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เรื่อง รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙

...................................................
ตามที่ สานักงาานัณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ วิา) ได้ปรกงาศเาจญาินัใ่้นักงปรกดจษฐ์ณจดณ้นั
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 ๒๕๕๙ นัก้นั
ในังารนัี้ ณะกงรรมงารบรจ่ารสภาิจักแห่งาาาตจ ได้พจัาระาผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ที่เสนัอ
ขอรกบราาิกลฯ หลกมีมตจอนัุมกตจใ่้ราาิกล สภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกล ผลาานัปรกดจษฐ์ณจดณ้นั ปรกัาปี ๒๕๕๙
ัานัินั ๔๗ ผลาานั ในัสาขาิจาางารตงาาๆ ริม ๙ สาขาิจาางาร ดกานัี้
รำงวัลระดับดีเด่น ัานัินั ๑ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “หอนัตจบอดีมนัุษแ์สา่รกบรกงษาไข้เลือดออง”
วTherapeutic human antibodies against Dengue virus
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นั)สพ)ดร)พาศ์ราม รามสูต
๒) ดร)ปานันั้าทจพแ์ พจทกงษ์สกัักงุล
๓) Professor Dr.Kuzuyoshi Ikuta
๔) Assistant Professor Dr.Tadahiro Sasaki
๕) ดร)าลทจพแ์ พจพกฒนัาบูระ์
๖) สกติหพทแ์่ญจา ดร)าญานัี เศรษฐปราโมทแ์
๗) นัาแสุรเาษฐ์ เบญัธรรมรกงษ์
๘) นัาาสาิขิกญัจตต์ บุญ่า
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
รำงวัลระดับดีมำก ัานัินั ๔ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “งล้อาัุลทรรศนั์อจนัฟราเรดณิามเร็ิสูาเพื่องารถงาแภาพตกดขิาาสามมจตจ
หบบไมงทาลาแขอาตกิอแงาาทาาาีิภาพ”
วHigh speed infrared microscope for nondestructive 3D
cross-sectional imaging of biological samples
โดแ
๑) ดร)พนัมศกงดจ์ มีมนัต์
๒) นัาแณุะางร พลกิาศ์
๓) นัาแพรเทพ ป้อาาาลี
๔) ิงาทีร่ ้อแตรีเัษฎา หซงเตี้แิ
๕) นัาาสาิัจราภระ์ หสนัหั้
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
/๒) ผลาานัเรื่อา )))

-๒๒) ผลาานัเรื่อา “งารเปลี่แนัสีไขงมุงเป็นัสีทอาหลกงารพจมพ์ลิดลาแขนัาดเล็งลาบนัไขงมุง
ด้ิแเทณโนัโลแีหสาซจนัโณรตรอนั”
วProcess for Changing Pearl's Colour to Golden Colour,
and Process for Imprinting a High-Definition Golden Pattern
on Pearls by Synchrotron Technology
โดแ
๑) ดร)ะจริกฒนั์ ธรรมักงร์
๒) นัาแสรพาษ์ พาศ์งรกพกนัธุ์
๓) ดร)ิกนัทนัา ณล้าแสุบรระ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัิกะโรณ หลกิกะโรณดื้อแา”
วTB & MDR-TB test kit
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ธาากแ หง้ิพจนัจั
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)สมาาแ สกนัตจิกฒนังุล
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)โงสุม ักนัทร์ศจรจ
๔) นัาแักตุราณ์ ขาดี
๕) นัาแสมศกงดจ์ เ่รีแญทอา
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๔) ผลาานัเรื่อา “www.worldmeteorology.com หลกโปรหงรมปรกแุงต์เณลื่อนัที่
WMApp ใ่้ผลงารพแางระ์อางาศณิามลกเอีแดสูาสา่รกบเอเาีแ
ตกิกนัอองเฉีแาใต้หลกแุโรป ณงาปรกมาะ่แาดนั้าฟ้าทก่ิโลงัางงาร
สกาเงตขอาดาิเทีแมผลงารพแางระ์พาแุ่มุนัเขตร้อนัสา่รกบม่าสมุทร
หปซจฟิงเ่นัือด้านัตกิกนัตงหลกราแาานัหผงนัดจนัไ่ิทก่ิโลง”
วwww.worldmeteorology.com and the mobile application
WMApp providing high-detailed weather forecasts for Southeast
Asia and Europe, satellite retrievals of global precipitation,
tropical cyclone forecasts for Northwest Pacific Ocean,
and earthquake reports
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)าจนัิการ์ สุรสก ิดี
๒) Professor Dr.David H. Staelin
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
รำงวัลระดับดี ัานัินั ๒๐ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “รกบบออพตจณอลโณฮีเรนัส์โทโมงราฟีหบบมีงารปรกบปรุาณุะภาพ
ขอาภาพโณราสร้าาหลกภาพณิามเร็ิในัเิลาเดีแิงกนั”
วOptical coherence tomography system with simultaneous
quality improvement of structural image and velocity image
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)าจตนันัท์ บูระากแ
๒) นัาแสาโรา ลี่ดาราิกฒนัางุล
/๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต )))

-๓๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
๔) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์างิแเตือนั่ลกบในัขะกขกบรถด้ิแสกญญาะสมอา”
วAnti-Drowsy Driving Alarm
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)แศานักนั ิาศ์สิกสดจ์
๒) นัาแเัษฎา อานัจล
๓) นัาแไตรศกงดจ์ หแ้มสอาด
๔) นัาาสาิปรีาภาิรระ ไตรพรแุิสจนั
๕) นัาาสาิดลพร อโนัภาส
๖) นัาแพาศงร เิางาร
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๓) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัสอบสารปรอทในัเณรื่อาสาอาาฟองผจิขาิ”
วMercury test kit for skin-whitening cosmetics
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)พลกาพล ณาเสรี
๒) นัาาสาิอกัฉราพรระ ตกนัตจปัญัพร
๓) นัาแสาราญ ปราบภกแ
๔) นัาาสาิงนังอร เิางระ์
๕) นัาาสาิอุราิดี ราางจั
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๔) ผลาานัเรื่อา “าุดตริัสารรกเบจดไนัโตรอกโรมาตจงราณาถูง”
วCost effective nitroaromatic explosive test kit
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)อารีแ์ าูดา
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ิริจทแ์ ิาศ์นัจรามกแงุล
๔) Professor Dr.Niamh Nic Daeid
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๕) ผลาานัเรื่อา “ิกสดุัางพลาสตจงาีิภาพเพื่อผลจตถาดพจมพ์ปางดกดรูปได้”
วMaterial from Bioplastic to Produce Adjustable Dental
Impression Tray
โดแ
รอาศาสตราัารแ์ ดร)รกตนัิรระ มงรพกนัธุ์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๖) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาดจัจตอลอจมเมัณกลเลอรจมจเตอร์ที่อาศกแไอพอดหบบพงพาสกดิง”
วA portable iPod-based digital image colorimeter
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรจญญา มาสิกสดจ์
/๒) Dr.Antony …

-๔๒) Dr.Antony Harfield
๓) ทกนัตหพทแ์ธีริุฒจ มาสิกสดจ์
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๗) ผลาานัเรื่อา “ตกิดูดซกบหมงเ่ล็งขนัาดเล็งานัจดใ่มงัางณรกแโอเัล-ทงอนัาโนั
ณาร์บอนัที่มีรูพรุนัสา่รกบงาริจเณราก่์พทาเลตเอสเทอร์ในัตกิอแงาาอา่าร”
วNovel Miniature Porous Cryogel-Carbon Nanotubes Magnetic
Sorbents for Determination of Phthalate Esters in Packed Food
Samples
โดแ
๑) ผู้าิง แศาสตราัารแ์ ดร)ัาดี ธรรมเขต
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณะาธาระา
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปะต ถาิรกางูร
๔) นัาาสาิฝนัทจพแ์ มางเงลี้แา
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๘) ผลาานัเรื่อา “ผลจตภกะฑ์หณลเซีแมรูปตงาาๆ ัางเปลือง่อแเพื่อใา้าานัด้านัเงษตรงรรม”
วVarious Calcium Products obtained from Shells for Use
in Agriculture Field
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)บรรัา บุญาม
วสาขาิจทแาศาสตร์เณมีหลกเภสกา
๙) ผลาานัเรื่อา “ไถรกเบจดดจนัดานัสา่รกบไรงมกนัสาปก่ลกาตจดพงิารถหทรงเตอร์
๓๖ – ๕๐ หราม้า”
วSubsoiler for Cassava Field attaching Tractor 36-50 hp
โดแ
๑) นัาแแุทธนัา เณรือ่าญาาญพาณ์
๒) นัาแพาษ์ศกงดจ์ ตงาแง้อนัทอา
๓) นัาแสกนัตจภาพ ศรีสุขัร
๔) นัาแอกณณพล เสนัาะราณ์
๕) นัาาอุาฎา สุขักนัทร์
๖) นัาแอนัุสระ์ เทีแนัศจรจฤงษ์
๗) นัาแอานันัท์ สาแณาฟู
(สาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๑๐) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์ป้อนัหลกเง็บริบริมถาดเพากงล้าข้าิอกตโนัมกตจ”
วRice seedling tray feeder and collector
โดแ
๑) นัาแฆาหินั ณาดี
๒) นัาแแุทธนัา เณรือ่าญาาญพาณ์
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรกเทือา อุษาบรจสุทธจ์
๔) นัาแอุรุพาษ์ ปรกาญาดาราพล
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
/๑๑) ผลาานัเรื่อา )))

-๕๑๑) ผลาานัเรื่อา “ถกาลาเงากหลกอนัุบาลลูง่อแนัาารมัางโราเพากฟังหบบนั้า่มุนัเิีแนั
งึ่าปิด”
วSemi-Closed Recirculating Tank for Setting and Nursing
Hatchery-Reared Oyster Seed
โดแ
รอาศาสตราัารแ์ ดร)สุิกันั์ ธกญรส
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๑๒) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อามือพกฒนัานัิกตงรรมสมอางลฝัาตกิในัรูปหบบใ่มง”
วMERLIN
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์าาญากแ ภูรจปัญโญ
๒) นัาแอดจศกงดจ์ ศุภธนัสจนัเขษม
๓) ผู้างิแศาสตราัารแ์ัจโรันั์ ัรจตณิร
๔) ดร)ผจนั ฉกตรหง้ิมะี
๕) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)เรจาิุฒจ าูเมือา
๖) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิการจนัทร์ โพธจ์เาจนั
๗) ดร)ินัาแุทธ์ หสนัเาจนั
๘) นัาแเสมา พกฒนั์ฉจม
๙) นัาแธนักญ เรือนัณา
๑๐) นัาแอุดมศกงดจ์ ักนัทรทาโพ
๑๑) นัาแักงรงรจา อแูงเแ็นั
๑๒) นัาแภาะุมาศ สอนัักนัทร์
๑๓) นัาแงฤษดา ดิาัจตต์เัรจญ
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๑๓) ผลาานัเรื่อา “งกา่กนัลมหบบใบพกด่มุนัสินัทาา”
วCounter Rotating Wind Generator
โดแ
๑) ดร)นัรจนัทร์ บุญตานันัท์
๒) นัาาสาิสิรรแา พร่มดิา
๓) นัาาสาิะกฐสุดา ณาปา
๔) นัาาสาิสุภาิดี ฤงษ์อจนัทรีแ์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๑๔) ผลาานัเรื่อา “บ้านัใบตาลโตนัด”
วThe First Aids House After Disastee
โดแ
๑) ดร)ัเร สุิรระาาต
๒) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)นักนัทากแ าูศจลป์
วสาขาปรกาญา
๑๕) ผลาานัเรื่อา “EasyHos : รกบบนัาทาาณนัไข้ในัโราพแาบาลรกฐ”
วEasyHos: Patients’ Navigator in Public Hospitals
โดแ
๑) ดร)าาลี ิรงุลพจพกฒนั์
/๒) นัาแสุนัทร )))

-๖๒) นัาแสุนัทร ศจรกไพศาล
๓) นัาแเองฉกนัท์ รกตนัเลจศนัุสระ์
๔) นัาแิจศุทธจ์ หสิาสุข
วสาขาสกาณมิจทแา
๑๖) ผลาานัเรื่อา “เณรือขงาแเซนัเซอร์ไร้สาแเพื่องารเฝ้ารกิกานั้าป่าไ่ล่ลางหลกดจนัถลงม
สา่รกบ่มูงบ้านัเสี่แาภกแพื้นัที่ลุงมนั้า”
วWireless sensor network for surveillance flash-flood
and landslide risk in the watershed village
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปรีาา งอเัรจญ
๒) นัาแณทา ัารุิาศ์รกาสี
๓) นัาแเพาร นักนัทจิกฒนัา
๔) นัาแเตจมพาษ์ ศรีเทศ
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๑๗) ผลาานัเรื่อา “รีโมทรถแนัต์ณิบณุมด้ิแ Application”
วSmart Remote Car
โดแ
๑) นัาแาาตจ พีรสุขปรกเสรจฐ
๒) นัาแะกฐงร พีรสุขปรกเสรจฐ
๓) นัาแะกฐงาร พีรสุขปรกเสรจฐ
๔) นัาแเฉลจมศกงดจ์ มีไพบูลแ์สงุล
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๑๘) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์สนักบสนัุนัาานัตจดตก้าหลกตริัหง้อจนัเทอร์เนั็ต”
วTOT xDSL Tools
โดแ
๑) นัาแิริจทแ์ รอดอนักนัต์
๒) นัาแสมกณร าจนัศรี
๓) นัาแสาริญ างิแสงุล
๔) นัาแพจเาษฐ์ พานัเที่แา
๕) นัาาเนัตรานัง เสถีแร่จรกญ
๖) นัาแอนักนัตพล ภูไทแ
๗) นัาแิจากแ โรมไธสา
๘) นัาแภจญโญ หสนัดี
๙) นัาแสรรเสรจญ ขกนัทอา
๑๐) นัาาสาิบุศรา นัุาพจนัจั
๑๑) นัาาัีรพกฒนั์ สุขปรกเสรจฐ
๑๒) นัาแงจตตจ พฤงษ์ธาดาากแ
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
/๑๙) ผลาานัเรื่อา )))

-๗๑๙) ผลาานัเรื่อา “Safe Mate รกบบปรกเมจนัพฤตจงรรมงารขกบขี่ด้ิแโทรศกพท์
Smartphone”
วSafe Mate: Driving Behaviour Evaluation Platform using
Smartphone
โดแ
๑) ดร)เฉลจมพล สาแปรกเสรจฐ
๒) นัาแธกญสจทธจ์ ผลปรกสจทธจ์
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๒๐) ผลาานัเรื่อา “ุ่งนัแนัต์ฟ้าใส : ุ่งนัแนัต์เสรจมงารเรีแนัรู้เพื่อนั้อาณนัพจเศษ”
วFhasai Robot: An educational robot for children
with special needs
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ปัะรสี ฤทธจปรกิกตจ
๒) รอาศาสตราัารแ์านักตถ์ อาณมานันัท์
๓) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ศุภลกงษะ์ เข็มทอา
๔) นัาาสาิอริรระ ณาดี
วสาขางารศึงษา
รำงวัลประกำศเกียรติคุณ ัานัินั ๒๒ ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาผลจตหลกงาักดไฟฟ้าสถจตแ์ด้ิแพลกาาานัณิามเข้มสนัามไฟฟ้า”
วElectrostatic Eliminate and Generator by Electric Field Intensity
Energy
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ศจศีโรตม์ เงตุหง้ิ
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๒) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาตริัิกดหง๊สรก่ิสา่รกบรถแนัต์”
วGas Leak Detector for Vehicles
โดแ
๑) นัาแปรจนัทร หั้าทิี
๒) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ณเะศ ิาษ์รกิี
๓) นัาแทิีศกงดจ์ ักนัทร์ดิา
วสาขาิจทแาศาสตร์งาแภาพหลกณะจตศาสตร์
๓) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาตริัักบสจ่า่ลุดอุด่ลอดเลือดสมอาหบบทกนัเิลาด้ิแสกญญาะ
อกลตราซาิด์ทรานัส์หณรเนัีแลดอปเพลอร์”
วReal-Time Microembolus Detector by Transcranial Doppler
Ultrasound (TCD)
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัาตุราณ์ ตกนัตจบกะฑจต
๒) นัาแพาศ์พกนัธ์ เพีแรพานัจาแ์
๓) นัาาสาิพราิทกศนั์ สมบุญ
๔) รอาศาสตราัารแ์ นัพ)สมบกตจ มุงาทิีพาษา
๕) นัาแหพทแ์อนัุาจต ริมธารทอา
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
/๔) ผลาานัเรื่อา )))

-๘๔) ผลาานัเรื่อา “สจรจงรกดูงเทีแมผลจตัางเปลือง่อแหณรา”
วSiri Artificial Bone Cockle Shell - Based
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ นัพ)สจทธจพร บุะแนัจตแ์
๒) ดร)ศกงดจพล เทีแนัเสม
๓) รอาศาสตราัารแ์ นั)สพ)นัจิกฒนั์ สจนัธุิาณ์
๔) นัาแหพทแ์ิการก สนัธจากแ
๕) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิจลาศ พุงมพจมล
๖) นัาแหพทแ์ ดร)ทกศนักแ ปรจตรโตทงพร
๗) นัาแหพทแ์ธกญญา นัรเศรษฐ์ธาดา
๘) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิกสสนักแ ิรรธนักัฉรจแา
๙) นัาแหพทแ์สุงจั พรมศจรจ
๑๐) นัาแหพทแ์ะกฐิุฒจ เัรจญศุภพาศ์
๑๑) ดร)อนัจรุทธจ์ รกงสุัรจต
๑๒) ดร)อนัุาา รกงสกนัตจ
๑๓) นัาแรกาสฤษฎจ์ ณุะิุฒจ
๑๔) นัาแพกลลภ ักนัทร์งรกังาา
๑๕) ดร)ทจิาสิกสดจ์ ศจรจโสม
๑๖) นัาแิราางูร บุะแนัจตแ์
วสาขาิจทแาศาสตร์งารหพทแ์
๕) ผลาานัเรื่อา “งารผลจตง๊าซาีิภาพัางผกงตบาิาด้ิแัุลจนัทรีแ์ธรรมาาตจศกงแภาพสูา”
วBiogas production from water hyacinth using efficient natural
microorganisms
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัุรีแ์รกตนั์ ลีสมจทธจ์
๒) รอาศาสตราัารแ์ัจตราภระ์ ธิกาพกนัธุ์
๓) นัาแขิกญากแ นัจ่มอนักนัต์
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๖) ผลาานัเรื่อา “ถุาเพากาาาีิภาพแงอแสลาแได้ภาแใต้สภาิกัรจาตามธรรมาาตจ
ด้ิแสารงา่นัดรกแกเิลางารแงอแสลาแได้ เพจ่มณุะภาพผลผลจต
ทาางารเงษตรหลกเป็นัมจตรตงอสจ่าหิดล้อม”
วBiodegradable seedling bag containing composting regulator
assisted degradability under ambient environment enhancing
fresh produce productivity (C-POWER 3: Corn-Cern Life Bag)
โดแ
๑) ดร)ัจตตจ์พร เณรือเนัตร
๒) ดร)ศีลพาศ์ ใบเาจนั
๓) ดร)งกญันัี นัิกมกิกฒนั์
๔) นัาแนักนัทิกฒนั์ หตาักนัทรา
๕) ดร)นัภาิรระ ทอาปรกาาญ
๖) นัาแอุทกแ ิจากแ
/๗) นัาแเมธา )))

-๙๗) นัาแเมธา รกตนัางรพจทกงษ์
๘) นัาาอกญากนั ามพูพิา
๙) นัาแงรุา สีตกธนัี
๑๐) นัาาสาิสจรจงุล ิกสี
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๗) ผลาานัเรื่อา “บรรัุภกะฑ์หบบ Active Packaging สา่รกบลาไแสดไมงรมซกลเฟอร์
ไดอองไซด์เพื่องารสงาออง”
วActive Packaging for Sulfur dioxide Free longan to Export
โดแ
๑) รอาศาสตราัารแ์ิรภกทร ลกณนัทจนัิาศ์
๒) นัาแปิแกพาษ์ สอนัหง้ิ
วสาขาเงษตรศาสตร์หลกาีิิจทแา
๘) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมเณรื่อาตกดเ่ล็งเส้นัอกตโนัมกตจหบบปรกบสภาิกงารทาาานัได้ :
มาตรฐานังารสงาออง”
วInnovative Automatic Rebar Cutting Shear with Adjustable
Function: Export Standard
โดแ
๑) ดร)พาษ์ศกงดจ์ หั้าณา
๒) นัาแงฤษฏจ์ ดี่ลงเัรจญ
๓) นัาแสาเรจา เนัตรภูง
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๙) ผลาานัเรื่อา “เอนัอีซ : เอนัไซม์ ๒ in ๑ สา่รกบงารลองหป้าหลกงาักดหิ๊งซ์บนัผ้าฝ้าแ
หบบขก้นัตอนัเดีแิในัอุตสา่งรรมสจ่าทอ”
วENZease: “two-in-one” enzyme for one-step desizing and
scouring process of cotton fabric in textile industry
โดแ
๑) ดร)ธจดารกตนั์ นัจ่มเาื้อ
๒) ดร)ลจลี่ เอื้อิจไลัจตร
๓) ดร)ิีรกิกฒนั์ หางมปรีดา
๔) ดร)มะฑล นัาณปฐม
๕) นัาาสาิปิีะา ทอาเงร็ด
๖) นัาาสาิรุัจเรข นัพเงสร
๗) นัาาสาิัุฑามาส สุิรระปรกทีป
๘) นัาแพจษะุ ปิ่นัมะี
๙) นัาาสาินัุาศรา นัฤมลต์
๑๐) นัาาสาิบุปผา สมบูระ์
๑๑) นัาแนังุล รกตนัพกนัธ์
๑๒) นัาแปิลกนัธนั์ ธรรมมาณล
๑๓) นัาาสาิงมลลกงษะ์ พกนัธเสนั
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
/๑๐) ผลาานัเรื่อา )))

-๑๐๑๐) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาิกดณิาม่นัาหบบไมงสกมผกสสา่รกบณิบณุมณุะภาพงารผลจตเลนัส์
สาแตาหลกเลนัส์ขนัาดเล็ง”
วOptical apparatus for non-contact central thickness
Measurement of ophthalmic and small-radius lenses
โดแ
๑) ดร)บุญสงา สุตกพกนัธ์
๒) นัาแอาโมทแ์ สมบูระ์หง้ิ
๓) นัาแรกฐศาสตร์ อกมฤทธจ์
๔) นัาแสถาพร ักนัทนั์่อม
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๑๑) ผลาานัเรื่อา “อุปงระ์หลงเปลี่แนัณิามร้อนัหบบทงอขดหบบสปรจาตจดณรีบเงลีแิ”
วA helical-coiled, spiral, finned-tube heat exchanger
โดแ
๑) ศาสตราัารแ์ ดร)สมาาแ ิาศ์ิจเศษ
๒) นัาแปรจญญา เงีแรตจภาากแ
๓) นัาแสกนัตจ พจงุลขัร
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๑๒) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อาเัีแรกไนัพลอแมุมเ่ลี่แมอกตโนัมกตจณิบณุมด้ิแโปรหงรม
ณอมพจิเตอร์”
วAutomatic faceting machine with computer control
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)สจรจพร โรันันักนัต์
๒) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)สุรศจษฐ์ โรันันักนัต์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หลกอุตสา่งรรมิจักแ
๑๓) ผลาานัเรื่อา “เณรื่อางรอเส้นัด้าแาานัถกง”
วThe Yarn Spinning Machine for Knitting
โดแ
๑) นัาแสมนัึง มกางกรก
๒) นัาาาูศรี มกางกรก
๓) นัาาสาิงรอาใั อจนัภจบาล
วสาขาสกาณมิจทแา
๑๔) ผลาานัเรื่อา “งรรมิจธีงารเขีแนัลาแผ้าบาตจงบนัหผงนังรกัง”
วProcess of Batik Cloth Design Drawing on Glass
โดแ
ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)เพ็ญัา ัจตัารูญโาณไาแ
วสาขาสกาณมิจทแา
๑๕) ผลาานัเรื่อา “รกบบตริัสอบหลกตจดตามสกญญาะรบงินับรจเิะพื้นัที่ใ่้บรจงารัราัร
ทาาอางาศ”
วMonitoring and Identification of Interference for Air Traffic
Services
โดแ
๑) นัาแมานัก ลกทธินัจาพกนัธ์
๒) นัาแสุิกฒ ศรีทอาณา
/๓) นัาแสมเงีแรตจ )))

-๑๑๓) นัาแสมเงีแรตจ หง้ิไาแก
๔) นัาแสจนัธ์ากแ นัจโลตบล
๕) นัาาสาิเมตตา เทีแนัานักไาแา
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๑๖) ผลาานัเรื่อา “รกบบใ่้บรจงารข้อมูลงารเดจนัทาาเฉพากบุณณลสา่รกบงารทงอาเที่แิไทแ”
วPersonalized Travelling Information Services for Thailand
Tourism
โดแ
๑) ดร)ดิาเดือนั อกศิสุธีรงุล
๒) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ไงรศกงดจ์ เงสร
๓) Dr.Antony Harfield
๔) นัาาสาิินัารกตนั์ ัุฬพกนัธ์ทอา
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๑๗) ผลาานัเรื่อา “รกบบักดงารหฟ้มสกสมาานัอจเล็งทรอนัจงส์ตามงรอบมาตรฐานั
ณุะิุฒจรกดกบอุดมศึงษาห่งาาาตจ”
วE-Portfolio Management System towards Thai Qualifications
Framework for Higher Education
โดแ
๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ปรกงอบ งระีงจั
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ัจนัติีร์ ณล้าแสกาข์
๓) นัาแเาจดิาศ์ ่าษ์ศรีัจนัดา
๔) นัาแงุลากแ งุลตินัจา
วสาขาเทณโนัโลแีสารสนัเทศหลกนัจเทศศาสตร์
๑๘) ผลาานัเรื่อา “หบบัาลอางารโณัรหลกเฟสขอาดาิศุงร์”
วModel of Orbit and Phase of Venus
โดแ
๑) ดร)สุิจทแ์ ณาภกงดี
๒) นัาแมูฮกม่มกดโแฮารี ดือราหม
๓) นัาแหิอจสิาดี ่กแีสอเฮาก
วสาขางารศึงษา
๑๙) ผลาานัเรื่อา “ดจนัหดนัห่งาเิทมนัตร์”
วMagical Lands
โดแ
๑) ดร)ศรีสุภา ปาลงกิาศ์ ะ อแุธแา
๒) นัาแเองิุฒจ สุิานัจโา
๓) นัาาสาิปาะะพกฒนั์ หสาเป่า
๔) นัาแศจิงร พาษ์าาญเดา
วสาขางารศึงษา
๒๐) ผลาานัเรื่อา “โปรหงรมณอมพจิเตอร์ ๓ มจตจ างิแสอนัิจาาเขีแนัหบบิจศิงรรม”
วThree-D Computer Program Assisted Instruction :
Engineering Drawing
/โดแ ๑) ผูา้ งิแศาสตราัารแ์ )))

-๑๒โดแ

๑) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ณุะแุต เอี่แมสอาด
๒) รอาศาสตราัารแ์ ดร)ิรกทแา ธรรมงจตตจภพ
๓) นัาแงจตตจนัาถ ิรระจสสร
วสาขางารศึงษา

๒๑) ผลาานัเรื่อา “งารพกฒนัาสื่อนัิกตงรรมเพื่องารเรีแนัรู้เรื่อางารใา้โปรหงรม
Microsoft Officer Power Point สา่รกบผู้บงพรงอาทาางารได้แจนั”
วDevelopment of Learning Innovation Media on Essential Power
Point for Deaf Students
โดแ
๑) นัาาสาิลกดดาิรระ มีอนักนัต์
๒) ผู้างิแศาสตราัารแ์ ดร)ทนัาศกงดจ์ โสิักสสตางุล
๓) ดร)เศรษฐากแ ากแสนัจท
๔) นัาแอภจากแ ตรก่างานัศรี
วสาขางารศึงษา
๒๒) ผลาานัเรื่อา “นัิกตงรรมงล้อาัุลทรรศนั์สมาร์ทโฟนัเพื่อเพจ่มศกงแภาพงารเรีแนัรู้
ิจทแาศาสตร์ขอานักงเรีแนัรกดกบปรกถมศึงษา”
วInnovation Smartphone Microscope for Enhancing the Science
Learning Capability of Elementary School Students
โดแ
๑) นัาแัีรกศกงดจ์ ัจตรโรันัรกงษ์
๒) นัาาสรจญญา รอดพจพกฒนั์
๓) รอาศาสตราัารแ์ ดร)สนัอา เองสจทธจ์
๔) นัาแทิีศกงดจ์ ักนัทร์ดิา
๕) นัาาสาิิรระพร สุริรเาษฐ
๖) นัาแปรจนัทร หั้าทิี
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 ๑๗ ธกนัิาณม ๒๕๕๘
สำเนำถูกต้อง
วลาาื่อ

วนัาแธีริกฒนั์ บุญสม
่กิ่นั้าฝ่าแสงาเสรจมหลกสร้าาณุะณงาาานัิจักแ

สุงกญญา ธีรกงูระ์เลจศ
วนัาาสาิสุงกญญา ธีรกงูระ์เลจศ
รอาเลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ
รกงษาราางารหทนั เลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ

