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ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เรื่อง รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖1
...................................................
ตามที่ สานักงาานัณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ วิา) ได้ปรกงาศเาจญาินัใ่้ผู้สนัใัเสนัอผลาานั
ซึ่าเป็นัผลจตผล ผลจตภกะฑ์ งรรมิจธี งรกบินังาร ิจธีงาร มาตรงาร ่รือรกบบ ตลอดันัิจทแางารตงาาๆ ที่ดีเดงนั
พจสูันั์หล้ิิงาเป็นัปรกโแานั์หงงปรกเทศาาตจ ทก้าทาาด้านัิจทแาศาสตร์ เทณโนัโลแี หลกสกาณมศาสตร์ เพื่อขอรกบ
ราาิกลสภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกลผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปี ๒๕๖1 นัก้นั
ในังารนัี้ ิา) ได้พจัาระาผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ที่เสนัอขอรกบราาิกลฯ เสร็ัสจ้นัเรีแบร้อแหล้ิ
หลกอนัุมกตจใ่้ราาิกล สภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกล ผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปี ๒๕๖1 ัานัินั 51 ผลาานั
ในัสาขาิจาางารตงาาๆ ริม ๘ สาขาิจาางาร ดกานัี้
รำงวัลระดับดีเด่น ัานัินั 1 ผลาานั ได้หงง
ผลาานัเรื่อา
“าุดอุปงระ์รกบปรกทานัข้าิเ่นัีแิ”
วGlutinous Rice Utensil Set
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ อาากญ นักงสอนั
วสาขาปรกาญา
รำงวัลระดับดีมำก ัานัินั 11 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “รกบบตริัิกดงลจ่นัหอมโมเนัีแหลกณ้นั่าตาห่นังารก่ิหบบโณราขงาแไร้สาแ
บนัเทณโนัโลแีอจนัเทอร์เนั็ตในัทุงสรรพสจ่า”
วAmmonia Gas Detector and Leakage Localization Using ZigBee
Wireless Network Based on Internet of Things
โดแ
๑) ดร)อดจสร เตือนัตรานันัท์
๒) นัาแะกฐพล ิกฒนัิจสุทธจ์
๓) นัาแทิี ป๊องฝ้าแ
๔) นัาาสาิขิกญดารา มธุรส
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “ณลื่นัผจิพลาสมอนัเรโซหนันัซ์เซ็นัเซอร์ที่ทาาานับนัสมาร์ทโฟนั”
วSurface Plasmon Resonance Sensors on Smart Phone
โดแ
๑) ดร)ปงระ์ ปรีาาบูระก
๒) ดร)ศุภลกงษะ์ อาลอแ
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
/3) ผลาานัเรื่อา )))

-2๓) ผลาานัเรื่อา “งารพกฒนัาผาณาร์โบไฮเดรตัางข้าิเั้าไทแใ่้เป็นัิกสดุทาางารหพทแ์
ณล้าแดจนัสา่รกบอุด่้ามเลือดที่งรกดูงมนัุษแ์”
วDevelopment of Carbohydrate Powder from Thai Rice Into
Soil-liked Medical Device for Stop Bleeding at the Human Bone
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นัพ)สจทธจพร บุะแนัจตแ์
๒) นัาแหพทแ์ ิการก สนัธจากแ
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ศกงดจพล เทีแนัเสม
๔) นัาแหพทแ์ ศกงดจ์งจตตจ บุะแนัจตแ์
๕) ศาสตราัารแ์ ทพ)ธีรกิกฒนั์ โาตจงเสถีแร
๖) ทกนัตหพทแ์่ญจา ดิาฤดี ิาศ์เทีแมากแ
๗) นัาแพแุา เัีแริาปี
๘) ดร)รกาสฤษฎจ์ ณุะิุฒจ
๙) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)อนัจรุทธจ์ รกงสุัรจต
๑๐) ดร)อนัุาา รกงสกนัตจ
11) นัาแิราางูร บุะแนัจตแ์
12) หพทแ์่ญจา รกาภระ์ มีเาจนั
13) นัาาสาิโาตจงา บุะแนัจตแ์
14) Mr. Dexter chai
15) นัาาสาิรกตนัา พรมอจนัทร์
16) นัาาสาิอรอนัาณ์ อภจิาณ์าาม
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “งลไงข้อเขงาเทีแมสา่รกบผู้พจงารขาขาดเ่นัือเขงา”
วAbove Knee Prosthesis Mechanism for the Amputees
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ไพรกา ตก้าพรปรกเสรจฐ
๒) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ากญญาพกนัธ์ ิจรุฬ่์ศรี
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๕) ผลาานัเรื่อา “ลจเทีแมซกลเฟอร์หบตเตอรี่พลกาาานัสูาขอาิกสดุซกลเฟอร์
ที่ถูง่งอุ่้มด้ิแิกสดุนัาโนัณาร์บอนัสอาาก้นั”
วHigh-Energy Lithium-sulfur Battery of Sulfur Core
@ Carbon Double Shell
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)มนัตรี สิงาาพฤงษ์
๒) นัาแปรเมนัทร์ เาี่แิาาญ
๓) นัาแะกฐพล ภกทรสุภางุล
๔) นัาาสาิัุฑาภระ์ ิุฒจพร่ม
5) นัาาสาิมนัทงานัต์ สุขสมบูระ์
6) นัาาสาิศจรจรุงา หง้ิเรือา
/7. นัาาสาิพรระศจรจ )))

-37) นัาาสาิพรระศจรจ สุขทงา
8) นัาแักงรงรจา ขกนัตจโล
9) ดร)ธนัา ไม้่อม
10) นัาาสาิอธจิีะา งฤตแาิกฒนัานันัท์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๖) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัิจนัจัฉกแหแงโรณปางหลกเท้าเปื่อแ”
วKUCheck-F FMDV-NSP ELISA (mu3ABC ELISA)
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)สพ)ญ)พรทจพภา เล็งเัรจญสุข
๒) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)นั)สพ)เฉลจมพล เล็งเัรจญสุข
๓) สกติหพทแ์่ญจา สมใั งมลศจรจพจากแพร
๔) สกติหพทแ์่ญจา ปราะี รอดเทีแนั
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๗) ผลาานัเรื่อา “งรกบินังารเตรีแมขอาผสมแาาธรรมาาตจหลกซจลจงา
ด้ิแเทณนัจณ in situ sol-gel”
วA process for preparation of natural rubber-silica blend by
using in situ sol-gel technique
โดแ
๑) นัาาสาิปิแกดา สุิรระดจษฐางุล
๒) นัาแสุรจแงมล มะฑา
๓) นัาาสาิิีนักสรจนัทร์ อจนัทร์ตจแก
๔) นัาแอรุะ ณาหง้ิ
๕) นัาาฉิีิรระ ณาหง้ิ
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๘) ผลาานัเรื่อา “งารเพจ่มมูลณงาิกสดุเ่ลือทจ้าัางภาณเงษตรงรรมสา่รกบาานัพจสูันั์่ลกงฐานั
อาาญางรรม : งารตริั่ารอแลาแนัจ้ิมือหฝาอแงาาริดเร็ิโดแใา้ผาเปลือง
มกาณุด”
วValue Addition of Agricultural Wastes for Criminal Evidence
Investigation : Rapid Visualization of Latent Fingerprints using
Mangosteen Shell Powder
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)เขมฤทกแ ถามกพกฒนั์
2) พกนัตาริัเอง่ญจา สุรจนัทร์ ามเสาร์่กศ
3) พกนัตาริัโท่ญจา ศจรจปรกภา รกตตกญญู
4) นัาาสาิงจรดา ขานัโบ
5) นัาาสาิอิจงา หสาิจมานั
6) นัาาสาิาลดางร สูาาาม
/7. นัาแเฉลจมากแ )))

-47) นัาแเฉลจมากแ บุญปรกณอา
8) นัาแอภจิกฒนั์ เพ็ารส่าแ
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
9) ผลาานัเรื่อา “KD เณรื่อาหางเแืองหข็าหลกทาห่้าสจนัณ้าด้ิแสุญญางาศในัาุดเดีแิ”
วKryo,’ D. Fz)
โดแ
1) ดร)อภจาจต ล้าเลจศพาศ์พนัา
2) นัาแอภจากแ ล้าเลจศพาศ์พนัา
3) นัาแิจากแ รุงาเรือาพฤงษ์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
10) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาทานั้าหข็าสา่รกบใา้ในังารผงาตกด”
(Sterile Surgical Slush Making Machine)
โดแ
1) ศาสตราัารแ์ ดร)สมาาแ ิาศ์ิจเศษ
2) นัาแธิกาากแ เขีแิณารพ
3) นัาาสาิปิีะา หนังนั่นัา
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
11) ผลาานัเรื่อา “รกบบฟื้นัฟูงล้ามเนัื้อผู้ป่ิแโรณ่ลอดเลือดสมอา : ไัโรโรลเลอร์”
วGyro-roller : Rehabilitation System for Post-Stroke Patients)
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปัะรสี ฤทธจปรกิกตจ
2) นัาแตุลางาร เรือารอา
3) นัาแะกฐิุฒจ โร่จตเสถีแร
4) ดร)อนัุาาตจ เขื่อนันัจล
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
รำงวัลระดับดี ัานัินั 11 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “งารตริัเาื้อมาลาเรีแที่มีณิามไิสูา (Ultra-sensitive qPCR)
เพื่อณ้นั่าผู้ที่ตจดเาื้อที่ไมงหสดาอางารขอาโรณ”
วUltra-sensitive molecular techniques to quantity low density
Malaria parasitaemias
โดแ
ศาสตราัารแ์ ดร)มกลลจงา อจ่มิาศ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๒) ผลาานัเรื่อา “ุ่งนััาลอาสา่รกบฝึงงารางิแาีิจตขก้นัพื้นัฐานัทาัางแาาพารา”
วNatural Rubber Model for Cardiopulmonary Resuscitation
Training
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ นัพ)สจทธจโาณ อนักนัตเสรี
/2) ดร)เองิจภู )))

-5๒) ดร)เองิจภู งาลงระ์สุรปราะี
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ นัพ)ิรา่์ แืนัแาิจิกฒนั์
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๓) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ตริัิกดณลอรีนัภาณสนัามหลกหบบสิมใสง”
วDevices for Chlorine Field Test and Wearable
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิรางร ลจ่มบุตร
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๔) ผลาานัเรื่อา “รกบบออนัไลนั์ทูอจนัิกนัราณาปรก่แกดสา่รกบสงกดหลกหแงสารพจษ”
วA cost-effective online Two-in-one System for Toxic Chemicals
Extraction and Separation
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
2) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ัาดี บูระากแ
3) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
4) นัาาสาิารจนัรกตนั์ ศจรจธรรม
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๕) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัสารรกเบจดราณาปรก่แกด”
วCost Effective Explosive Test Kits
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)อารีแ์ าูดา
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิริจทแ์ ิาศ์นัจรามกแงุล
๔) Professor Dr. Niamh Nic Daeid
5. ดร)ิการิดี ลจ่มสงุล
6) นัาาสาิัุฑาพร เงษร
7) นัาาสาิสุาาดา บุญสาราญ
8) นัาาสาิขนัจษฐา มาลาทอา
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๖) ผลาานัเรื่อา “สูตรผสมสาราีิบาบกดภกะฑ์สา่รกบแงอแสลาแณราบปนัเปื้อนันั้ามกนั”
วBioremediating Agent
โดแ
๑) ดร)สมเงีแรตจ เตางาญันัารกงษ์
๒) ดร)ิสกนัต์ อรจแพุทธรกตนั์
๓) ดร)ิศจมนั เรือาเล็ง
๔) นัาาสาินักนัทจดา ส่กาอตจเรงลาภ
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
/7. ผลาานัเรื่อา )))

-6๗) ผลาานัเรื่อา “าุดทดสอบผจิทาาต้านังารลื่นัไถลหลกณิามลึงรงอาล้อ”
วRutting and Skid Resistance Tester
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)สุขสกนัตจ์ ่อพจบูลสุข
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)อิจรุทธจ์ าจนังุลงจันัจิกฒนั์
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิรกา ง้อางจังุล
๔) นัาแอาทจตแ์ อุดมากแ
๕) นัาแสมกแ โาตจสงุล
๖) ดร)สจทธจากแ ศจรจพกนัธ์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๘) ผลาานัเรื่อา “รกบบเมดนัาเซีแหผนัที่ณิามรู้าานัิจักแัางาานัปรกัาขอาาุมานันักงปฏจบกตจ
ทาางารหพทแ์หลกสาธาระสุข เพื่อสงาเสรจมสนักบสนัุนังารเรีแนัรู้
หลกตกดสจนัใัในังารพกฒนัางารบรจงารสุขภาพหงงสกาณมไทแ”
(Mednacea)
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เัรจญศรี มจตรภานันัท์
๒) นัาแะกฐ เันังจตจิรพาศ์
๓) นัาาสาิสุภสก สรา ิราศรกแ
๔) นัาแศุภงร อาณ์ศรีตรกงูล
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๙) ผลาานัเรื่อา “หบบัาลอาสา่รกบงารฝึงปฏจบกตจงารเัากเแื่อุ่้ม่กิใั”
วPericardiocentesis Simulation Model
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ทกศนัีแา รกตนัฤาทกแ นัพรกตนั์หังมัารกส
2) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ นัพ)ิีรกพาษ์ ภูมจรกตนัปรกพจะ
3) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)สุาแก นัพรกตนั์หังมัารกส
4. Mr. Linn Htet Aung
วสาขางารศึงษา
10) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมเพื่องารทางาแภาพบาบกดทริาองในัเด็ง”
(ST-Pediatric Chest Physiotherapy Simulator)
โดแ
นัาาสาิสุภาิดี ทกบงล่า
วสาขางารศึงษา
11) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อางาเนัจดรกาสีเองซ์เสมือนััรจาพร้อมรกบบ่แุดงาร่มุนัโรเตตจา
หอโนัด”
วVirtual X-ray Machine with Rotating Anode Braking System
โดแ
1) นัาแักงราิุธ พานัจาโแทกแ
2) รอาศาสตราัารแ์ มานักส มาณลสุข
/3. นัาแอาพลพรต )))

-73) นัาแอาพลพรต ิาณ์เปี่แม
4) นัาแะกฐพาศ์ ดงานัธนัิกฒนั์
วสาขางารศึงษา
รำงวัลประกำศเกียรติคุณ ัานัินั 28 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “เลนัส์เมณเงอร์ณจท : าุดอุปงระ์ขึ้นัรูปเลนัส์พีดีเอ็มเอสอีลาสโตเมอร์
พร้อมอุปงระ์ิกดรกแกโฟงกส”
วLens Maker Kit : A Complete Set for Making and Focal Length
Measurement of PDMS Elastomeric Lens
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ณเะศ ิาษ์รกิี
๒) นัาแปรจนัทร หั้าทิี
3) นัาาสาิภรภกณ สุรจแก
4) นัาาสาิิจศกลแ์ศแา ใัเขีแนัดี
5) นัาาสาิมะจสร สุขสิกสดจ์
6) นัาแงฤาพล นัจตจนักแิจนัจั
7) นัาาสาิิรระพร สุริรเาษฐ
8) ศาสตราัารแ์ ดร)สนัอา เองสจทธจ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “ตกิเรงาปฏจงจรจแาโล่กมีณงาในัรกดกบนัาโนัเมตรด้ิแเทณนัจณงารดูดซกบ
ด้ิแไฟฟ้าสถจตเข้มข้นั”
วNoble Metal Catalysts in Nanometer Scale Using Strong
Electrostatic Adsorption (SEA) Technique
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)งลแุทธ ปัญญาิุธโธ
๒) นัาาสาิสุงกญญา โปธาแก
๓) นัาาสาิเบญัพร เณรือทกนักนัไาแ
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “ปืนัตริัิกดงารปนัเปื้อนัสารฟอร์มาลีนัในัอา่ารหบบพงพาได้”
วSmart Gun for Formalin Detection in Food
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ากาิาล ิาศ์าูสุข
๒) ดร)เงรีแาไงร ทจมศร
๓) นัาแะกฐพล ิกฒนัิจสุทธจ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์

/4. ผลาานัเรื่อา )))

-8๔) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาิกดหสาเพื่อ่าปรจมาะ่ลาแพารามจเตอร์พร้อมงกนั”
วMulti-optical Sensor for Simultaneous Analysis of some
Parameters
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)นัภาพร แกาิจเศษ
๒) นัาาสาิงฤตจงาญันั์ สุิรระสโรา
3) นัาาสาิธนักาาา ากแดา
4) นัาแักงรพาษ์ สุิรระบรจบูระ์
5) นัาแิกนัากแ มีศจรจ
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๕) ผลาานัเรื่อา “รกบบอจเล็งทรอนัจงส์เิารกเบีแนัาานัรกากบณิามรู้สึงศจรจราา”
วSiriraj Anesthesia-Electronic Medical Record (SiA-EMR)
โดแ
๑) นัาาสุดตา ปรกงงโมดม
๒) ศาสตราัารแ์ ดร)นัพ)พาศ์ธารา ิจัจตเิาไพศาล
๓) นัาแหพทแ์ อรระพ พจรจแกหพทแ์สม
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๖) ผลาานัเรื่อา “งรกบินังารบาบกดนั้าทจ้าัางอุตสา่งรรมผลจตที่ใา้นั้าแาา”
วTreatment Process of Waste Water from Production Industries
Using Natural Rubber Latex
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)รกตนัิรระ มงรพกนัธุ์
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ธารจะี นัามพจาญ์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๗) ผลาานัเรื่อา “เซ็นัเซอร์ฐานังรกดาษรงิมงกบอนัุภาณณิอนัตกมดอท
สา่รกบงารตริัิกดสารเณมีงาักดหมลา”
วPaper-based QDs Sensor for Pesticides Detection
โดแ
1. ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)อมรา อภจลกงษะ์
2) ศาสตราัารแ์ ดร)ิีรกพาศ์ ปรกาาญาสจทธจงุล
3) ศาสตราัารแ์ ดร)อริรระ ากแลภางุล
4) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิีะา เสีแาเพราก
5) ดร)นัาพล อจนัสจนั
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๘) ผลาานัเรื่อา “ตกิดูดซกบขอาหข็าานัจดใ่มงโมโนัลจทณอมโพสจทณรกแโอเัล
โพลีไินัจลหอลงอฮอล์หงรฟีนัอองไซด์ เณลือบด้ิแโพลีไพโรล
สา่รกบสงกดหลกตริัิจเณราก่์สารซกลโฟนัาไมด์”
/(A New Monolith …

-9-

โดแ

วA New Monolith Composite Sorbent of Polypyrrole-coated
Grapheme Oxide Incorporated into a Polyvinyl Alcohol Cryogel
for Extraction and Determination of Sulfonamindes
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)โอภาส บุญเงจด
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) นัาาสาิงาพร ัุลสกตแ์
๔) นัาาสาิปิแกลกงษะ์ ่นัูฤงษ์
๕) ดร)ภมรรกตนั์ เงื้อเส้า
๖) นัาาธกนัแาภระ์ สุขางิแ
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา

๙) ผลาานัเรื่อา “พื้นัลูงลานังรีฑา สนัามงีฬา หลกลานัอเนังปรกสาณ์ัางแาาธรรมาาตจ”
วAthletic Track, Sport Surface and Multipurpose Floor from
Natural Rubber
โดแ
ดร)อรสา องอนัักนัทร์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๑๐) ผลาานัเรื่อา “าุดอุปงระ์างิแผสมเงสรปาล์มนั้ามกนั”
โดแ
๑) นัาาสุิารี พาศ์ธีรกิรระ
๒) นัาแเฉลจมพร พาศ์ธีรกิรระ
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๑๑) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาขกดล้าาเมล็ดในังารผลจตเมล็ดพกนัธุ์เพื่อัา่นังาแ”
วThe Commercial Seed Rubbing and Cleaning Machine
โดแ
๑) นัาแสมศกงดจ์ หข็าหรา
๒) นัาแเพ็ารกตนั์ สุขมะี
3) นัาแสุทกศนั์ สุขารมแ์
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๑๒) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมใ่มงขอาทงอเพจ่มณิามร้อนัเพื่อเพจ่มสมรรถนัก
งารถงาแเทณิามร้อนั”
วNew Innovation of Enhanced Tubes for Improving the Heat
Transfer Performance
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)สมาาแ ิาศ์ิจเศษ
๒) ดร)สุรจแกนั เลา่เลจศเดาา
๓) ดร)ราต ลีลาปรกาางุล
๔) นัาแณะจต อรุะรกตนั์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
/13. ผลาานัเรื่อา )))

-1013) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาผลจตไบโอดีเซลหบบตงอเนัื่อาด้ิแเณรื่อาปฏจงระ์ณลื่นัเสีแา
อกลตราโซนัจงณิามถี่ต่าานัจดหณลมป์ทงอ”
(Continuous Biodiesel Production Using Low Frequency
of Ultrasound Clamp on Tubular Reactor)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)งฤา สมนัึง
2) รอาศาสตราัารแ์ งาพล ปรกทีปากแงูร
3) นัาแทนัาศกงดจ์ ปรกสจทธจ์
4) นัาแดุลแาิการ์ พกนัธุ์แูโซ๊ก
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
14) ผลาานัเรื่อา “งารสร้าาโมเดลสามมจตจขอางรกดูงโดแใา้งล้อา Kinect”
(3D Reconstruction of Human Bones by Using Kinect)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิรพกนัธ์ ณูงสงุลนัจรกนัดร์
2) นัาแฐานักนัดร อจ่มอารมะ์งุล
3) นัาาสาิสโราา โาณิจิกฒนั
4) นัาาสาิิจภาดา เดงนัดี
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
15. ผลาานัเรื่อา “Smart Location-Based Mobile Application : ณ้นัพบโลงัรจา
บนัพจงกดเสมือนั”
(Smart Location-Based Mobile Application : The Discovery
of the Real World on Virtual Location)
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เนัาินัจตแ์ สาณราม
2) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัจนัติีร์ ณล้าแสกาข์
3) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรกงอบ งระีงจั
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
16) ผลาานัเรื่อา “รกบบสารสนัเทศ ทีโอที งกบโราเรีแนัไอที”
(TOT SMS-RFID Solutions to School)
โดแ
1) นัาแอนักนัตพล ภูไทแ
2) นัาแสมกณร าจนัศรี
3) นัาแสาริญ างิแสงุล
4) ร)อ)ธเนัศร์ ฤทธจศจลป์
5) นัาางนังพร สุทธสจนัิาศ์
6) นัาแอจศเรศ บกิหง้ิ
7) นัาแพจเาษฐ์ พานัเที่แา
8) นัาาเนัตรานัง เสถีแร่จรกญ
9) นัาแภจญโญ หสนัดี
/10. นัาาัจรงมล )))

-1110) นัาาัจรงมล ผลศจรจ
11) นัาาสาิบุศรา นัุาพจนัจั
12) นัาาัีรพกฒนั์ สุขปรกเสรจฐ
13) นัาแฐจตจนักนัท์ ภูมจรกิจ
14) นัาแสุรากแ เลจศนัจทกศนั์
15) นัาแสรรเสรจญ ขกนัทอา
16) นัาแเาาินั์ ไาแณา
17) นัาาสาิงุสุมา สกตแามรก
18) นัาแพรเทพ ศจรจเดา
19) นัาแนัฤเดา เรือาศรี
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
17) ผลาานัเรื่อา “รกบบตจดตามหลกงารณจดณานัิะณงาโดแสารหบบมาตรฐานั
สา่รกบรถักงรแานัแนัต์รกบั้าาหลกรถตุ๊ง ๆ สา่รกบปรกเทศไทแ”
(Vehicle Tracking System and Standard Fare Calculator
for Motorcycle Taxi and Tuk Tuk Taxi in Thailand)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)นัพพร ลีปรีาานันัท์
2) นัาแะกฐพล ิกฒนัิจสุทธจ์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
18) ผลาานัเรื่อา “NavTU : หอพพลจเณากนันัาทาาบนัมือถือหอนัดรอแด์สา่รกบผู้พจงารไทแ
ทาางารมอาเ่็นั”
วNavTU : Android Navigation Application for Visually Impaired
Thai people
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ทราแศ นัาณอรจแงุล
2) นัาแนัาิจนั สมญาตจ
3) นัาแิุฒจนักนัต์ ่ลาเัรจญ
4) นัาแทีปงร ิาศ์หสนัสุขเัรจญ
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
19) ผลาานัเรื่อา “Smart U-learning System : นัิกตงรรมอกัฉรจแกเสมือนัที่ไร้ขีดัางกด
งารเรีแนัรู้”
(Smart U-learning System : Transformative Innovation beyond
Classroom)
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เนัาินัจตแ์ สาณราม
2) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัจนัติีร์ ณล้าแสกาข์
3) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรกงอบ งระีงจั
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
/20) ผลาานัเรื่อา )))

-1220) ผลาานัเรื่อา “โปรเทีแร์”
(Prothier)
โดแ
1) ดร)ศรีสุภา ปาลงกิาศ์ ะ อแุธแา
2) นัาแศจิงร พาษ์าาญเดา
3) นัาแเสฎนัจพกทธ์ เงรีแาศกงดาากแ
4) นัาแัจรกพกนัธ์ หซงลจ้ม
๕) นัาแอานันัท์ ปุ้แตรกงูล
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
21) ผลาานัเรื่อา “รกบบบูระางารฐานัข้อมูลด้านังฎ่มาแหลกนัโแบาแงารใา้ปรกโแานั์ที่ดจนั
ภาณรกฐข้าม่นังิแาานั”
(Government Integration System for Land-use Policies and
Regulations)
โดแ
1) ดร)หสาดาิ ิาณ์สาแ
2) รอาศาสตราัารแ์ ดร)พกนัธ์ ทอาาุมนัุม
3) นัาแเองากแ งงหง้ิ
4) นัาแนัพากแ ิาณ์สาแ
5) นัาาสาิัุฑาพร เงษร
6) นัาแสมพร องอนัทอา
7) นัาแอดจศร รกานัจพนัธ์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
22) ผลาานัเรื่อา “รกบบ รกบ-สงา ข้อมูลอกัฉรจแก”
(Intelligent Control System for Small Units Operations)
โดแ
1) พกนัเอง มนัจต ศจรจรกตนัางูล
2) พกนัโท าูศกงดจ์ ณาสุิรระ
3) ร้อแตรี ทนัาศกงดจ์ ักนัไาแ
4) ังาสจบเอง เองากแ ากาิาลหสา
5) สจบโท สุขมาณล รกศมี
6) สจบตรี ศุภงร สร้อแศรี
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
23) ผลาานัเรื่อา “หบบัาลอารกบบสุรจแกโลงเสมือนัผสานัโลงัรจา”
(Augmented Reality Solar System Model)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)สุิทจ แ์ ณาภกงดี
2) นัาแิจทแา ทิีพาศ์ศกงดจ์
วสาขางารศึงษา
/24) ผลาานัเรื่อา )))

-1324) ผลาานัเรื่อา “งารพกฒนัาณุะภาพงาลกาณนัด้านังารทงอาเที่แิด้ิแรกบบเทณโนัโลแี
สารสนัเทศเพื่องารศึงษาเรีแนัรู้หบบบูระางารเรื่อาภาษาอกางฤษเทณนัจณ
เพื่องารทงอาเที่แิเมือาไทแในัิจถีพุทธ”
(People Potential Development of Thai Tourism by Information
Technology for Learning by Integrated Learning System on
Technical English for Tourism in Thailand with Buddhist Style)
โดแ
1) ดร)ผกอบ พิานั้อแ
2) นัาแสมาาตจ เลจงบาาพลกด
3) นัาาสาิปิ่นัรกตนั์ นัิาาตธารา
4) นัาาปิแธจดา ณนัเงงา
วสาขางารศึงษา
25) ผลาานัเรื่อา “พลาสตจงที่เลี้แาด้ิแนั้าทจ้าัางงารทาแาาหผงนัดจบ”
(Residue Wastewater from Production of Raw Rubber Sheet
into Plastic)
โดแ
1) นัาาสุิารี พาศ์ธีรกิรระ
2) นัาแเฉลจมพร พาศ์ธีรกิรระ
วสาขางารศึงษา
26) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมเพื่อสร้าาณิามตรก่นักงถึาพจษภกแขอาบุ่รี่
สา่รกบนักงเรีแนัปรกถมศึงษา”
(Demonstration Unit for Creating Awareness on Danger
of Cigarettes in Primary School Students (Dirty Lung))
โดแ
1) นัาาสรจญญา รอดพจพกฒนั์
2) ศาสตราัารแ์ ดร)ัจนัตนัา สราแุทธพจทกงษ์
3) ศาสตราัารแ์ ดร)สนัอา เองสจทธจ์
4) นัาแทิีศกงดจ์ ักนัทร์ดิา
5) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ัจนัตนัา บรรลือศกงดจ์
6) นัาแปรจนัทร หั้าทิี
7) นัาาสาิิรระพร สุริรเาษฐ
วสาขางารศึงษา
27) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมงารเรีแนัรู้ิกฒนัธรรมอาเซีแนัผงานั BiMMA : Banknote
iMagnifier Mobile Application”
(Innovation of ASEAN Cultural through BiMMA : Banknote
iMagnifier Mobile Application)
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรกงอบ งระีงจั
/2. รอาศาสตราัารแ์ ดร) )))

-142) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เนัาินัจตแ์ สาณราม
3) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัจนัติีร์ ณล้าแสกาข์
วสาขางารศึงษา
28) ผลาานัเรื่อา “งารพกฒนัาหบบัาลอางารฝึงงารใ่้สกญญาะมือหลกงารตกดสจนัใั
ในังารใ่้สกญญาะไฟัราัร”
(Decision-making Training in the Traffic Simulator by Using Hand
Signal)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิรพกนัธ์ ณูงสงุลนัจรกนัดร์
2) นัาแอธจษฐ์ ภูิกตะกฐสจทธจ์
วสาขางารศึงษา
ทก้านัี้ ผู้ปรกดจษฐ์ณจดณ้นัที่ได้รกบราาิกลในัหตงลกสาขาิจาางาร ักได้รกบปรกงาศนัีแบกตรเาจดาู
เงีแรตจณุะ หลกเาจนัราาิกล ดกานัี้
ราาิกลรกดกบดีเดงนั
ราาิกลลก ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ราาิกลรกดกบดีมาง
ราาิกลลก ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ราาิกลรกดกบดี
ราาิกลลก ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ราาิกลปรกงาศเงีแรตจณุะ
ราาิกลลก ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปรกงาศ ะ ิกนัที่ 9 มงราณม ๒๕๖1
วลาาื่อ

สจรจฤงษ์ ทราศจิจไล
วศาสตราัารแ์สจรจฤงษ์ ทราศจิจไล
เลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ

สำเนำถูกต้อง

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

