(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เรื่อง รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖2
...................................................
ตามที่ ส านัก ง าานัณะกงรรมงาริจ ัก แ ห่ง า าาตจ วิา) ได้ ป รกงาศเาจ ญ าินัใ่้ ผู้ ส นัใั
เสนัอผลาานั ซึ่ า เป็ นั ผลจ ต ผล ผลจ ต ภก ะ ฑ์ งรรมิจ ธี งรกบินังาร ิจ ธี ง าร มาตรงาร ่รื อ รกบบ ตลอดันั
ิจทแางารตงา าๆ ที่ดีเดงนั พจสู ั นั์ หล้ ิ ิง าเป็นัปรกโแานั์หงงปรกเทศาาตจ ทก้า ทาาด้านัิจท แาศาสตร์ เทณโนัโลแี
หลกสก าณมศาสตร์ เพื่อขอรกบราาิกลสภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกลผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปีาบปรกมาะ
๒๕๖2 นัก้นั
ในังารนัี้ ิา) ได้พจัาระาผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ที่เสนัอขอรกบราาิกลฯ เสร็ัสจ้นัเรีแบร้อแหล้ิ
หลกอนัุมกตจใ่้ราาิกล สภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกล ผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปี าบปรกมาะ ๒๕๖2 ัานัินั
51 ผลาานั ในัสาขาิจาางารตงาาๆ ริม 9 สาขาิจาางาร ดกานัี้
รำงวัลระดับดีมำก ัานัินั 8 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “PSU-VisDNA Kit : าุดนั้าแาเรือาหสาหลกอุปงระ์ณรบิาัร
สา่รกบเพจ่มปรกสจทธจภาพงารตริัพจสูันั์ดีเอ็นัเอัางิกตถุพแานัาีิภาพ”
วPSU-VisDNA Kit : Reagent, Alternate Light Source,
and Process for Improving the Effectiveness of DNA Analysis
from Biological Evidence
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ภูิดล ธนักเงีแรตจไงร
๒) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ฐจตงจ า งจัพจพจธ
๓) นัาาสาิเปรมงมล ต้นัณรอาักนัทร์
๔) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)าจตนันัท์ บูระากแ
5) นัาแงจตตจรกตนั์ ภูงพลกบ
6) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
7. รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
8) พกนัตาริัเอง ิาที อกศิุตมาางุร
9) พกนัตาริัตรี่ญจา สุงกญญา เพารเพ็า
10) พกนัตาริัเอง่ญจา สุเัตนัา โสตถจพกนัธุ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “งล้อาัุลทรรศนั์สมาร์ตโฟนั : ่้อาปฏจบกตจงารเณลื่อนัที่บนัสมาร์ตโฟนั”
วSmartphone Microscope: Mobile Laboratory on Smartphone
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)สนัอา เองสจทธจ์
๒) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ณเะศ ิาษ์รกิี
3) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)พร้อมพาศ์ เพีแรพจนัจัธรรม
4. รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัาตุราณ์ ตกนัตจบกะฑจต
/5. นัาแปรจนัทร )))

-25) นัาแปรจนัทร หั้าทิี
6) นัาแงฤาพล นัจตจนักแิจนัจั
7) นัาาสาิิรระพร สุริรเาษฐ
8) นัาแภาะุ เงตุ่จรกญ
9) นัาแภกทรเดา สิรรณเาจดิจลกแ
10) นัาแอรรถงร โพธจ์สุิรระ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “งรกดูงเทีแมง้อนัหข็าเนัื้อพรุนัผลจตัางเปลือง่อแเณลือบข้าิ”
วPorous Hard Block Artificial Bone Made from Derived Cockle
Shell-Rice Coating
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นัพ)สจทธจพร บุะแนัจตแ์
๒) นัาแหพทแ์ ิการก สนัธจากแ
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ศกงดจพล เทีแนัเสม
๔) นัาแหพทแ์ ศกงดจ์งจตตจ บุะแนัจตแ์
5) ทกนัตหพทแ์่ญจา ดิาฤดี ิาศ์เทีแมากแ
6) นัาแพแุา เัีแริาปี
7) ดร)รกาสฤษฎจ์ ณุะิุฒจ
8) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)อนัจรุทธจ์ รกงสุัรจต
9) ดร)อนัุาา รกงสกนัตจ
10) ดร)พกลลภ ักนัทร์งรกังาา
11. ดร)สุรพกฒนัพาษ์ งุลธรรม
12) ดร)ทจิาสิกสดจ์ ศจรจโสม
13. ดร)นัพิรระ เดาบุญ
14) นัาแิราางูร บุะแนัจตแ์
15) หพทแ์่ญจา รกาภระ์ มีเาจนั
16. นัาาสาิโาตจงา บุะแนัจตแ์
17. Mr. Dexter Chai
18. นัาาสาิรกตนัา พรมอจนัทร์
19. นัาาสาิอรอนัาณ์ อภจิาณ์าาม
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมงารณาสภาพสมุนัไพรสดโดแใา้ RF Dry Blanching
แกบแก้างารทาาานัขอาเอนัไซม์ ณาสภาพสีหลกงลจ่นัรสขอาสมุนัไพร
ในัฟิล์มบรจโภณได้พร้อมปรุา”
วRevolutionizing Fresh Herb Preservation by Radio Frequency
Dry Blanching for Enzymatic Deactivation, High Color and Flavor
Retention in Ready-to-Cook Edible Culinary Herb Film
/โดแ 1) ผูา้ งิแศาสตราัารแ์ )))

-3โดแ

๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ปุะฑรจงา รกตนัตรกแิาศ์
๒) Dr. Jareer Mansour Abu-Ali
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา

๕) ผลาานัเรื่อา ““ณลีนั” นัิกตงรรมใ่มงเพื่องารักบตกินั้าแาาหบบปรก่แกดนั้า
หลกลดนั้าเสีแในังรกบินังารผลจตแาาหผงนั วรมณิกนั ”
ว"KLEAN" The Innovative Water Saving and Reduce Waste Water
for Ribbed Smoked Sheet Production
โดแ
๑) นัาแภูรจพาศ์ ิรระิจไล
๒) นัาแธาศกงดจ์ หง้ิปรกงอบ
๓) ดร)สุรพจาญ ลอแงุลนักนัท์
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๖) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาักงรงลหปรรูปงุ้าสา่รกบอุตสา่งรรมอา่ารญี่ปุ่นัเพื่องารสงาออง”
วShrimp Processing Machine for Export Japanese Foods
Industrial
โดแ
๑) ดร)พจพกฒนั์พาศ์ ิกฒนัิกนัแู
๒) นัาแปัญญา ปั้นัอุดม
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๗) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาณ้นัู่งหบบงึ่าอกตโนัมกตจ”
วThe Semi-Automatic Thread Winding Machine
โดแ
๑) นัาแสมนัึง มกางกรก
๒) นัาาาูศรี มกางกรก
๓) นัาาสาิงรอาใั อจนัภจบาล
วสาขาปรกาญา
๘) ผลาานัเรื่อา “อาษาเฟรมเิจร์ณ”
วARSA Framework
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)อาษา ตก้าัจตสมณจด
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
รำงวัลระดับดี ัานัินั 19 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “รกบบถงาแภาพตกดขิาาณิามเร็ิสูาด้ิแหสาโพลาไรซ์”
วHigh-Speed Polarization Sensitive Optical Coherence
Tomography
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)พนัมศกงดจ์ มีมนัต์
2) นัาแณุะางร พลกิาศ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
/2. ผลาานัเรื่อา )))

-4๒) ผลาานัเรื่อา “ต้นัหบบเณรื่อาผลจตรีดจิซ์งราฟีนัอองไซด์ต้นัทุนัต่าสา่รกบอุตสา่งรรม”
วPrototype of Low Cost Reduced Graphene Oxide Fabrication
Machine for Industry
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)เารษฐา รกตนัพกนัธ์
๒) ิงาที่ร้อแตรี ากแิกฒนั์ พร่มเพาร
๓) ดร)าิาลแ์ ศรีิาษ์
4. ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)รกานัง สมพรเสนัง่์
5) ดร)ศกงดจ์ิจบูลแ์ ักนัทราษี
6) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิริกฒนั์ มีิาสนัา
7) ศาสตราัารแ์ ดร)สกนัตจ หม้นัศจรจ
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “งารใา้เข็มผงาตกดรกงษาโรณนัจ้ิล็อณผงานัผจิ่นักาโดแใา้เณรื่อาอกลตราซาิด์นัา”
วUltrasound-Guided Percutaneous Trigger Finger Release
โดแ
นัาแหพทแ์ นัรฤทธจ์ ล้ินััาเรจญ
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาางิแฟัาณิบณุมด้ิแสกญญาะสมอา”
วBrain-Controlled Hearing Aid
โดแ
1) ดร)พศจนั อจศรเสนัา ะ อแุธแา
2) นัาแอนัุงูล นั้อแไม้
3) นัาแธราพาษ์ สูญราา
4) นัาแสกาิระ์ สีสุทกศนั์
5) นัาแงรจา ัก่นัอาั
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๕) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ิกดงรกดูงสกนั่ลกาณงอมโดแใา้รกแกัางผนักาหลกลาหสาอจนัฟราเรด”
วInfrared-gun Kyphosis Wall Distance Tool : IG-KypDisT
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)พจพกฒนั์ อมตฉาแา
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)สุงกลแา อมตฉาแา
๓) นัาแธนัาฒนั์ สุงนัิล
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๖) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ใ่้ข้อมูลป้อนังลกบทาาสาแตาเงี่แิงกบปรจมาะงารลานั้า่นักง”
วVisually Weight-Taking Machine : VWTM
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)พจพกฒนั์ อมตฉาแา
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)สุงกลแา อมตฉาแา
๓) นัาแธนัาฒนั์ สุงนัิล
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
/7) ผลาานัเรื่อา )))

-5๗) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์งกงเง็บพลกาาานัหบบไฮบรจดเง็บพลกาาานัสูาหลกปรกัุไฟฟ้า
อแงาาริดเร็ิ”
วHybrid Energy Storage with High Energy and Fast Charging
Process
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)มนัตรี สิงาาพฤงษ์
2) นัาแะกฐพล ภกทรสุภางุล
3) นัาาสาิัุฑาภระ์ ิุฒจพร่ม
4) ดร)พรระศจรจ สุขทงา
5) นัาแะกฐพล มา
6) นัาแปรเมนัทร์ เาี่แิาาญ
7) นัาาสาิมนัทงานัต์ สุขสมบูระ์
8) ดร)ศรกนัแ์ งาฬกสจนั
9) นัาแหสาากแ ศราิุธานัุงูล
10) นัาาสาิสราา โงษาหสา
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๘) ผลาานัเรื่อา “ภาานักพลาสตจงาีิภาพทนัร้อนัเแ็นัแงอแสลาแได้”
(Biodegradable Bioplastic-Containers Usable at High and Low
Temperatures)
โดแ
ศาสตราัารแ์ ดร)รกตนัิรระ มงรพกนัธุ์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๙) ผลาานัเรื่อา “อจมมูโนัเซ็นัเซอร์ทาาเณมีไฟฟ้าสา่รกบงารตริัิกดโปรตีนั
ที่ตอบสนัอาตงองารอกงเสบ”
วElectrochemical Immunosensor for C-reactive Protein (CRP)
Detection
โดแ
1) ศาสตราัารแ์ ดร)อริรระ ากแลภางุล
2) นัาาสาิสุาานัาถ บุญหง้ิ
3) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิีะา เสีแาเพราก
4. ดร)สุดเขต ไาโแ
5) ดร)ศกงดจ์ดา ัาปาสา
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
10) ผลาานัเรื่อา “เซ็นัเซอร์งรกดาษอกัฉรจแกสา่รกบตริัิจนัจัฉกแดีเอ็นัเอขอาโรณตจดตงอ”
(Smart Paper Sensor for DNA Diagnostic of Infectious Diseases)
โดแ
1) ศาสตราัารแ์ ดร)อริรระ ากแลภางุล
2) ดร)ปฤญัพร ทีาาม
3) ศาสตราัารแ์ ดร)ธีรแุทธ ิจไลิกลแ์
/4. รอาศาสตราัารแ์ )))

-64) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิีะา เสีแาเพราก
5) ดร)อดจสร เตือนัตรานันัท์
6) Professor Dr. Charles Sherman Henry
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
11) ผลาานัเรื่อา “เซลล์แีสต์ลูงผสมพจเาีแ พาสตอรจส สา่รกบงารผลจตเาื้อเพลจาาีิภาพ
ไอโซบจิทานัอล”
วGenetically Engineered Pichia Pastoris Capable of Producing
the Biofuel Isobutanol
โดแ
1) ดร)ิีริกฒนั์ รกางุพกนัธุ์
2) นัาาสาิิจภารกตนั์ ศจรจพาษ์
3) ดร)งนังงาญันั์ ณารจนัทร์
4) ดร)สุทจพา ธนัพาศ์พจพกฒนั์
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๑2) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัสนัจปเพื่องารทดสอบเองลกงษะ์หลกณิามบรจสุทธจ์ขอาเมล็ดพกนัธุ์
หตางิา หตาโม หตาเทศ หลกพรจง”
วSNP Genotyping Kits for Cultivar Identification and Seed Purity
Test in Cucumber, Watermelon, Melon and Chili Pepper
โดแ
1) ดร)ิจรลก ดา ภูตกณาม
2) ดร)สจทธจโาณ ตก้าภกสสรเรือา
3) นัาาสาิาุตจมา สนัธจรอต
4. นัาาดิาใั หสาสรกณู
5. นัาาสาินัุงูล ัอมากแ
6. นัาาสาิิาสจฏฐี ณาณาานัก
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
13) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาล้าา่กิฉีดดีเซลณอมมอนัเรล”
วDiesel Common Rail Injector Cleaning Machine
โดแ
๑) นัาแิกลลภ มางมี
๒) นัาแภูิเดา อจนัทรพร่ม
๓) นัาแพจนัจต หง้ิพรก
4. นัาแมาณล พาษ์พจศาลเิา
5. นัาแพกฒนัศกงดจ์ ทอาพูล
6. นัาแพาศงร สกาขกงุล
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
/14. ผลาานัเรื่อา )))

-7-

14) ผลาานัเรื่อา “มจเตอร์ไฟฟ้าอกัฉรจแกที่ิกดได้สี่สจบหปดิาัร สื่อสารตามมาตรฐานั
IEEE1888 สงาข้อมูลผงานัสาแ UTP ่รือไร้สาแหบบ LoRaWAN
งจนัพลกาาานัต่ามาง”
วA Low-Power, 48-Circuit Smart Electricity Meter Conformed to
the IEEE1888 Standard, Sending Data via UTP Wire and Wireless
LoRaWAN
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิกนัเฉลจม โปรา
2) นัาแพาษ์พันั์ ากแบุญเรือา
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
15) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์างิแฝึงเดจนัสา่รกบผู้ป่ิแโรณ่ลอดเลือดสมอา : IWalk”
วGait Training Machine for Stroke Patiens: IWalk
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)บรรแาณ์ รุงาเรือาด้ิแบุญ
2) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)พการี ณุะณ้าาู
3) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ศุภากแ ิรพันั์พจศุทธจ์
4) นัาแธีรพาศ์ สมุทรอกษฎาณ์
5) นัาแธนัพล ลกณนัาิกฒนั์
6) นัาานัานัุา ลงิาพ้นั
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
16) ผลาานัเรื่อา “เงมทาาเลือง-ทาารอด”
วThe Choice
โดแ
๑) พกนัตาริัโท ิจากแ สุิรระปรกเสรจฐ
๒) นัาาอุมาพร หพรปรกเสรจฐ
๓) นัาแปรีาา อุแสูาเนัจนั
๔) นัาาสาิักนัทร์ัจรา เฉลจมิุฒจศกงดจ์
5. นัาาสาิิรจนัทร ทีปต์ศจรจ
วสาขาสกาณมิจทแา
17) ผลาานัเรื่อา “หพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเาื่อมตงอทุงสรรพสจ่า”
วNetwork Platform for Internet of Everything: NETPIE
โดแ
๑) ดร)พนัจตา พาษ์ไพบูลแ์
2) นัาแาาิีร์ อจสรจแภกทร์
3) นัาาสาิเปรมฤดี เอี่แมสุภกณงุล
4) นัาแอนักนัท์ ปัญญา
5) นัาแากแิจทแ์ หสนัทิีสุข
6) นัาแสจริจาญ์ มูลรจนัต๊ก
7) ดร)เอมอกานัา นัจรกนัตสุขรกตนั์
/8) ดร)งุลาาตจ )))

-88) ดร)งุลาาตจ มีทรกพแ์่ลาง
9) นัาแอรรถงร ศจรจสุิรระ
10) นัาาสาิิกลภา สูญราา
11) นัาาสาิสาธจตา มุงดา
12) นัาาสาิิจาาุดา เองพกนัธ์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
18) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ิกดงาร่าแใัหลกนัาางิแฟื้นัณืนัาีพขก้นัพื้นัฐานั”
วST-Safe Breathing plus Coaching CPR
โดแ
นัาาสาิสุภาิดี ทกบงล่า
วสาขางารศึงษา
19) ผลาานัเรื่อา “าุดสาธจตงกา่กนัลมหบบไฮบรจดขนัาดเล็งสา่รกบผลจตงรกหสไฟฟ้า
หลกเทณนัจณงารเพจ่มปรกสจทธจภาพด้ิแิาห่ินัหมงเ่ล็งถาิร”
วSmall Hybrid Wind Turbine Demonstration Kit for Generating
Electricity and Technique for Increasing Its Efficiency
by Permanent Magnetic Disc
โดแ
1) นัาแรกาสจมกนัต์ งุลเพารัจรก
2. นัาแัีรกพกนัธ์ งุลเพารัจรก
3. รอาศาสตราัารแ์ ดร)สุิจทแ์ งจรกิจทแา
4) ศาสตราัารแ์ ดร)ผดุาศกงดจ์ รกตนัเดโา
วสาขางารศึงษา
รำงวัลประกำศเกียรติคุณ ัานัินั 24 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “งล้อาัุลทรรศนั์อจนัฟราเรดเพื่องารสร้าาหผนัภาพณิาม่นัาขอาฟิล์มบาา
หบบไมงสกมผกส”
วInfrared Microscope for Non-contact Thin Film Thickness
Topography
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)พนัมศกงดจ์ มีมนัต์
๒) ิงาที่ร้อแตรี เัษฎา หซงเตี้แิ
3) นัาาสาิัจราภระ์ หสนัหั้
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ิกดณิาม่นัาหบบไมงสกมผกสตกิอแงาา”
วA Contactless Caliper
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)าจตนันัท์ บูระากแ
๒) นัาแงนัธี บุญมีปรกงอบ
๓) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)าุตจนัธร พกนัธ์ิาศ์
/4. ดร)สุรีรกตนั์ )))

-94) ดร)สุรีรกตนั์ ่อม่ิล
5) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
6) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาหลกรกบบตจดตามอุะ่ภูมจขอาิกณซีนัหลกสจ่าสงาตริั
ขะกเณลื่อนัแ้าแ”
วPortable Medical Cold Chain Monitoring Device and System
โดแ
๑) นัาแหง้ิงานัต์ หแ้มบาาแาา
๒) นัาแไมตรี ักนัทกัร
๓) นัาแสุงฤาาา มะีิรระ
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “เนัื้อเทีแมไทแตงหตงาบาดหผลสมมุตจเพื่อฝึงงารปฐมพแาบาล
หลกงารางิแาีิจตเบื้อาต้นั นัิกตงรรมใ่มงโดแแึด่ลกงขอาปรกาญาเศรษฐงจั
พอเพีแา”
วThai Artificial Wound Tissues for First Aid and Basic Life
Support Training: A New Innovation under Sufficiency Economy
โดแ
พกนัเอง่ญจา แุพาภระ์ งรจนัากแ
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๕) ผลาานัเรื่อา “งาร์ลจณอกพ งรกเทีแมไร้งลจ่นัที่มีปรจมาะอกลลจอจนัสูา”
วGarlicUp, Odorless Garlic with High Amount of Alliin
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)นัานัุา เ่มือาสจนั
๒) นัาาสาิอุฬารจงา ลือสงุล
๓) นัาแศกงดจ์ากแ ่ลกงสี
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๖) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาิกดงารต้านัอนัุมูลอจสรก 3 ิจธีพร้อมงกนั”
ว3 in 1 Antioxidant Analyzer
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)นัภาพร แกาิจเศษ
๒) นัาาสาิงจตตจรกตนั์ งจตตจเัรจญิจิกฒนั์
3. นัาาสาิธนักาาา ากแดา
4. นัาแักงรพาษ์ สุิรระบรจบูระ์
5. นัาแิกนัากแ มีศจรจ
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
/7) ผลาานัเรื่อา )))

-10๗) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์งกดผจิด้ิแไฟฟ้าสา่รกบเง็บงู้เลข่มาแทกเบีแนั”
วElectroetching Device for Restoring Serial Numbers
โดแ
1. ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ิรางร ลจ่มบุตร
2) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
3) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
4) พกนัตาริัเอง สจทธจภูมจ เธีแนัากแิกฒนัา
5) พกนัตาริัเอง อนัุิกตร บกิสริา
6) พกนัตาริัเอง่ญจา ิจภาิดี เงษมิรภูมจ
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๘) ผลาานัเรื่อา “สเตอร์โฟม-โฟมแาาธรรมาาตจณอมโพสจตสา่รกบสงกดสารอจนัทรีแ์”
วA Stir Foam-Natural Rubber Foam Composite for Organic
Compounds Extraction
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๒) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ัาดี บูระากแ
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
๔) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)เองิจภู งาลงระ์สุรปราะี
๕) ดร)ารจนัรกตนั์ ศจรจธรรม
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
9) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาอบห่้าถกา่มุนัหบบเณลื่อนัแ้าแได้สา่รกบผลผลจตทาางารเงษตร”
วMobile Rotary Dryer for Agricultural Products
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ักงรมาส เลา่ิะจา
๒) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)สุพรระ แก่าแืนั
3) ดร)เาจดพาษ์ เาี่แิาาญิกฒนัา
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๑0) ผลาานัเรื่อา “นั้าแาาพาราเงรดพจเศษสา่รกบผสมงกบหอสฟัลต์ซีเมนัต์เพื่อทาถนันั”
วSpecial Grade Para Latex for Mixing with Asphalt Cement
for Road Construction
โดแ
๑) นัาแสุรจแงมล มะฑา
๒) นัาาสาิปิแกดา สุิรระดจษฐางุล
3) นัาแภจพกฒาา รกงดี
4) นัาแอรุะ ณาหง้ิ
5) นัาาสาินักนัทจนัา มูลปรกสจทธจ์
6) นัาาฉิีิรระ ณาหง้ิ
7) ดร)สุรพจาญ ลอแงุลนักนัท์
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
/11. ผลาานัเรื่อา )))

-11๑1) ผลาานัเรื่อา “ผลจตภกะฑ์ต้นัหบบข้าิไทแเสรจมโปรไบโอตจณ”
วThai Rice Plus Probiotic Prototype Product
โดแ
๑) ดร)ศรกะแ์ พร่มสาแ
๒) นัาแฐาปงระ์ าุมพล
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
12) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมงารตกดเ่ล็งเส้นัเพื่อลดเศษ่าาเ่ล็งแุณ 4)0”
(Innovative Rebar Cutting System for Short End Saving 4.0 G)
โดแ
1) ดร)พาษ์ศกงดจ์ หั้าณา
2) นัาแงฤษฏจ์ ดี่ลงเัรจญ
3) ดร)สาเรจา เนัตรภูง
4) นัาแเสนัง่์ บุญราไพ
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
13) ผลาานัเรื่อา “าุดผลจตณอนังรีตเซลลูลงาเพื่อเศรษฐงจัาุมานั”
(Cellular Concrete Plant for Community’s Economy)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ธีริกฒนั์ สจนัศจรจ
2) นัาแอภกแ าาภจรมแ์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
14. ผลาานัเรื่อา “ต้นัหบบรกบบงารฆงาเาื้อัุลจนัทรีแ์ด้ิแสนัามไฟฟ้าพกลส์
สา่รกบงรกบินังารผลจตเณรื่อาดื่มรกดกบอุตสา่งรรม”
(Prototype of a Industrial-Scale Pulsed Electric Field Processing
for Microbial Inactivation of Beverage)
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)พานัจา อจนัต๊ก
2) ศาสตราัารแ์ ดร)ผดุาศกงดจ์ รกตนัเดโา
3) นัาแนัจตจงร ิาณ์ักนัทร์หง้ิ
4) นัาแากาิาลแ์ งกนัทกลา
5) นัาแศุภเงีแรตจ สุภสจนัธุ์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
15) ผลาานัเรื่อา “รกบบตริัสอบหลกปรกมิลผลณงาดกานัีณิามขรุขรกสางล
หลกข้อมูลโณราสร้าาพื้นัฐานั”
(Data Collection System for Pavement International Roughness
Index Analysis and Infrastructure Asset Inspection)
โดแ
1) นัาแธีรพกฒนั์ เฉลแิุฒจ
2) นัาแธีรรกงษ์ มะีนัาถ
3) นัาาศจิาพร โฮล์มส
/4. นัาแสุทธจิการ )))

-124) นัาแสุธจิาก ร ศุภลกงษะ์
5) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ไพศาล สกนัตจธรรมนันัท์
6) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิจศะุ ทรกพแ์สมพล
7) นัาแิีรกากแ ิาษ์ิีรกนัจมจตร
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
16) ผลาานัเรื่อา “หพลตฟอร์มพกฒนัารกบบสื่อสารผงานัหสาที่มอาเ่็นัหบบโอเพงนัซอร์ส
สาธจตผงานัรกบบพจพจธภกะฑ์อกัฉรจแก”
(Open-Source Visible-Light-Communication Development
Platform with the Demonstration on Intelligent Museum Used
Case)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ เพาร นักนัทจิกฒนัา
2) ดร)ณทา ัารุิาศ์รกาสี
3) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ เตจมพาษ์ ศรีเทศ
4) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรีาา งอเัรจญ
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
17) ผลาานัเรื่อา “dpaDNN: สถาปัตแงรรมขอาโณราขงาแปรกสาทเทีแมหบบลึง
หบบงรกัาแงารปรกมิลผลหลกไปป์ไลนั์หลกงารปรกแุงต์ใา้ในัาานั
รกงษาณิามปลอดภกแ”
วdpaDNN: A Distributed and Pipeline Architecture of Deep
Neural Network and Its Application in Surveillance
โดแ
รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิกฒนัพาศ์ เงจดทอามี
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
18) ผลาานัเรื่อา “ทกนัรกบาด: าุดซอฟต์หิร์สนักบสนัุนังารเฝ้ารกิกาหลกณิบณุมงารรกบาด
ขอาโรณไข้เลือดออง”
(TanRabad: Software Suite for Dengue Epidemic Surveillance
and Control)
โดแ
1) ดร)นักแนัา ส่เิาาภกะฑ์
2) นัาแิจศจษฐ์ ิาศ์ิจไล
3) นัาแิการางร ่นัูทอา
4) นัาแสุรจแก อุรุเองโอฬาร
5) นัาาสาินัจธจภกทร ิงอาาจาากแ
6) นัาาสาิอสมาภระ์ ฉกตรกตตจงระ์
7) นัาาสาิลดาิกลแ์ งลจ่นังุสุม
8) นัาแณาระ อรุะเรื่อ
9) นัาแักงรพาณ์ พล่าญ
/10. นัาาสาิพรทจพา )))

-1310) นัาาสาิพรทจพา โาณสูาเนัจนั
11) นัาแพจรุะ พานัจาผล
12) นัาแมาโนัาญ์ รกตนัเนันัแ์
13) ดร)นัาแหพทแ์ โสภะ เอี่แมศจรจถาิร
14) หพทแ์่ญจา ดารจนัทร์ อารีแ์โาณากแ
15) นัาแพาศงร สดางร
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
19) ผลาานัเรื่อา “รกบบบรจ่ารักดงารอุปงระ์อจนัเทอร์เนั็ต ออฟ ธจาส์”
(Pie IoT)
โดแ
นัาแปรกัิบ ไงลถจ่นั
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
20) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ป้อางกนัณิามเสีแ่าแัางณิามเข้มขอาสกญญาะิจทแุ
ที่สามารถเลืองณงาเทรสโฮลด์ได้”
(The Selectable Threshold RF Field Strength Protection Device)
โดแ
1) นัาแสาแาล สงาเัจม
2) นัาแสมเงีแรตจ หง้ิไาแก
3) นัาแสุิกฒ ศรีทอาณา
4) นัาแมานัก ลกทธินัจาพกนัธ์
5) นัาแพาษ์ภูมจ งกนัสจทธจ์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
21) ผลาานัเรื่อา “รกบบณิบณุมหลกหสดาสถานักอุปงระ์อกัฉรจแก
งอาิจศิงรรมรกบบสื่อสารงารเดจนัอางาศ”
(CIMC (CE.SE. Intelligent Monitoring and Control System))
โดแ
1) นัาแสุธา ไงรดาราธจงร
2) นัาแศราิุธ าูแจ่าสงุลทจพแ์
3) นัาแพจบูลแ์ พจทแณรราจต
4) นัาแศุภฤงษ์ ตกนัตจอาภา
5) นัาแธนัางฤต นักนัทาทอา
6) นัาแสุิรระ์ ณูงปรกสจทธจพร
7) นัาแนัจรกนัดร์ อกษฎมาณลพกนัธ์
8) นัาแส่กา าามองอนั
9) นัาแพจเาษฐ์ พลพจนัจั
10) นัาแงารุะ ลาิกะแ์ิจทแ์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
/22) ผลาานัเรื่อา )))

-1422) ผลาานัเรื่อา “มจนัจเัอร์ หพลนัท์ พอต: เงมสงาเสรจมงารเรีแนัรู้หลกอนัุรกงษ์ต้นัไม้
บนัพื้นัฐานั IoT”
(Miniture Plant Pot: A Game-Based Learning System for Plant
Monitoring Based on IoT Technology)
โดแ
1) ดร)ปรีาา ตก้าิรงจัถาิร
2) นัาแิาจริจทแ์ เต็าากแศรี
3) นัาาสาิงนังิรระ รุงาทรกพแ์ทิีณูะ
4) นัาแธนัพกฒนั์ สมกณรงจั
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
23) ผลาานัเรื่อา “าุดเรีแนัรู้งารปรกดจษฐ์อุปงระ์เทอร์โมอจเล็งทรจง”
(Thermoelectric Devices Fabrication Kit)
โดแ
1) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ทศิรรษ สีตกิกนั
2) นัาแณรราจต สจา่์สุข
3) นัาาอุไร สีตกิกนั
วสาขางารศึงษา
24) ผลาานัเรื่อา “หบบัาลอาสา่รกบงารฝึงปฏจบกตจงารใสงทงอรกบาแในัางอาอง”
(Chest Tube Thoracostomy Simulation Model)
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ทกศนัีแา รกตนัฤาทกแ นัพรกตนั์หังมัารกส
2) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ นัพ)ิีรกพาษ์ ภูมจรกตนัปรกพจะ
3) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)สุาแก นัพรกตนั์หังมัารกส
4. Mr.Phone Myint Hlaing
วสาขางารศึงษา
ทก้ า นัี้ ผู้ ป รกดจ ษ ฐ์ ณจ ด ณ้ นั ที่ ไ ด้ 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 10 มงราณม ๒๕๖2

สำเนำถูกต้อง

วลาาื่อ

สจรจฤงษ์ ทราศจิจไล
วศาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์สจรจฤงษ์ ทราศจิจไล
เลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ

วนัาแธีริกฒนั์ บุญสม
ผู้อานัิแงารงอาปรกเมจนัผลหลกักดงารณิามรู้งาริจักแ

