข้องนักเรยีนด้วยหััวใจ้รกัการอ่านและบันทึกข้องนักเรยีน
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      ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และประธาน Cosmetic and 

Herbal Innovation Center มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ท่ีได้รับรางวัล Gold Prize จากการนำาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร ์

ในการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิThe Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022) : Future 

of the Next beauty ซึ่งจัดโดย สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565

รางวัล Gold Prize 🥇 จ้ากการนำาเสนอ รางวัล Gold Prize 🥇 จ้ากการนำาเสนอ 
ผู้ลงานประเภทโปสเติอร ์ผู้ลงานประเภทโปสเติอร ์

CongratulationsCongratulations


