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ประกำศสำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ
เรื่อง รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖3
..........................................................
ตามที่ ส านัก ง าานังาวิจ ัก แ ห่ง า าาตจ วิา) ได้ ป วะงาศเาจ ญ าินัใ่้ ผู้ ส นัใัเสนัอผลาานั
ซึ่าเป็ นัผลจ ตผล ผลจต ภกณ ฑ์ งววมิจธี งวะบินังาว ิจธีงาว มาตวงาว ่วือวะบบ ตลอดันัิจทแางาวตงาา ๆ
ที่ดีเดงนัพจสู ันั์ หล้ ิิงาเป็ นั ปวะโแานั์ หงงป วะเทศาาตจ ทก้าทาาด้านัิจทแาศาสตว์ เทคโนัโลแี หละสกาคมศาสตว์
เพื่อขอวกบวาาิกลสภาิจักแห่งาาาตจ : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะัาปีาบปวะมาณ ๒๕๖3 นัก้นั
ในังาวนัี้ ิา) ได้พจัาวณาผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ที่เสนัอขอวกบวาาิกลฯ เสว็ัสจ้นัเวีแบว้อแหล้ิ
หละอนัุ มก ตจ ใ่้ ว าาิก ล สภาิจ ัก แ ห่ง า าาตจ : วาาิก ล ผลาานัปวะดจ ษ ฐ์ คจ ด ค้ นั ปวะั าปี า บปวะมาณ ๒๕๖3
ัานัินั 51 ผลาานั ในัสาขาิจาางาวตงาา ๆ วิม 9 สาขาิจาางาว ดกานัี้
รำงวัลระดับดีเด่น ัานัินั 1 ผลาานั ได้หงง
ผลาานัเวื่อา
“โคนัมพกนัธุ์ทวอปิคอล โฮลสไตนั์”
วTropical Holstein Dairy Cattle
โดแ
1) ดว)สาแกณ่์ บกิบานั
2. สานักงเทคโนัโลแีาีิภาพงาวผลจตปศุสกติ์ งวมปศุสกติ์
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา
รำงวัลระดับดีมำก ัานัินั 9 ผลาานั ได้หงง
1) ผลาานัเวื่อา “าุดอุปงวณ์เทคโนัโลแีเซ็นัเซอว์เพื่อตวิัิกดสุขภาพงาวนัอนั่ลกบ”
(Sensor Technology for Sleep Monitoring)
1. โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวเงีแวตจ์ เงจดเัวจญ
2) นัาาสาิธาวทจพแ์ เอี่แมสะอาด
3) นัาแาญานัจนั คุณาวกงษ์
4) นัาแทวาพกนั โลงาิี
5) หพทแ์่ญจา ิจสาข์สจวจ ตกนัตวะงูล
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์
2) ผลาานัเวื่อา “ข้อสะโพงเทีแมานัจดมอดูลงาแูนัจโพลงาที่เ่มาะสมงกบงาแิจภาคศาสตว์
ขอาคนัไทแ”
(Unipolar Modular Hip Prosthesis for Thai Anatomy)
2. โดแ
1. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ไพวกา ตก้าพวปวะเสวจฐ
2. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ากญญาพกนัธ์ ิจวุฬ่์ศวี
3. วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ ิกาวะ ิจไลวกตนั์
(สาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์
/3. ผลาานัเวื่อา )))

-23. ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ฐานังวะดาษวงิมงกบเทคนัจคงาวตวิัิกดทาาเคมีไฟฟ้า
สา่วกบงาวตวิัิกดวะดกบเอนัไซม์อะซจตจลโคลีนัเอสเตอเวส
ที่บงาาี้ถึาวะดกบคิามเป็นัพจษขอาสาวเคมีงาักดหมลาในัเลือด”
วPaper-based Amperometric Sensor for Acetylcholinesterase
Determination : An Enzyme for Monitoring of Pesticide Toxicity
in Blood Samples
3) โดแ
1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล
2. นัาาสาิโแษจตา ปานัวกงษา
3) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)อมวา อภจลกงษณ์
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิีณา เสีแาเพวาะ
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา
4) ผลาานัเวื่อา “ตกิวกบวู้เาจาสีบนัสจ่าทอหบบไมงเัาะผงานัผจิ่นักาสา่วกบบงาาี้ภาิะสุขภาพ”
วNon - invasive Textile Based Colorimetric Sensor for Health
Indicator
4) โดแ
1) ดว)นัาฏนักดดา วอดทอาคา
2) นัาาสาินัาฎตจนักนัทว์ พว่มเพาว
3) นัาาสาิปวาณี วกตนัิลีดจโวันั์
4) ดว)นัจภาพววณ โสตถจแานันัท์
5) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)งฤษณา ศจวเลจศมุงุล
6) ดว)าูศกงดจ์ ธนัิกฒโนั
7) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวะณกฐ โพธจแะวาา
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา
5) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ตวิัิกดหบบ่แดสา่วกบงลูโคส งวดแูวจงหละโดพามีนั
หบบพว้อมงกนั”
5) โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวางว ลจ่มบุตว
2) นัาแอกสมี สอหละ
3) นัาาสาิสุภาธจณี คาหง้ิ
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เพวจศพจาญ์ คณาธาวณา
5) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปณต ถาิวกางูว
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา
6. ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมสาวป้อางกนันั้าแาาพาวาสดบูดเนังา เพื่อเพจ่มปวะสจทธจภาพ
งาวผลจตแาาหผงนัวมคิกนั หละเพจ่มคุณภาพาีิจตเงษตวงวาาินัาสินัแาา”
วInnovation to Prevent the Spoilage of Fresh Natural Rubber
Latex for Improving the Efficiency of Smoked Rubber Sheet
Production and Increasing the Quality of Farmer’s Life
6) โดแ
1) นัาาฉิีิววณ คาหง้ิ
2) นัาแสุวจแงมล มณฑา
/3. นัาาสาิปิแะดา )))

-33) นัาาสาิปิแะดา สุิววณดจษฐางุล
4) นัาแภจพกฒาา วกงดี
5) ดว)สุวพจาญ ลอแงุลนักนัท์
6) นัาาสาินักนัทจนัา มูลปวะสจทธจ์
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา
7) ผลาานัเวื่อา “OnSpec VULCAN : เควื่อาเคลือบฟิล์มบาาสา่วกบาจปขแาแสกญญาณ
วามานั”
วOnSpec VULCAN : High-Throughput SERS Production System
7) โดแ
1) ดว)พจทกงษ์ เอี่แมากแ
2) นัาแิจแะพล พกฒนัะเศวษฐงุล
3) นัาแศกงแ์ศวณ์ ลจ้มิจเาีแว
4) ดว)มตจ ่งอปวะทุม
5) ดว)นัพดล นักนัทิาศ์
6) ดว)พาศ์พกนัธ์ ัจนัดาอุดม
7) นัาแทิี ป๊องฝ้าแ
8) นัาแอกศิพาษ์ ทวกพแ์พกฒนั์
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ
8) ผลาานัเวื่อา “วะบบสก่างาววะบบไฟฟ้าอกัฉวจแะ”
วIntelligent Power Grid Controller
8) โดแ
1) นัาแวกฐิจาญ์ พุฒจพกฒนัาศกงดจ์
2) นัาแิจาญ พจมพ์ใัพาศ์
3) นัาแนัพวกตนั์ ่มื่นัไพ
4) นัาแเองพล พุงปวะแูว
5) นัาาสาิสจวจงกลแา พกานัี
6) นัาแตงอศกงดจ์ สุงาญันัะ
7) นัาแสมคะเนั พว่มศว
8) นัาแไพวิกลแ์ ัวิาษ์
9) นัาแิีวแุทธ ทกศนัพาศ์
10) นัาแิาณจา พุฒจเงจด
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ
9) ผลาานัเวื่อา “ขดลิดค้าแกนัานัจดดึางลกบัางิกสดุฉลาดสา่วกบวกงษาผู้ป่ิแโวค่ลอดเลือด
สมอาตีบตกนัวะแะเฉีแบพลกนั”
วBraided - type of Stent Retriever by Smart Material
for Acute Ischemic Stroke Disease
9) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)อนัววฆ ขกนัธะาินัะ
2. วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ ฑจตพาษ์ สงาหสา
/3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว) )))

-43. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ไพวกา สาแิจวุณพว
4. นัาแณวาค์เดา สุวกานัีนัพดล
5. นัาแงอาพล พุงมวกตนั์
6. นัาแงจตตจธกา สุนัจตแ์นักนัทงาว
7. นัาแพุฒจพาศ์ ปานัปวะทีป
8. นัาแขิกญข้าิ ิาษ์เสถีแว
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ
รำงวัลระดับดี ัานัินั 11 ผลาานั ได้หงง
1) ผลาานัเวื่อา “ต้นัหบบเควื่อาพจมพ์ 3 มจตจ เาจาอุตสา่งววมสา่วกบขึ้นัวูปิกสดุงวาฟีนั
อองไซด์ผสมพอลจเมอว์เพื่อเป็นัิกสดุที่หข็าหวาเาจางลสูา”
วPrototype of Industrial 3D - Printing Machine for Molding
Graphene Oxide and Polymer composite as High Mechanical
Strength
1) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เาวษฐา วกตนัพกนัธ์
2) นัาแากแิกฒนั์ พว่มเพาว
3) ดว)าิาลแ์ ศวีิาษ์
4) ดว)ปวเมศิว์ ิาศ์ัอม
5) ดว)ศกงดจ์ิจบูลแ์ ักนัทวาษี
6) นัาแงีวตจ มณีสาแ
7) นัาาสาิิววณจสา ทอาสกมฤทธจ์
8) นัาาสาิสุนัจศา คามะโฮา
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์
2) ผลาานัเวื่อา “งล้อาถงาแภาพสามมจตจขอาผจิ่นักาหบบมือถือ”
วHand Held 3D Skin Imaging
2) โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)พนัมศกงดจ์ มีมนัต์
2) นัาแคุณางว พละิาศ์
3) ิงาที่ว้อแตวี เัษฎา หซงเตี้แิ
4) นัาาสาิัจวาภวณ์ หสนัหั้
5) นัาแแุทธนัา ลีนัาเพ็าว
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์
3. ผลาานัเวื่อา “งาวปิดวแาาค์่กิใั่กิบนัซ้าแด้ิแอุปงวณ์โอเมง้า - LAA Occluder
Device เพื่อป้อางกนัอกมพาตในัผู้ป่ิแ่กิใัเต้นัผจดักา่ิะานัจด่้อาบนัพลจ้ิ
ที่ไมงได้เงจดัางคิามผจดปงตจขอาลจ้นั่กิใั”
วClosure of Left Atrial Appendage with Omega - LAA Occluder
Device for Stroke Prevention in Patients with Non-Valvular Atrial
Fibrillation
/ โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ )))

-53) โดแ

1) วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ สุพันั์ ศวีม่าโาตะ
2) นัาแหพทแ์ ิวฤทธจ์ เลจศสุิววณเสวี
3) Mr. Kasiraman Jayaraman
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์

4) ผลาานัเวื่อา “าุดทดสอบไิวกสเด็างีด้ิแิจธีดีเอ็นัเอหบบหถบ”
วDNA Lateral Flow Dipstick Test for Dengue Virus
4) โดแ
1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)โงสุม ักนัทว์ศจวจ
2. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สมาาแ สกนัตจิกฒนังุล
3. ดว)สุพกตวา อาวีงจั
4. นัาแไพศาล ขาิสกง
5. นัาาอาาิ์ดาม์ ภาคพจธเัวจญ
6. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สุวาาค์วกตนั์ ศวีสุวภานันัท์
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์
5) ผลาานัเวื่อา “งาวตวิัิกดทาาเคมีไฟฟ้าวงิมงกบสมาว์ตโฟนัสา่วกบตวิัิจเควาะ่์
เาื้อไิวกสตกบอกงเสบบี”
วSmartphone - based Electrochemical Detection
for Determination of Hepatitis B Virus
5) โดแ
1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล
2. ดว)ปฤญัพว ทีาาม
3. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาตแา าามโวันัิณจาแ์
4. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิีณา เสีแาเพวาะ
5. ดว)นัภาวกตนั์ ศจวจพจทกงษ์ากแ
บวจษกท ซจลจคอนั ควาฟท์ เทคโนัโลแี ัางกด วม่าานั
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา
6. ผลาานัเวื่อา “โมโนัโคลนัอลหอนัตจบอดีสา่วกบงวะตุ้นังาวิาาไขงในังุ้า”
วMonoclonal Antibody for Induction of Ovarian Maturation
in Shrimp
6) โดแ
1) ดว)สุพกตวา ตวีวกตนั์ตวะงูล
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)อภจนักนัท์ อุดมงจั
3) ศาสตวาัาวแ์เงีแวตจคุณ ดว)สงล พกนัธุ์แจ้ม
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา
7. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาผลจตนั้างวะตุ้นัพลาสมาอุณ่ภูมจต่าสา่วกบงาวแกบแก้าเาื้องงอโวค
ในัอุตสา่งววมอา่าว”
วNon - Thermal Plasma - Activated Water Machine
for Inactivation of Food Borne Pathogens in Food Industry
7) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิกสสนักแ ิววธนักัฉวจแา
2) นัาาสาิธนัจษฐา วอแอจนัทวกตนั์
/3. วอาศาสตวาัาวแ์ )))

-63) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พจสจฐ ศวีสุวจแักนัทว์
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวิววณ บุญญิววณ
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ
8) ผลาานัเวื่อา “หอปพลจเคากนัปัญญาปวะดจษฐ์บนัสมาว์ตโฟนัเพื่อวะบุแี่่้อปืนัที่ใา้งงอเ่ตุ
อแงาาอกตโนัมกตจโดแอาศกแวงอาเงลีแิ สกนัเงลีแิที่ปวางฏบนั่กิงวะสุนัที่เง็บได้
ในัที่เงจดเ่ตุ”
วArtificial Intelligence Mobile Application Used to Identify
Firearm Brand from Bullet Markings Collected at Crime Scenes
8) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัาตุวาค์ ตกนัตจบกณฑจต
2) นัาาสาิภกทวานัจษฐ์ พจศาลธนัโวันั์
3) นัาแปิแิุฒจ สจนัาิาลิกฒนั์
4) นัาาสาิพจมพ์ลภกส ตกณพจสุทธจ์
5) นัาาสาิศจวจพว ผาสุข
6) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา เองสจทธจ์
7) นัาแปวจนัทว หั้าทิี
8) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจิกฒนั์ ิกาวิาศ์งิจนั
9) ว้อแตาวิัโท มนัตวี ดอนัฟุ้าไพว
10) พกนัตาวิัเอง งจตตจศกงดจ์ แาคุ้มภกแ
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
9) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาวบงินัสกญญาณ DTMF ิจทแุสื่อสาวหบบสะพาแ่ลกา”
วManpack DTMF Jammer
9) โดแ
ว้อแโท สุิจเาษฐ์ ิววณไทแ
(สาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
10) ผลาานัเวื่อา “KidBright : บอว์ดสงาเสวจมงาวเวีแนัโค้ดดจ้าหละ STEM Education”
วKidBright : An Educational Board for Teaching Coding and STEM
Education
10) โดแ
1) ดว)เสาิลกงษณ์ หง้ิงาเนัจด
2) ดว)อภจาาตจ อจนัทวพานัจาแ์
3) นัาแอนัุาจต ลีลาแุทธ์โท
4) นัาาสาิพีวนักนัท์ งาญันัาศวีสุนัทว
วสาขางาวศึงษา
11) ผลาานัเวื่อา “าุดาจ้นัาานัสา่วกบตวิัสอบหบบไมงทาลาแ”
วNDT Flaws Specimens Kit
11) โดแ
1) นัาแสมศกงดจ์ ปามึง
2. นัาแสุวเาษฐ์ หง้ิาาม
3. นัาแศุภากแ ทวาศกงดจ์นัาคจนั
/4. นัาแทิีศกงดจ์ )))

-74. นัาแทิีศกงดจ์ เอี่แมพาษ์
5. นัาแไตววกตนั์ ด้ิาฉ่า
6. นัาแอนัุาจต แกาสืบตวะงูล
7. นัาแทวาพล หดาเสวจมศจวจ
8. นัาแนัพวกต งาญันัปวะแุธ
9. นัาแปวจญญา คุ้มมา
วสาขางาวศึงษา
รำงวัลประกำศเกียรติคุณ ัานัินั 30 ผลาานั ได้หงง
๑) ผลาานัเวื่อา “วะบบิกดหแงปวะัุพื้นัผจิิกสดุวะดกบโมโนัเลเแอว์สา่วกบาานัิจักแ
โฟโตหคทตะไลตจงหละโซลาว์เซลล์”
วA Monolayer - photoinduced Charge Separation System
for Photocatalytic and Solar Cells Applications
1) โดแ
๑) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)นัพพว วุัจสกมพกนัธ์
๒) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ธจดาวกตนั์ สุภาสกแ
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์
2. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาิกดหสา่งเ่ลี่แมสา่วกบงาวิจเควาะ่์มกลตจคกลเลอวจเมทวี
หบบปวะ่แกดสาว”
วEco - hexagonal Optical Sensor for Multi - Colorimetric Analysis
2. โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัภาพว แกาิจเศษ
2) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ปวะิจทแ์ เวือาไววกตนัโวันั์
3) นัาแักงวาิุธ พานัจาโแทกแ
4) ดว)สุภาดา คนัแกา
5) นัาาสาิณกฐธแานั์ เสีแาดี
6) Mr. Thuan Hoa Nguyen
7) นัาแักงวพาษ์ สุิววณบวจบูวณ์
8) นัาแิกนัากแ มีศจวจ
(สาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์
3. ผลาานัเวื่อา “มาแหอว์ : เควื่อาปวะดกบตวิัิกดฝุ่นัด้ิแเซ็นัเซอว์ตวิัิกดฝุ่นั PM 2.5
หบบงวะเัจาหสาขนัาดเล็งโดแเทคนัจคงาวสงาผงานัฝุ่นัด้ิแไมโควปั๊ม
านัจดเปีแโซเพื่อใา้ในังาวอองหบบเควื่อาปวะดกบสา่วกบตวิัิกดคงาฝุ่นั
หละ AQI หบบฐานัเิลาัวจา”
วMyAir : Wearable PM 2.5 Detector Using Tiny Light Scattering
Sensor by Piezoelectric Diaphragm Micro Pump to Deliver
Particle Matter for Accessories Design
3) โดแ
1) ดว)อดจสว เตือนัตวานันัท์
2) นัาแณกฐพล ิกฒนัิจสุทธจ์
3) นัาแถนัอม โลมาศ
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์
/4. ผลาานัเวื่อา )))

-84) ผลาานัเวื่อา “เลื่อแุ่งนัแนัต์ผงาศพ”
วRobotic Autopsy Saw
4) โดแ
1) นัาแหพทแ์ อานันัท์ ัาลอางุล
2) นัาแหพทแ์ ภาณุิกฒนั์ าุตจิาศ์
3) นัาแิกาวะ หังมนัุา
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์
5. ผลาานัเวื่อา “ิกาวะพลาสเตอว์ข้าิปิดหผล”
(Watchara Rice Starch-Based Adhesive Bandage)
5. โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ สจทธจพว บุณแนัจตแ์
2. นัาแหพทแ์ ิกาวะ สนัธจากแ
3. นัาแสมาาตจ สุากแธนัาินัจา
4. นัาแบววแา คกนัธิะ
5. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ศกงดจพล เทีแนัเสม
6. นัาแหพทแ์ ศกงดจ์งจตตจ บุณแนัจตแ์
7. ทกนัตหพทแ์่ญจา ดิาฤดี ิาศ์เทีแมากแ
8. นัาแพแุา เัีแวิาปี
9. ดว)วกาสฤษฎจ์ คุณิุฒจ
10. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)อนัจวุทธจ์ วกงสุัวจต
11. ดว)อนัุาา วกงสกนัตจ
12. ดว)พกลลภ ักนัทว์งวะังาา
13. นัาแสุวพกฒนัพาษ์ งุลธววม
14. นัาาสาิทจิาสิกสดจ์ ศจวจโสม
15. นัาาสาินัพิววณ เดาบุญ
16. นัาแิวาางูว บุณแนัจตแ์
17. หพทแ์่ญจา วกาภวณ์ มีเาจนั
18. นัาาสาิโาตจงา บุณแนัจตแ์
19. Mr. Dexter Chai
20. นัาาสาิวกตนัา พวมอจนัทว์
21. นัาาสาิอวอนัาค์ อภจิาค์าาม
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์
6) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ปวกบหตงาัมูงสา่วกบผู้ป่ิแปางห่ิงาเพดานัโ่ิง”
วNasal Creator Device
6. โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว) ทกนัตหพทแ์ พูนัศกงดจ์ ภจเศง
2. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ พลางว สุวงุลปวะภา
3. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สุวสจทธจ์ ปิแะศจลป์
4. ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ บิวศจลป์ เาาินั์าื่นั
5. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ทกนัตหพทแ์ ิกาวจนัทว์ ่อิจัจตว
6. ดว) ทกนัตหพทแ์ เองสจทธจ์ มโนัสุดปวะสจทธจ์
/7. นัาาสาิินัจดา )))

-97. นัาาสาิินัจดา อกควโาตจสงุล
8. นัาาสาิาลนัภา พกฒนัภจวมแ์
9. นัาาสาิธนัาภวณ์ นัีละงาญันั์
(สาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์
7. ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัิกดสาวพจษตงค้าาเพื่ออา่าวปลอดภกแ”
วVIST - Light for Food Safety
7) โดแ
1) ดว)ธกญญพว ิาศ์เนัตว
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)พจมพ์ใั ใัเแ็นั
3) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)สมาาตจ หมงนัปืนั
4) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)วกานัง ตจนัจงุล
5) ดว)นัพพล ิีวะนัพนักนัท์
6) นัาาสาิปิแนัุา อนัุิาลแ์
7) นัาแปวกาญา หิทไธสา
8) นัาาสาิิจณกฐศฎา พาษ์สุภษะ
9) นัาาสาิพจไลิวาค์ งมุตจวา
10) นัาแเัษฎา โฆษจตานันัท์
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา
8) ผลาานัเวื่อา “าุดทดสอบอจมมูโนัโควมาโทงวาฟีหบบหขงาขกนัวงิมงกบวะบบขแาแสกญญาณ
ด้ิแซจลเิอว์สา่วกบตวิัิกดปวจมาณคอว์ตจซอลในันั้าลาแ”
วCompetitive Immunochromatographic Test Strip with Silver
Enhancement System for Cortisol Detection
8) โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)อมวา อภจลกงษณ์
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล
3) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ศจวจวกตนั์ เวงาพจพกฒนั์
4) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจลาสจนัี สุิววณังาา
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา
9) ผลาานัเวื่อา “ถกา่มกงขแะอจนัทวีแ์เพื่อผลจตง๊าซหละปุ๋แาีิภาพปวะสจทธจภาพสูา BioVist”
วBioVist - Organic Waste Bioreactor for High Efficiency Biogas and
Biofertilizer Production
9) โดแ
1) ดว)ธกญญพว ิาศ์เนัตว
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)พจมพ์ใั ใัเแ็นั
3) ดว)นัพพล ิีวะนัพนักนัท์
4) นัาแาาญดนักแ ตจวะพกนัธ์อาไพ
5) นัาาสาิธมลิววณ ิวฤทกแ
6) นัาแพบธววม มก่นัขัวพาษ์
7) นัาาสาิทจพแ์ิววณ เัีแมอนัุงูลงจั
8) นัาาสาิมกทนัา ผงอาโสภณ
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา
/10. ผลาานัเวื่อา )))

-1010) ผลาานัเวื่อา ““StrepDyes” นัิกตงววมสีแ้อมทาาเลืองใ่มงในัอุตสา่งววมสจ่าทอ”
ว“StrepDyes” The Novel Innovated dye of Textile
10) โดแ
ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ นัฤมล เถื่อนังูล
(สาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา
11) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาตวิัปวะเมจนัปวะสจทธจภาพมอเตอว์เ่นัี่แินัาหบบสามเฟส
โดแไมงวบงินังาวทาาานัหบบพงพา”
วNon-Intrusive On - Service Three Phases Induction Motor
Efficiency Estimation Portable Instrument
11) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)งีวตจ าแะงุลคีวี
2. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)เพาว นักนัทจิกฒนัา
3. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวีาา งอเัวจญ
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ
12) ผลาานัเวื่อา “หผงนัดามงวะดูงหละสงวูปวะสจทธจภาพสูาด้ิแงวะบินังาว
Fine Shot Peening”
วHigh performance orthopedic plate and screw by Fine shot
peening
12) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)อนัววฆ ขกนัธะาินัะ
2) นัาแงวธกา อาค์ตวะงูลงจั
3) นัาแงฤษฎา คูสุิววณ
4) นัาแณกฐ สกมมาิจภาิีงุล
(สาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ
13) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมสจ่าทอัางเส้นัใแดา่ลาสูงงาวอองหบบผลจตภกณฑ์
หฟาก่นัไลฟ์สไตล์โดแใา้ทฤษฎีคิามแก่าแืนั”
วInnovative Textiles from Etlingera Elatior Fiber to Fashion
Lifestyle Product Utilizing Sustainable Theory
13) โดแ
1) ดว)นัิกทตงว อุมาศจลป์
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พกดาา อุทจศิววณงุล
วสาขาปวกาญา
14) ผลาานัเวื่อา “ตู้อกัฉวจแะวู้งฎ่มาแ”
วBrilliant Law
14) โดแ
1) ดว)อาอาั าาญปวะสจทธจ์ากแ
2) ดว)ินัจดา พวม่ล้า
3) นัาแพจทแา บุญอจนัทว์
4) นัาแปวจญญา เลจศปวะเสวจฐ
5) นัาแสจวจากแ าู่ลี
6) นัาาสาิสุมจตวา คูณทอา
วสาขาสกาคมิจทแา
/15) ผลาานัเวื่อา )))

-1115) ผลาานัเวื่อา “โปวหงวมคอมพจิเตอว์สา่วกบงาวัาหนังเมล็ดพกนัธุ์ข้าิไทแ
โดแใา้ภาพถงาแขอาเมล็ดพกนัธุ์ข้าิด้ิแิจธีงาวหบบ Mask R - CNN
หละ Transfer Learning”
วComputer Program for Classifying Categories of Thai Rice - Grain
Images Using Mask R - CNN and Transfer Learning
15. โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวพกนัธ์ คูงสงุลนัจวกนัดว์
2) นัาแสุาาควีแ์ สิงาาิาษ์
3) นัาแงจตตจนักนัท์ อกคคะภจญโญ
4) นัาแปวจนัทว ภูงแ้อแ
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
16) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ัีเอ็นัเอสเอสหบบัลนั์ในัทกนัทีต้นัทุนัต่า พว้อมวะบบคิบคุม
ผงานัคลาิด์”
วLow - Cost GNSS RTK Receiver with Cloud Control Centre
16) โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)ดิาเดือนั อกศิสุธีวงุล
2) Dr. Antony Harfield
3) นัาแปวะเสวจฐ เิีแาสุขไพบูลแ์
4) ดว)มนัต์ศกงดจ์ โซงเัวจญธววม
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
17) ผลาานัเวื่อา “เซ็นัเซอว์ไอโอทีสา่วกบฟาว์มเงษตวดจัจทกล”
วIoT Sensors for Digital Farming
17) โดแ
1) นัาแเศวษฐา สีแกา
2) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวเงีแวตจ์ เงจดเัวจญ
3) นัาแธีวภกทว์ พบควุฑ
4) นัาแธีวแุทธ ไาแสจทธจ์
5) นัาแณกฐพล ิกฒนัิจสุทธจ์
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
18) ผลาานัเวื่อา “เงลาโคิจซ : วะบบางิแเ่ลืองาวิจนัจัฉกแโวคต้อ่จนัเบื้อาต้นั
สา่วกบักงษุหพทแ์ทก่ิไป”
วGlaucoVIZ : System for Assisting Glaucoma Diagnosis for General
Ophthalmologists
18) โดแ
1) ดว)ศวีสุภา ปาลงะิาศ์ ณ อแุธแา
2) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ หพทแ์่ญจา ดาวจนัทว์ สางจแลกงษณ์
3) นัาแฐานักนัท์ ทวกพแ์ธาวาค์
4) นัาแงฤษดา สุนัทวิุฒจไงว
5) นัาแเสฎนัจพกทธ์ เงวีแาศกงดาากแ
6) นัาาสาิมนักสนักนัท์ สจวจงุลสุนัทว
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
/19) ผลาานัเวื่อา )))

-1219) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ิกดงาวเดจนััางงาวเคลื่อนัไ่ิขอาข้อเขงาหละหวางดที่ฝ่าเท้า”
วWalking Gait Measurement via Knee Movement and Foot
Pressure Plantar
19) โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สุดสาินั าามสุวจแโวันั์
2) ดว)อกคว สุปวะทกงษ์
3) นัาแธนังฤต ทอาบวจสุทธจ์
4) นัาแพจาแ ณ สาขลา
5) นัาาสาิณกฏฐ์พกาว์ งมลิจทแ์
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
20) ผลาานัเวื่อา “งลงอาเควื่อามือสา่วกบ TopSky - ACT Datasets”
วTopSky - ACT Datasets Toolbox
20) โดแ
1) นัาแสุมจตว ักงษ์เมธา
2) นัาาสาิมกญาุภา ิาค์ผดุา
3) นัาาสาิพจมพ์ณดา ิุฒจเสวีลกงษณ์
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
21. ผลาานัเวื่อา “ักบใั : วะบบุ่งนัแนัต์ตอบโต้อกตโนัมกตจเพื่อคกดงวอาภาิะซึมเศว้า
ในัผู้ใา้าานัเฟซบุ๊ง”
วJubJai : AI Facebook Chatbot for Depression Detection
21) โดแ
1) ดว)งลงวณ์ ิาศ์ภาตจงะเสวี
2) ดว)แาแศ หง้ิพจทกงษ์คุณ
3) นัาาสาิพณจดา โแมะบุตว
4) นัาาสาิงกญธจณี งกัฉปคีวจนัทว์
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
22) ผลาานัเวื่อา “อาษาเฟวมเิจว์ค”
วARSA Framework
22) โดแ
ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)อาษา ตก้าัจตสมคจด
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์
23) ผลาานัเวื่อา “โปวหงวมัาลอาเควื่อาักงวเสมือนัเพื่องาวเวีแนัวู้ลอัจงเงต”
วArduino - based Logic Gate Emulator
โดแ
1) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)ทกศนัีแา วกตนัฤาทกแ นัพวกตนั์หังมัาวกส
2) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)สุาแก นัพวกตนั์หังมัาวกส
3) ผู้าิง แศาสตวาัาวแ์ ดว)วกาภาคแ์ ัจตต์อาวี
4. Ms. Shwe War Khaing
วสาขางาวศึงษา

/24) ผลาานัเวื่อา )))

-1324. ผลาานัเวื่อา “SUK.tools : นัิกตงววมงาวเวีแนัวู้ที่สงาเสวจมคิามคจดสว้าาสววค์
ด้ิแเควื่อามือเลงาเวื่อาดจัจทกล”
วSUK.tools : Learning Innovation for Creative Thinking by Digital
Storytelling Tools
โดแ
1) นัาาสาิพจมพ์ปวะภา พาลพงาแ
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวะงอบ งวณีงจั
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์ คล้าแสกาข์
วสาขางาวศึงษา
25) ผลาานัเวื่อา “CU Deep Smart Tool Kit : เวีแนัวู้โลงงิ้าาอแงาาสว้าาสววค์ผงานัเลนัส์”
วCU Deep Smart Tool Kit : Learning through the Lens of
Creation
โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์ คล้าแสกาข์
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เนัาินัจตแ์ สาความ
วสาขางาวศึงษา
26) ผลาานัเวื่อา “Smart Gaml & Smart Sensors : ่้อาปฏจบกตจงาวเคลื่อนัที่
สา่วกบผู้เวีแนัในัศติววษที่ 21”
วSmart Gaml & Smart Sensors : Mobile Laboratory for
21st Century Learners
โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวะงอบ งวณีงจั
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์ คล้าแสกาข์
วสาขางาวศึงษา
27) ผลาานัเวื่อา “iChat Smart : อุปงวณ์เทคโนัโลแีสิมใสงเพื่องาวตจดตามงาวเวีแนัวู้
ด้ิแหนัิคจดเงมมจฟิเคากนัสา่วกบผู้เวีแนัแุคดจัจทกล”
วiChat Smart : Gamification Wearable Tracking Tool for Digital
Learners
โดแ
1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์ คล้าแสกาข์
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวะงอบ งวณีงจั
วสาขางาวศึงษา
28) ผลาานัเวื่อา “วะบบหนัะนัาคาที่ใา้ทดหทนัสา่วกบาานัเขีแนัภาษาอกางฤษ”
วAlternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)
โดแ
1) ดว)ณกฐพาศ์ ทอาเทพ
2) นัาแศุภโาค ่นัูปานั
3) นัาแัจวาแุ าจณิาศ์
4) Mr. Borey Sok
วสาขางาวศึงษา
/29) ผลาานัเวื่อา )))

-1429) ผลาานัเวื่อา “ฟ)ฟันัหข็าหวา : าุดสื่องาวสอนัเพื่อสงาเสวจมงาววกงษาสุขภาพางอาปาง
ด้ิแสมาว์ตโฟนัเอ็นัโดไมโควสโคป”
วHealthy Teeth : Active Learning Tool for Promoting the Oral
Hygiene via Smartphone Endomicroscope
โดแ
1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัตนัา สวาแุทธพจทกงษ์
2) ดว)สวจญญา วอดพจพกฒนั์
3) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา เองสจทธจ์
4. นัาแปวจนัทว หั้าทิี
วสาขางาวศึงษา
30) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมสงาเสวจมคิามสาเว็ัในังาวใ่้นัมหมงหละตวิัิกดปวจมาณนั้านัม”
วST - Cozy Breastfeeding
โดแ
นัาาสาิสุภาิดี ทกบงล่า
วสาขางาวศึงษา
ทก้ า นัี้ ผู้ ป วะดจ ษ ฐ์ คจ ด ค้ นั ที่ ได้ วก บ วาาิก ล ในัหตง ล ะสาขาิจ า างาว ัะได้ วก บ ปวะงาศนัี แ บก ต ว
เาจดาูเงีแวตจคุณ หละเาจนัวาาิกล ดกานัี้
วาาิกลวะดกบดีเดงนั
วาาิกลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
วาาิกลวะดกบดีมาง
วาาิกลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
วาาิกลวะดกบดี
วาาิกลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
วาาิกลปวะงาศเงีแวตจคุณ
วาาิกลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปวะงาศ ณ ิกนัที่ 15 พฤศัจงาแนั ๒๕๖๒
วลาาื่อ

สจวจฤงษ์ ทวาศจิจไล
วศาสตวาัาวแ์สจวจฤงษ์ ทวาศจิจไล
เลขาธจงาวคณะงววมงาวิจักแห่งาาาตจ
ทา่นั้าที่ ผู้อานัิแงาวสานักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ

สำเนำถูกต้อง

วนัาแธีวิกฒนั์ บุญสม
ผู้อานัิแงาวงอาปวะเมจนัผลหละักดงาวคิามวู้งาวิจักแ

