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...................................................
ตามที่ ส านัก ง าานัณะกงรรมงาริจ ัก แ ห่ง า าาตจ วิา) ได้ ป รกงาศเาจ ญ าินัใ่้ ผู้ ส นัใั
เสนัอผลาานัซึ่ า เป็ นั ผลจ ต ผล ผลจ ต ภก ะ ฑ์ งรรมิจ ธี งรกบินังาร ิจ ธี ง าร มาตรงาร ่รื อ รกบบ ตลอดันั
ิจท แางารตง าาๆ ที่ ดี เดง นั พจ สู ั นั์ หล้ ิ ิงาเป็ นั ปรกโแานั์ หงง ป รกเทศาาตจ ทก้ าทาาด้านัิจท แาศาสตร์ เทณโนัโลแี
หลกสกาณมศาสตร์ เพื่อขอรกบราาิกลสภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกลผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปี ๒๕๖๐ นัก้นั
ในังารนัี้ ิา) ได้พจัาระาผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ที่เสนัอขอรกบราาิกลฯ เสร็ัสจ้นัเรีแบร้อแหล้ิ
หลกอนัุมกตจใ่้ราาิกล สภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกล ผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปี ๒๕๖๐ ัานัินั ๓๔ ผลาานั
ในัสาขาิจาางารตงาาๆ ริม ๘ สาขาิจาางาร ดกานัี้
รำงวัลระดับดีเด่น ัานัินั ๕ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาเอสพีอาร์หบบภาพหลกรกบบฟลูอจดจงหบบ่ลาแางอาิกด”
วSPR Imager with a Multichannel Fluidic Delivery System
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)บุญสงา สุตกพกนัธ์
๒) นัาแอาโมทแ์ สมบูระ์หง้ิ
๓) นัาแรกฐศาสตร์ อกมฤทธจ์
๔) นัาแสถาพร ักนัทนั์่อม
๕) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)เตจมศกงดจ์ ศรีณจรจนัทร์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “หผงนัปิดหผลที่เณลือบด้ิแสารสงกดสมุนัไพร”
วPolyester Containing Herbal Extracts Dressings
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ นัพ)พรพร่ม เมือาหมนั
๒) นัาแหพทแ์บรรเัจด ปรกดจษฐ์สุขถาิร
๓) หพทแ์่ญจางุสุมา าจนัอรุะากแ
๔) ศาสตราัารแ์เงีแรตจณุะ นัพ)ัอมักงร ักนัทรสงุล
๕) ศาสตราัารแ์ณลจนัจง นัพ)อภจรกงษ์ างิาสุินัจา
๖) รอาศาสตราัารแ์ ภญ)ดร)อุบลทจพแ์ นัจมมานันัจตแ์
๗) เภสกางร่ญจา ดร)อภจรดา สุณนัธ์พกนัธุ์
๘) เภสกางร ดร)ากแศกงดจ์ ักนัศรีนัจแม
๙) เภสกางร่ญจาอรทกแ ล้ออุทกแ
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์

/๓) ผลาานัเรื่อา )))

-๒๓) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัไส้เดือนัฝอแศกตรูพืาภาณสนัามโดแใา้ณลื่นัณิามถี่เ่นัือเสีแา”
วNematode Extraction Kit for Field Work Using Ultrasonic
Technology
โดแ
๑) นัาานัุานัารถ ตก้าัจตสมณจด
๒) นัาแิานัจา ณาพานัจา
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๔) ผลาานัเรื่อา “่มึงนัาไฟฟ้างราฟีนั”
วGraphene Conductive Ink
โดแ
๑) ดร)อดจสร เตือนัตรานันัท์
๒) ดร)อนัุรกตนั์ ิจศจษฏ์สรอรรถ
๓) นัาแาาณรจต ศรีปรกัิบิาษ์
๔) นัาแดจษแุทธ โภณารกตนั์งุล
๕) นัาแณมงฤา สกััาอนักนัตงุล
๖) นัาแศริจษฐ์ ด้ิาศรีพกฒนั์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๕) ผลาานัเรื่อา “บลจงซ์ พ็อพ สนัามัจนัตนัางารในัรงมสา่รกบเด็งผู้บงพรงอาทาางารเ่็นั”
วBLIX POP Imaginative Indoor Playground for The BLIND
โดแ
นัาาสาิะกาาา โรันั์ิโจ รันั์
วสาขางารศึงษา
รำงวัลระดับดีมำก ัานัินั ๘ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมเณรื่อาตริั่ารอแลาแนัจ้ิมือหฝาสา่รกบงารพจสูันั์่ลกงฐานั
อาาญางรรม”
วInnovative Device for Latent Fingerprints Development :
Criminal Investigation Aspect
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)เขมฤทกแ ถามกพกฒนั์
๒) พกนัตาริัโท่ญจา ศจรจปรกภา รกตตกญญู
๓) พกนัตาริัเอง่ญจา สุรจนัทร์ ามเสาร์่กศ
๔) นัาาสาิอิจงา หสาิจมานั
๕) นัาแอดจเรง พจทกงษ์
๖) นัาาสาิาุตจมา อุปถกมภ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “ลจ้นั่กิใัเทีแมานัจดเนัื้อเแื่อไฮดร้าสา่รกบงารเปลี่แนัลจ้นั่กิใัเอออร์ตจง
โดแไมงต้อาผงาตกด”
วHYDRA Bioprosthesis Valve for Transcatheter Aortic Valve
Implantation (TAVI)
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นัพ)สุพันั์ ศรีม่าโาตก
/๒) Mr. Kasiraman )))

-๓๒) Mr. Kasiraman Jayaraman
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๓) ผลาานัเรื่อา “าุดอุปงระ์รอารกบสจ่าขกบถงาแัางทิารเทีแมด้ิแแาาพาราสงกดโปรตีนั”
วInnovation of Colostomy Appligance from Deproteinised
Natural Rubber (DPNR)
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ นัพ)ิริจทแ์ ิาะจาแ์สุิรระ
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิราภระ์ ตกนัรกตนังุล
๓) ดร)เองิจภู งาลงระ์สุรปราะี
๔) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิจิกฒนั์ พจาญางร
๕) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิจราก ทิีปรีดา
๖) นัาแหพทแ์ปิกนั ไงรนัรา
๗) นัาาสมพร ิรระิาศ์
๘) ดร)เงรีแาศกงดจ์ ิาศ์พร้อมรกตนั์
๙) นัาแนักนัทิกฒนั์ พร้อมภูมจ
๑๐) นัาแถจรกภกทร เมือาหสนั
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “ตกิเง็บปรกัุไฟฟ้าเณมีแจ่าแิดหบบงรกดุมขอาิกสดุงราฟีนัหอโรเัล
ที่เัือด้ิแไนัโตรเันั”
วCoin-cell Supercapacitors of N-doped Graphene Aerogel
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)มนัตรี สิงาาพฤงษ์
๒) นัาแภาิจนัทร์ เอี่แมปรกเสรจฐงุล
๓) นัาแธนักท เพารทอา
๔) นัาาสาิพจาามญาุ์ ศจรจสจนัอุดมงจั
๕) นัาาสาิพรระศจรจ สุขทงา
๖) นัาาสาิมนัทงานัต์ สุขสมบูระ์
๗) นัาาสาิอธจิีะา งฤตแาิกฒนัานันัท์
๘) นัาแปรเมนัทร์ เาี่แิาาญ
๙) นัาแาาญ ตก้างาญันัาเิฬุงุล
๑๐) นัาแะกฐพล ภกทรสุภางุล
๑๑) นัาาสาิัุฑาภระ์ ิุฒจพร่ม
๑๒) นัาาสาิศจรจรุงา หง้ิเรือา
๑๓) นัาแักงรงรจา ขกนัตจโล
๑๔) นัาแศรกนัแ์ งาฬกสจนั
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา

/๕) ผลาานัเรื่อา )))

-๔๕) ผลาานัเรื่อา “"Amp-Gold" าุดตริัหบณทีเรีแเาื้องงอโรณตกบตาแเฉีแบพลกนั
สาเ่ตุ่นัึ่าขอาโรณงุ้าอีเอ็มเอส”
ว"Amp-Gold" Sensitive Visual Detection Kit of AHPND Bacteria
โดแ
๑) นัาาิรระสจงา เงีแรตจปฐมากแ
๒) นัาแะราณ์ อรกญรุตม์
๓) นัาาสาิักนัทนัา ณาภีรก
๔) นัาแศราิุฒจ ศจรจธรรมักงร
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๖) ผลาานัเรื่อา “เตาอบหบบตงอเนัื่อาอกตโนัมกตจสา่รกบงารผลจตลาไแอบห่้า
เาจาอุตสา่งรรม”
วAutomatic Continuous Oven for Dried Longan Industry
โดแ
๑) นัาแสมบกตจ ัูาัจตรดาราณ์
๒) นัาแิีรศกงดจ์ รกงษ์ักนัทร์
๓) นัาแอาพล สนัทอา
๔) นัาแอุเทนั เที่แาธรรม
๕) นัาแภราดร หแ้มบาาแาา
๖) นัาแเสมา าุมบุญ
๗) นัาแัตุักงร์ พกนัธุ์สุมา
๘) นัาแสมแศ ากแาาญิกฒนัา
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๗) ผลาานัเรื่อา “เณรือ่ ามือสนักบสนัุนังารบรจ่ารณิามณลงอาตกิงารัราัรทาาอางาศ
ในัสภาพงารปฏจบกตจาานัที่ไมงปงตจ”
วAir Traffic Flow Management Support System for Adverse
Condition
โดแ
๑) นัาาสรจนันัา สุิรระรกงษ์
๒) นัาแอาทจตแ์ โตศุงลิรระ์
๓) นัาแสงนัธ์ ศจลปงุล
๔) นัาแะกฐพล ศรีนัรเศรษฐ์
๕) นัาแปิแิุฒจ ตกนัตจเมฆบุตร
๖) นัาแสุงุล ฟู่เัรจญ
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๘) ผลาานัเรื่อา “ตู้ฝึงรีไซเณจลหนัิตก้าพลกาาานัหสาอาทจตแ์”
วSolar Vertical Recycle
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)สุัจะะา งรระสูต
วสาขางารศึงษา
/รำงวัลระดับดี)))

-๕รำงวัลระดับดี ัานัินั ๙ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “ัมูงอจเล็งทรอนัจงส์หบบสิมใสงที่ใา้เซนัเซอร์เณมีบนัผ้าเพื่องารตริัิกดงลจ่นั”
วWearable E-nose Based on Fabric-based Chemical Sensors for
Odor Detection
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ธีรเงีแรตจ์ เงจดเัรจญ
๒) นัาาสาิธารา สีสกอาด
๓) นัาแาญานัจนั ณุะารกงษ์
๔) นัาแเศรษฐา สีแกา
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “อาณ์ปรกงอบขอาเณรื่อา่มาแโปรตีนั”
วProtein Marker
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)พจมพ์ใั ใัเแ็นั
๒) ดร)รกานัง ตจนัจงุล
๓) นัาาสาิงจตจมา ศรีสางา
๔) นัาาสาิปิีะา าูางิแ
๕) นัาาสาิทจฆกมพร ล้ินัเลจศ
๖) นัาาสาิดิาทจพแ์ ไตรศรีิจรกตนั์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๓) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัปรจมาะเมทหอมเฟตามีนัราณาปรก่แกด”
วCost Effective Test Kit for Methamphetamine Quantification
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)อารีแ์ าูดา
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิริจทแ์ ิาศ์นัจรามกแงุล
๔) Professor Dr. Niamh Nic Daeid
๕) ดร)ิการิดี ลจ่มสงุล
๖) รอาศาสตราัารแ์ ดร)พกนัธ์ ทอาาุมนัุม
๗) นัาแอดจศร รกานัจพนัธ์
๘) นัาาสาิัุฑาพร เงษร
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๔) ผลาานัเรื่อา “ตกิดูดซกบณอมโพสจทานัจดใ่มง อนัุภาณหมงเ่ล็งนัาโนั ทงอนัาโนัณาร์บอนั
ผนักา่ลาแาก้นัหลกอกลัจเนัตสา่รกบสงกดหลกเพจ่มณิามเข้มข้นัสารพจษ
โพลีไซณลจงอกโรมาตจงไฮโดรณาร์บอนั”
วA New Composite Sorbent of Magnetite Nanoparticles,
Multiwalled Carbon Nanotubes and Alginate for the Extraction
and Preconcentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)โอภาส บุญเงจด
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
/๕) ผลาานัเรื่อา )))

-๖๕) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์สงกดสารสเตอร์บรกาหบบพงพาสา่รกบงาริจเณราก่์แาฆงาหมลา
ในัตกิอแงาาผกงหลกผลไม้”
วA Portable Stir-brush Microextractor Device for Analysis of
Contaminated Pesticides in Fruit and Vegetables
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ัาดี บูระากแ
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
๔) นัาาสาิฝนัทจพแ์ มางเงลี้แา
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๖) ผลาานัเรื่อา “เั้าง่า่อมหมงโั้ 1A : ข้าิ่อมเพื่อสุขภาพ”
วJao Kham Hom Maejo 1A : Aromatic Rice Good for Health
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิราภระ์ หสาทอา
๒) นัาาสาิหสาดาิ ภูิาณ์
๓) นัาาสาิสุพรรษา เพาร่จนั
๔) ิงาที่ ร)ต)ะกฐพร ใัธจตา
๕) นัาแเัรจญพาศ์ ณุะาิการกงุล
๖) นัาาสาิิกนัเพ็ญ พกฒนักอารีแ์
๗) นัาาสาิักนัทร์เพ็ญ สกรก
๘) นัาแสุเทพ ิการเิาศฤาณาร
๙) นัาแทรางรด เตีแางูล
๑๐) นัาแสุบกะ เแาิแอด
๑๑) นัาแอนัิรรษ ิรระภจรก
๑๒) นัาแปงาสจต ถกดภูเขีแิ
๑๓) นัาแถนัอมเงีแรตจ เงีแรตจสถาบกนั
๑๔) นัาแบุญเงีแรตจ ถอนัทอา
๑๕) นัาแิสกนัต์ ธจตา
๑๖) นัาแรกาสรรณ์ เาื้อาาม
๑๗) นัาแขิกญากแ เาื้อาาม
๑๘) นัาแภานัุเดา ดลาม
๑๙) นัาาสาิอนัุาจดา ิาศ์าื่นั
๒๐) ิงาที่ ร)ต)่ญจา ศจรจนัภา อ้าแเสาร์
๒๑) นัาแะราณ์งร ักงรสานั
๒๒) นัาแสุิจทแ์ พกนัธุลจ
๒๓) นัาาสาิพจนัจดา ภูผา
๒๔) นัาาสาิงาญันัา งกนัไาแ
๒๕) นัาแปฐมพร อจนัานับท
/๒๖) นัาแธีรกพาษ์ )))

-๗๒๖) นัาแธีรกพาษ์ โพธจ์สิงาา
๒๗) นัาแฤทธจากแ ลือิกฒนัก
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๗) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์เสรจมสา่รกบหปลางล้อาัุลทรรศนั์หบบเลนัส์ปรกงอบใ่้เป็นังล้อา
ัุลทรรศนั์หบบณอนัโฟณอล”
วWidefield Microscope Bolt-on Toolkit For Scanning Confocal
Microscope Functionality
โดแ
๑) ดร)สื่อัจตต์ เพ็าร์ปรกสานั
๒) ดร)ศนัจ บุญญงุล
๓) นัาาสาิพจาญ์สจะี สุิรระหพทแ์
๔) นัาาสาิงางร อจทธจพรนัุสนัธจ์
๕) นัาาสาิัารุิรระ ากฎา
๖) นัาาสาิภณพร พจมลสงลิาศ์
๗) นัาาสาิปรกงาแงานัต์ ณูลีณกนัดานั
๘) นัาาสาิพจมลหข าอบดี
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๘) ผลาานัเรื่อา “ัมูงอจเล็งทรอนัจงส์อกัฉรจแกเพื่อิกดณุะภาพงลจ่นัในัอางาศ”
วSmart Electronics Nose with Internet of Things Technology for
Environmental Oder Management
โดแ
๑) ดร)อดจสร เตือนัตรานันัท์
๒) นัาแทิี ป๊องฝ้าแ
๓) นัาแะกฐพล ิกฒนัิจสุทธจ์
๔) นัาาสาิขิกญดารา มธุรส
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๙) ผลาานัเรื่อา “าุดทดลอาณลื่นั เสีแา หสา”
วExperimental Sets of Wave Sound and Light
โดแ
รอาศาสตราัารแ์ ดร)งาญันัา ักนัทร์ปรกเสรจฐ
วสาขางารศึงษา
รำงวัลประกำศเกียรติคุณ ัานัินั ๑๒ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “มาตรดกานัี่กงเ่หบบมุมิจงฤตจที่ทาาานับนัโทรศกพท์เณลื่อนัที่”
วMobile Phone-based Critical Angle Refractometer
โดแ
๑) ดร)ศุภลกงษะ์ อาลอแ
๒) ดร)ปงระ์ ปรีาาบูระก
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
/๒) ผลาานัเรื่อา )))

-๘๒) ผลาานัเรื่อา “ปางงาาุบเณลือบผจิหลกงกดผจิิกสดุด้ิแไฟฟ้าหบบพงพา”
วPortable Electroplating and Electroetching Pen
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ิรางร ลจ่มบุตร
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพรจาญ์ ณะาธาระา
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “ิการกข้าิผสมงรกดูงิกิ : าีิิกสดุสา่รกบซงอมสร้าางรกดูงมนัุษแ์
ใ่้เงจดใ่มง”
วWatchara Rice - Cow Bone Composite : Biomaterial For
Human Bone Regeneration
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นัพ)สจทธจพร บุะแนัจตแ์
๒) นัาแหพทแ์ิการก สนัธจากแ
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ศกงดจพล เทีแนัเสม
๔) ดร)อนัุาา รกงสกนัตจ
๕) ดร)อนัจรุทธจ์ รกงสุัรจต
๖) นัาแรกาสฤษฎจ์ ณุะิุฒจ
๗) ทกนัตหพทแ์่ญจาดิาฤดี ิาศ์เทีแมากแ
๘) นัาแพแุา เัีแริาปี
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “หผงนัเัลเแ็นัมาส์ง่นั้าสมุนัไพรในัรูปหบบนัาโนัเซรก่ม”
วCooling Phytogel Facial with Nano Serum Mask
โดแ
๑) ดร)ไฉนั นั้อแหสา
๒) นัาาสาิิราภระ์ นัุตาดี
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๕) ผลาานัเรื่อา “มกเขือเทศรกบปรกทานัผลสดลูงเล็งที่ต้านัทานัตงอโรณใบ่าจงเ่ลือา”
วCherry Tomato Resistant to Yellow Leaf Curl Disease
โดแ
๑) ดร)อริรระ ากาิาลงารพาะจาแ์
๒) นัาาสาิอกญันัา บุญาด
๓) นัาาสาิเบญัราณ์ พิารกตนั์
๔) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ถาิร โงิจทแางร
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๖) ผลาานัเรื่อา “ถุา่งอผลไม้เทณโนัโลแี Active Packaging สา่รกบ่งอามพูง
วพกนัธุ์ทกบทจมักนัท์ เพื่องารสงาออง”
วActive Packaging Technology for Wrapping Rose Apple Fruit
To Export
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ิรภกทร ลกณนัทจนัิาศ์
๒) นัาแไตรเทพ เัรจญพาะจาแ์สกนัตจ
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
/๗) ผลาานัเรื่อา )))

-๙๗) ผลาานัเรื่อา “รถเข็นัณนัพจงารหบบปรกบแืนัโดแไมงใา้ไฟฟ้า”
วManual Standing Wheelchair
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)บรรแาณ์ รุงาเรือาด้ิแบุญ
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๘) ผลาานัเรื่อา “เลนัส์มจิอาแ นัิกตงรรมใ่มงขอางล้อาัุลทรรศนั์หบบพงพา”
วMuEye Lens: A Novel Development of Portable Microscope
โดแ
๑) ดร)อกาฌา งอบิจทแา
๒) นัาแรกฐศาสตร์ อกมฤทธจ์
๓) นัาแโงษม ไาแถาิร
๔) ดร)ศุภนัจั พรธีรกภกทร
๕) นัาแสถาพร ักนัทนั์่อม
๖) นัาแปรกสจทธจ ป้อาสูนั
๗) นัาแแุทธนัา อจนัทริกนัะี
๘) นัาแอกาณาร ัารุัารีต
๙) นัาแอาโมทแ์ สมบูระ์หง้ิ
๑๐) นัาาสาิัุฑาเพาร เิารกาษี
๑๑) นัาแปรมจนัทร์ หสาิาษ์าาม
๑๒) นัาาสาิศจรกัจต ิุฒจิาศ์
๑๓) ดร)ศรกะแ์ สกมฤทธจ์เดาขัร
๑๔) ดร)ทิีศกงดจ์ งออนักนัตงูล
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๙) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมดจนััุฬาฯ : ดจนัปั้นัสา่รกบาานัศจลป่กตถงรรมปรกงาแมุง
ณุะภาพสูาัางเปลือง่อแหมลาภูงเ่ลือทจ้าัางอุตสา่งรรมอา่ารทกเล”
วCHULA CLAY : Innovative Pearlescent Clay for Creative
Artworks Manufacturing from West Green-Mussel Shells
โดแ
๑) ดร)โสมฉาแ บุญญานักนัต์
๒) ดร)อจนัทจรา พรมพกนัธุ์
วสาขาปรกาญา
๑๐) ผลาานัเรื่อา “สาแอางาศ เั-บู๊ตเตอร์”
วJ-Booster Antenna
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นัาิาอางาศเองพลสมุทร ัจนัารกตนั์
๒) นัาาสาิธกญญรกศม์ เลี่แมเพ็ารรกตนั์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๑๑) ผลาานัเรื่อา “เตีแาปรกบรกดกบเพื่องารักดทงาสา่รกบทารง/เด็งเล็ง รกบบอกัฉรจแก”
วPediatric Posture Gyro: Intelligence Version
โดแ
๑) นัาาสาิสุภาิดี ทกบงล่า
/๒) นัาแสุนักนัท์ )))

-๑๐๒) นัาแสุนักนัท์ มกลจิาณ์
วสาขางารศึงษา
๑๒) ผลาานัเรื่อา “เงมสงอาหสาต้นังล้า”
วWhen Light Shines
โดแ
๑) ดร)ศรีสุภา ปาลงกิาศ์ ะ อแุธแา
๒) นัาแานัม์ธิกา หง้ิสุิรระ
๓) นัาาสาิรตจมา ักนัเทร์มก
๔) นัาาสาิพาขิกญ หง้ิดิาใั
วสาขางารศึงษา
ทก้ า นัี้ ผู้ ป รกดจ ษ ฐ์ ณจ ด ณ้ นั ที่ ได้ รก บ ราาิก ล ในัหตง ล กสาขาิจ า างาร ักได้ รก บ ปรกงาศนัี แ บก ต ร
เาจดาูเงีแรตจณุะ 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 ๑๑ มงราณม ๒๕๖๐
วลาาื่อ

ิจภารกตนั์ ดีองอา
วนัาาสาิิจภารกตนั์ ดีองอา
รอาเลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ
รกงษาราางารหทนัเลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ

สำเนำถูกต้อง

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

