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ตามที่ ส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ วิา)  ได้ปวะงาศเาจญาินัใ่้ผู้สนัใัเสนัอผลาานั             
ซึ่าเป็นัผลจตผล ผลจตภกณฑ์ งววมิจธี งวะบินังาว ิจธีงาว มาตวงาว ่วือวะบบ ตลอดันัิจทแางาวตงาา  ๆ           
ที่ดีเดงนัพจสูันั์หล้ิิงาเป็นัปวะโแานั์หงงปวะเทศาาตจ ทก้าทาาด้านัิจทแาศาสตว์ เทคโนัโลแี  หละสกาคมศาสตว์      
เพ่ือขอวกบวาาิกลงาวิจักแห่งาาาตจ : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะั าปีาบปวะมาณ ๒๕๖4 นัก้นั 

 

ในังาวนัี้ ิา) ได้พจัาวณาผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ที่เสนัอขอวกบวาาิกลฯ เสว็ัสจ้นัเวีแบว้อแหล้ิ 
หละอนัุมกตจใ่้วาาิกลงาวิจักแห่งาาาตจ : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะั าปี าบปวะมาณ ๒๕๖4          
ั านัินั 56 ผลาานั ในัสาขาิจาางาวตงาา ๆ วิม 8 สาขาิจาางาว ดกานัี้ 

 

รำงวัลระดับดีเด่น ั านัินั 1 ผลาานั ได้หงง 
ผลาานัเวื่อา “Drone Swarm Software : นัิกตงววมงาวเวีแนัวู้ 

งาวพกฒนัาวะบบซอฟต์หิว์โดวนัหปวอกงษว” 
  วDrone Swarm Software : Learning Innovation  

the Development of the Drone Software System  
โดแ  นัาแพจศจษฐ์ มจตวเงื้องูล 
  วสาขางาวศึงษา  
 

  รำงวัลระดับดีมำก ั านัินั 3 ผลาานั ได้หงง 
  1) ผลาานัเวื่อา “ิกคซีนัวกงษาภูมจหพ้ไวฝุ่นัหละาุดทดสอบภูมจหพ้ไวฝุ่นั” 

(Allergen vaccine for house dust mite and allergen test kit) 
  1. โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์เงีแวตจคุณ หพทแ์่ญจา ฉิีิววณ บุนันัาค  

2) วอาศาสตวาัาวแ์ ิววณะ ม่างจตตจคุณ  
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจทกศนั์ สุขวุงา  
4) ศาสตวาัาวแ์เงแีวตจคุณ ดว)ิกนัเพ็ญ ากแค าภา  
5) ศาสตวาัาวแ์ หพทแ์่ญจา นัิลอนัาค์ ิจศจษฏสุนัทว  
6) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว) หพทแ์่ญจา อกญาลี ตก้าตวาัจตว  
7) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว) นัาแหพทแ์ พาศงว ตกนัตจลีปิงว  
8) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐ มาลกแนัิล 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 
 
 

/2) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  2) ผลาานัเวื่อา “ผลจตภกณฑ์หง้อางาวผมวงิาานัจดหอนัโดวัจนัจค-อโลเพเาีแ 
ัางสาวสงกดหสมทะเล” 
(Anti-Androgenic Alopecia Product from Avicenia marina  
Extracts) 

  2. โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ิกนัากแ ดีเองนัามงูล  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ภาคภูมจ เต็าอ านัิแ  
3) เภสกางว่ญจา ิวอนัาค์ พฤงษางจั  
4) นัาาสาิสุงกญญา นั าสิกสดจ ์
(สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  3. ผลาานัเวื่อา “งาวอองหบบหละพกฒนัาอุปงวณ์างิแเดจนัหบบมีวะบบพแุานั้ า่นักงบาาสงินั  
: Space Walker” 
วThe Design and Development of Partial Body Weight  
Supported Walker: Space Walker  

  3) โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)บววแาค์ วุงาเวือาด้ิแบุญ  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)พกาวี คุณค้ าาู 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  รำงวัลระดับดี ั านัินั 19 ผลาานั ได้หงง 
  1) ผลาานัเวื่อา ““หนัิป่าาาแเลนัปวะดจษฐ์” เพ่ือลดผลงวะทบขอางาวเพจ่มขึ้นั 

ขอาวะดกบนั้ าทะเลบวจเิณองาิไทแตอนับนั” 
ว“Artificial Mangrove Belt-barrier” for Alleviating the Effects  
of Future Sea-level Rise in the Upper Gulf of Thailand  

  1) โดแ  ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธนัิกฒนั์ ัาวุพาษ์สงุล 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 

  2) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาผลจตละออาไฮโดวเันัเปอว์อองไซด์ส า่วกบฆงาเาื้อ” 
    วAerosolized Hydrogen Peroxide Generator for Disinfection  
  2) โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา เองสจทธจ์  

2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจิกฒนั์ ิาจวิาศ์งิจนั  
3) นัาแปวจนัทว หั้าทิี  
4) นัาแทิีศกงดจ์ ักนัทว์ดิา  
5) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว) เภสกางว่ญจา เสาิภาคแ์ ิาจวิาศ์งิจนั  
6) นัาแหพทแ์ อกฐพล อวุณิุฒจพาศ์  
7) นัาแัีวะศกงดจ์ ัจตวโวันัวกงษ์  
8) ดว)อภจาาตจ เพ็าด า 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 
 

/3. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  3. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาพจมพ์สามมจตจส า่วกบผลจตเส้นัใแนัาโนั” 
ว3D Printer for Nanofiber Production  

  3) โดแ  1) ดว)ิจิ กฒนั์ นัิลสจา่์  
2) นัาแัาตุวนัต์ เนัตวทอา่ลาา  
3) นัาาสาิอกัฉวา าจนังว  
4) นัาแนัจิกฒนั์ เ่ม่า 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 

  4) ผลาานัเวื่อา “ิกสดุคิบคุมคุณภาพปวะเภทเลือดควบสงินัส า่วกบตวิันั้ าตาลในัเลือด 
ด้ิแเควื่อาตวิัิกดานัจดพงพา” 

    วWhole Blood Quality Control Materials for Blood Glucose  
Testing by Glucose Meter  

  4) โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ิกนัิจสาข์ ตวีบุพาาตจสงุล  
2) ดว)นัภาพว อภจวกฐเมธีงุล  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)คววาจต คาวส  
4) นัาาสาิขิกญดาิ มูล่ล้า  
5) นัาาสาิมธุวส สมศวี  
6) นัาาสาิโสภจดา โทหสา  
7) นัาาสาิิณกาแา ดิาอจนัตา 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  
 

  5) ผลาานัเวื่อา “ข้าิอกลตว้าซาิด์” 
วUltrasound Rice Starch  

  5) โดแ  1. วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ สจทธจพว บุณแนัจตแ์  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ศกงดจพล เทีแนัเสม  
3) ดว)วกาสฤษฎ์ คุณิุฒจ  
4) นัาแหพทแ์ ิกาวะ สนัธจากแ  
5) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ ศุภงว โวันันัจนัทว์  
6) นัาาสาิโาตจงา บุณแนัจตแ์  
7) นัาาสาิอวอนัาค์ อภจิาค์าาม  
8) นัาาสาิวกตนัา พวมอจนัทว์  
9) หพทแ์่ ญจา วกาภวณ์ มีเาจนั  
10) ดว) นัาแหพทแ์ อานันัท์ ั าลอางุล  
11) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)อนัจวุทธจ์ วกงสุัวจต  
12) ดว)อนัุาา วกงสกนัตจ  
13) ดว)พกลลภ ักนัทว์งวะังาา  
14) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว) นัาแสกติหพทแ์ ิวพกฒนั์ ปวะาาศจลป์ากแ  
15) นัาแิวาางูว บุณแนัจตแ์ 

/16) นัาแหพทแ์ ))) 
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16) นัาแหพทแ์ ศกงดจ์งจตตจ บุณแนัจตแ์ 
17) นัาแสุวพกฒนัพาษ์ งุลธววม  
18) ดว)ทจิาสิกสดจ์ ศจวจโสม 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 

  6. ผลาานัเวื่อา “งาวผลจตนั้ ามกนัสงกดัางธววมาาตจในังาวท าละลาแิกสดุคลอาวางฟันั 
านัจดงกตตาเปอว์าา” 

    วNatural Root Canal Filling (Gutta percha) Solvent  
  6) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว) ทกนัตหพทแ์่ญจา ัีวภกทว ักนัทวกตนั์  

2) นัาาสาิิาสนัา ิจากแ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 

  7. ผลาานัเวื่อา “เซ็นัเซอว์ฐานังวะดาษเวือาหสาส า่วกบงาวคกดงวอาดีเอ็นัเอ 
ขอาไิวกสตกบอกงเสบซี” 
วFluorescence Paper-Based Sensor for Screening of Hepatitis  
C Virus DNA  

      โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล 
2) นัาแนัวาธว นัจทวกพแ์ 
3) ดว)ปฤญัพว ทีาาม 
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวแุทธ ิจไลิกลแ ์
5) ดว)ณกฐธแานั์ างิแเพ็ญ 
6) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ พจสจฐ ตก้างจัิานัจาแ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  8) ผลาานัเวื่อา “ิจธีงาวผลจตซจลจงาหอโวเัลวูปวงาาทวางลมที่มีขนัาดวะดกบไมควอนั” 
วA Method for Producing a Micron-Size Spherical Silica Aerogel  

  8) โดแ  1) ดว)สุพววณ แอดแจ่าแา 
2) นัาแเงวจงากแ ปัญญาบาวมี 
3) นัาแนัจตจพกฒนั์ วกตนัเดาด าวาค์ 
4) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ดาวาภวณ์ เตวีแมโพธจ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  9) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ตกิวกบวู้หบบสิมใสงเพ่ือเฝ้าวะิกาภาิะเบา่ิานั 
หละงล้ามเนัื้อองอนัหวาโดแงาวตวิัิกดัางเ่าื่อ” 

    วWearable sensing device for monitoring of diabetes  
and muscle fatigue from sweat  

      โดแ  1) ดว)นัาฏนักดดา วอดทอาค า 
2) ดว)นัาฎตจนักนัทว์ พว่มเพาว 
3) นัาาสาิปวาณี วกตนัิลีดจโวันั์ 
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวะณกฐ  โพธจแะวาา 
5) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)งฤษณา ศจวเลจศมุงุล 

/6) ดว)นัจภาพววณ ))) 



-5- 
 

6) ดว)นัจภาพววณ โสตถจแานันัท์ 
7) ดว)าูศกงดจ์ ธนัิกฒโนั 

    (สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  10) ผลาานัเวื่อา “าุดเควื่อามือเขแงาเงสวหละพงนัผสมเงสวพกนัธุ์พืาเพ่ืองาวผลจตเมล็ดพกนัธุ์” 
วShake Pollen Tool and Plant Pollen Spray for Commercial  
Seed Production  

  10) โดแ นัาแสมศกงดจ์ หข็าหวา 
    วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 

  11) ผลาานัเวื่อา “ผลจตภกณฑ์งวีนังาว์เดีแนั สาวเคลือบนัาโนัเซลลูโลส 
เพ่ือแืดอาแุผกงหละผลไม้สด” 

    วGreen Guardian: Nanocellulose Coating for Shelf Life  
Extension of Fresh Produce  

  11) โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ดิาดาิ อาัอาค์  
2) ดว)งมลิววณ ภาคาผล  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)งนังิววณ เสวีภาพ 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 

  12) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาคาสภาพว าข้าิด้ิแวะบบอจนัฟวาเวดวงิมงกบถกาไซโคลนั 
ส า่วกบิจสา่งจัาุมานัหละโวาสีข้าิขนัาดเล็ง” 

    วInfrared Heating and Cyclone Rice Bran Stabilization Machine  
for Community Enterprise and Small Scale Rice Milling Plant  

  11) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ขนัจษฐา วุตวกตนัมาคล  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)เ่วีแญทอา สจา่์ัานัุสาค์  
3) ดว)ศศจิจมล ัจตวางว 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 

  13) ผลาานัเวื่อา “งาวปฏจวูปโควาสว้าาขอาวะบบงาวผลจตโฟมแาาธววมาาตจ” 
    วStructural Reform of the Natural Rubber foam Production  

System  
  11) โดแ 1) นัาาสาิปิแะดา สุิววณดจษฐางุล  

2) นัาาฉิีิววณ คาหง้ิ  
3) นัาแสุวจแงมล มณฑา  
4) ิงาที่ว้อแตวี่ญจา บุษบา าูสุข  
5) นัาแภจพกฒาา วกงดี  
6) นัาาสาิธนัจงา พกฒโนัทกแ 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 
 

/14) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  14) ผลาานัเวื่อา “ุ่งนัแนัต์เัีแวะไนัพลอแ 3 งวะบินังาว ในั 1 เดีแิ” 
    ว3 in 1 Gemstone Faceting Robot  
  11) โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สจวจพว โวันันักนัต์  

2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สุวศจษฐ์ โวันันักนัต์ 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  15) ผลาานัเวื่อา “คลกาข้อมูลดจัจทกลด้านัภาษาหละิกฒนัธววมขอางลุงมาาตจพกนัธุ์ 
ในัปวะเทศไทแ” 

    วArchive of Languages and cultures of ethnic groups of Thailand  
  11) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ศจวจเพ็ญ อึ้าสจทธจพูนัพว  

2) นัาาสาิบกิฉกฐ ิกดหแ้ม  
3) นัาาสาิงุมาวี ลาภอาภวณ์  
4) นัาาสาิณกฐมนั โวันังุล 
วสาขาสกาคมิจทแา  

 

  16) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาง าักดขแะอจนัทวีแ์ภาแในัควกิเวือนัเพ่ือคิามแก่าแืนัด้านัสจ่าหิดล้อม” 
    วInternal Household Organic Waste Digester for Sustainable  

Environment  
  11) โดแ ดว)นัวจนัทว์ บุญตานันัท์ 

วสาขาสกาคมิจทแา  
 

  17) ผลาานัเวื่อา “โปวหงวมงาวค้นั่าหละงาวหสดาภาพขอาข้อมูลโคิจด-19 
ในัภาพงาวตวิัเองซเวแ์ทวิาอง” 

    วCOVID-19 Detection and Heatmap Generation in Chest X-Ray  
2 Images  

  11) โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวพกนัธ์ คูงสงุลนัจวกนัดว์  
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว) นัาแหพทแ์ ทนัาากแ สจวจอภจสจทธจ์  
3) นัาาสาิปุณแนัุา บิวัจณณ์  
4) นัาแศวกฐฐา งาญันัปวีาางว  
5) นัาแงฤตณกฐ สุทกศนัานันัท์  
6) วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ ตวาธววม ทอาดี  
7) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ไพวกา สาแิจวุณพว 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

 

  18) ผลาานัเวื่อา “โคโมดูล : งาวปวะงอบโควาสว้าาขอาเลงนัเพ่ือสว้าาหวาบกนัดาลใั 
ส า่วกบเด็งปฐมิกแ” 

    วCoModule : Assembling the toy structures to inspire  
preschool children  

  11) โดแ ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ พวเทพ เลจศเทิศจวจ  
วสาขางาวศึงษา  

/19. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  19) ผลาานัเวื่อา “าุดสีแ้อมอสุัจ บี อาว์” 
    วSperm BR Staining Kit  
  11) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ฌลณต เงษตว  

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สจวจนัาวถ าูเมีแนั 
วสาขางาวศึงษา  

 

  รำงวัลประกำศเกียรติคุณ ั านัินั 33 ผลาานั ได้หงง 
  ๑) ผลาานัเวื่อา “ต้นัหบบเควื่อาผลจตตกิเง็บปวะัุแจ่าแิดปวะสจทธจภาพสูาัางิกสดุนัาโนั 

คอมโพสจต แาาพาวาไทแ งวาฟีนัอองไซด์ หละวีดจิซ์งวาฟีนัอองไซด์  
หละงาวปวะแุงต์ผลจตภกณฑ์ในัแานัแนัต์ไฟฟ้า” 

    วMachine Prototyping for High Efficiency Supercapacitor  
Fabrication from Thai para-Rubber, Graphene Oxide  
and Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Materials  
and Its Product Applications in Electric Vehicle  

1) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เาวษฐา วกตนัพกนัธ์  
2) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)าิาลแ์ ศวีิาษ์  
3) ิงาที่ว้อแตวี ากแิกฒนั์ พว่มเพาว  
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวจญญา ัจนัดาปวะเสวจฐ  
5) ดว)อววถพล งาฬพกนัธุ์  
6) ดว)ิกฒนัา ตุงแไาแ 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 

  2. ผลาานัเวื่อา “วะบบิกดคุณภาพอางาศ” 
วAir Quality Measurement System  

  2. โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พจศจษฐ์ สจา่์ใั  
2) ดว)เทิสจนัธุ์ ค าปิคา 

    (สาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 

  3. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาอจเลคโตวสปินันัจาหบบไว้่กิเข็มส า่วกบผลจตเส้นัใแนัาโนัหบบวิดเว็ิ” 
วNeedleless Electrospinning for Rapid Nanofiber Production  

  3) โดแ  1) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ณีวนัุา คิวเาจดาู  
2) นัาแพววณอมว ตีวะศจวจไพศาล  
3) นัาาสาิอุบลทจพแ์ ตีวะศจวจไพศาล  
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัิลฉิี เิาปวะสจทธจ์ 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 
 
 
 

/4) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  4) ผลาานัเวื่อา “เซน็ัเซอว์ฉลาดส า่วกบตวิัิกดสาวปนัเปื้อนัในัอา่าวหละสจ่าหิดล้อม” 
    วSmart Sensor for the Detection of Food and Environmental  

Contaminants  
  4) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัภาพว แกาิจเศษ 

2) ดว)สมคจด เพ็ญาาวี  
3) นัาแิกนัากแ มีศจวจ  
4) นัาแักงวพาษ์ สุิววณบวจบูวณ์  
5) นัาาสาิณกฐธแานั์ เสีแาดี  
6) นัาาสาิาุตจงาญันั์ ข าขัว 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 

  5. ผลาานัเวื่อา “วะบบปวะมิลผลอกตโนัมกตจในังาวตวิัคกดงวอาโวคปอดอกงเสบ 
โดแใา้ปัญญาปวะดจษฐ์” 

    (Automatic Pneumonia Screening from X-Ray Film Using  
Resnet-50 Convolutional Neural Network) 

  5. โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สื่อัจตต์ เพ็าว์ปวะสานั  
2) นัาแธนังว บกิสมบูวณ์  
3) นัาาสาิฐจตาภา ธนัิสุมาคล  
4) นัาแธามกนั ตู้บววเทจา  
5) วอาศาสตวาัาวแ์ นักนัทากแ ทอาหป้นั  
6) ดว)พจาญ์สจณี สุิววณหพทแ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 

  6) ผลาานัเวื่อา “งาวปวะดจษฐ์ห่ลงาง าเนัจดไฟฟ้าหบบทวจโบอจเล็งทวจงัางิกสดุซีเมนัต์ 
ส า่วกบเง็บเงี่แิพลกาาานัเาจางลหละใา้เป็นัเซ็นัเซอว์ตวิัักบ 
งาวเคลื่อนัไ่ิ” 

    วFabrication of Cement-based Triboelectric Generator for  
Mechanical Energy Harvesting and Motion Sensor Application  

  6. โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจแะดา ่าญานัะ  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจทแา อมวงจับ าวุา  
3) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวจญญา ัจนัดาปวะเสวจฐ 
(สาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 

  7. ผลาานัเวื่อา “เนัื้อเแื่อเทีแมัางิกสดุสกาเควาะ่์” 
    วSynthetic Tissue Substitute  
  7) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ นัาิาโท ดว) นัาแหพทแ์ สวแุทธ า านัาญเิา  

2) ดว)ัจนัตมกแ สุิววณปวะทีป  
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว) เภสกางว่ญจา ฤดี  วิวจนังาญันั์  เ่มสถาปัตแ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

/8. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  8) ผลาานัเวื่อา “เอไอเาสฟอว์ออล” 

วAIChest4All  
  8) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัาตุวาค์ ตกนัตจบกณฑจต  

2) นัาแภูวจณกฐ ธววมวาา  
3) นัาาสาิสุนัทวา หข็าธกญงาว  
4) หพทแ์่ ญจา นั้ าทจพแ์ ่มก่นัพลศวี  
5) หพทแ์่ญจา สุฑาวกตนั์ ตก้าสงุลิกฒนัา 
6) นัาแหพทแ ์อจสวะ เัีแิจวจแบุญญา  
7) หพทแ์่ญจา ามพูนัุา ิจัจตวสาินั  
8) หพทแ์่ญจา สาแใั เลจศโวันั์ปัญญา  
9) หพทแ์่ญจา สจวจ่กทแา ขิาโแธา  
10) หพทแ์่ญจา เมธจนัีณกฐ เลจศโงิจทแ์  
11) นัาแหพทแ ์ณวาค์ อภจงุลิณจา  
12) หพทแ์่ ญจา ิีวแา นั้อแศจวจ  
13) นัาแพาศ์พกนัธ์ เพีแวพานัจาแ์  
14) นัาแอดจเวง มุลทุลี  
15) นัาแอกควากแ หแ้มสุข  
16) นัาาสาิพันั์สจวจนัทว์ ิณจาแ์ิโวดม  
17) นัาแเสวฏฐิุฒจ ิาศ์สุวไงว 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  
 

  9) ผลาานัเวื่อา “เซ็นัเซอว์ดีเอ็นัเอเาจาสีฐานังวะดาษที่ท าาานัวงิมงกบสมาว์ทโฟนั 
ส า่วกบตวิัคกดงวอาโวคมะเว็าปางมดลูง” 

    วPaper-based Colorimetric DNA Sensor Integrated with  
Smartphone for Screening of Cervical Cancer  

  9) โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล 
2) นัาาสาิสวจดา เนัาิ์วุงาโวันั์ 
3) ดว)ปฤญัพว ทีาาม 
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวแุทธ ิจไลิกลแ ์
5) นัาาสาิสมวกง เพาวโฉมฉาแ 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  10) ผลาานัเวื่อา “เซ็นัเซอว์ทาาาีิภาพานัจดใ่มงัางเทคโนัโลแีัอภาพเวือาหสา 
อจเล็งโทวลูมจเนัสเซนัซ์หบบพจมพ์สงวีนัส า่วกบงาวตวิัิกดโปวตีนัซีวีหอคทีฟ” 

    วA New Class of Biosensor Based on a Screen-printed  
Electroluminescent Display for C-reactive Protein Detection  

  10) โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาตแา าามโวันัิณจาแ์ 
2) ดว)อกบดุลฮาดี แะโง๊ะ  

/3. วอาศาสตวาัาวแ์ ))) 
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3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิีณา เสีแาเพวาะ 
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล 

    (สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  11) ผลาานัเวื่อา ““VIP-Safe Plus” าุดตวิัหลมป์เคมีไฟฟ้าหบบวิดเว็ิขนัาดพงพา 
เพ่ืองาวตวิัเาื้องงอโวคในัอา่าว” 
ว“VIP-Safe Plus” LAMP-electrochemical Sensor for Detection of 
Foodborne Pathogens  

  11) โดแ 1) ดว)ิววณสจงา เงีแวตจปฐมากแ 
2) นัาาสาิักนัทนัา ค าภีวะ 
3) ดว)อดจสว เตือนัตวานันัท์ 
4) ดว)ักนัทว์เพ็ญ ควุิววณ์ 
5) นัาแอกศิพาษ์ ทวกพแ์พกฒนั์ 
6) นัาแณวาค์ อวกญวุตม์ 
7) นัาแศวาิุฒจ ศจวจธววมักงว 
8) นัาาสาิภาตจแา ภาสงนัธ ์
9) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ป๋ิแ อุงนัใั  
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  12) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมิกสดุนัาโนัสีเขีแิส า่วกบตวิัพจสูันั์งาวปลอมหปลาเองสาว 
โดแไมงท าลาแตกิอแงาา” 
วInnovative Green Nanomaterial for Non-Destructive 
Examination of Suspected Counterfeit Documents  

  12) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)เขมฤทกแ ถามะพกฒนั์ 
2) นัาาสาิอภจญญา เงตุง้อา 
3) ดว)นัพดล นักนัทิาศ์ 
4) ดว)พจทกงษ์ เอ่ีแมากแ 
5) พกนัต าวิัเอง่ญจา ศจวจพว ักนัทขกนัธ์ 

    (สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  13) ผลาานัเวื่อา “วถเข็นัสูบนั้ าพลกาาานัเซลล์หสาอาทจตแ์” 
วSolar Cell Water Pumping Cart  

  13) โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ทศิววษ สีตะิกนั  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ง้อาภพ าาอามาตแ์  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ งจตตจิกฒนั์ ัีบหง้ิ  
4) ิงาที่ว้อแตวี อาัศึง มามีงุล 

    วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 
 

/14. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  14) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์างิแคกดเลืองสาแพกนัธุ์ขมจ้นัเงวดแา” 
    วHand-held Deriver Spectrophotometer for Selection Medicinal  

Turmeric Strains  
  14) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณิาศ์ บุนันัาค  

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)าุตจมา หง้ิพจบูลแ์ 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 

  15) ผลาานัเวื่อา “Absolute Rose Emulsion นัิกตงววมเซวก่มบ าวุาผจิ ลดวจ้ิวอแ  
เพจ่มคิามงวะังาาใส บ าวุาลึงเพจ่มคิามาุงมาื้นั ลดสจิหละงาวอกงเสบ 
ัางสาวสงกดงุ่ลาบ นั้ ามกนังุ่ลาบ หละสาวสงกดใบมะแม” 
วAbsolute Rose Emulsion: Innovative Anti-wrinkle, Brightening,  
Moisturizing, Anti-acne and Inflammation Serum from Damask  
(Mohammadi Damascena) Rose Water, Rose Oil and Thai  
Indigenous Star Gooseberry (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)  
Leaf Extract.  

  15. โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ปุณฑวจงา วกตนัตวกแิาศ์  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปภพ สจนัาแงุล 
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)อวอจนัทุ์ ปวะไาโแ  
4) นัาาสาิอนักนัตวา สุคนัธสจา่์  
5) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ดิาพว อมวเลจศพจศาล  
6) นัาาสาินัลกทพว วกตนัตวกแิาศ์ 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 

  16) ผลาานัเวื่อา “ิกสดุนัาโนััางหงลบส า่วกบอุปงวณ์งกงเง็บพลกาาานั” 
วRice Husks Based Nanomaterials for Energy Storage  

  16) โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาลกงษณ์ มีทอา  
2) นัาาสาิัจวาพวววณ ใังาิกา  
3) นัาแแุทธนัางว คณะพกนัธ์ 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  17) ผลาานัเวื่อา “J-Gen Jewelry Shape Driver ปลก๊งอจนัวะบบิาดโมเดลเควื่อาปวะดกบ 
หบบสามมจตจโดแอกตโนัมกตจด้ิแ่ลกงงาวเัเนัอเวทีฟดีไซนั์หละเทคนัจค 
ปัญญาปวะดจษฐ์” 

    วJ-Gen Jewelry Shape Driver Plug-in for Generating Jewelry  
Design 3D Models using Generative Design and Artificial  
Intelligence Techniques  

  17) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สมลกงษณ์ ิววณฤมล งีเแลาโวิงา  
2) นัาาสาิปวะภกสสว ปวะดุัพาษ์เพาว์  
3) นัาาสาิโาคนัจธจ นัาคเมธี 

/4. นัาแเขมวกฐ ))) 
 



-12- 
 

4) นัาแเขมวกฐ ักนัทว์ค า  
5) นัาาสาิสุนัจษา หสนัศวี 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  18) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาตกดอ้อแสดพว้อมสาาใบหบบพงิาท้าแวถหทวงเตอว์” 
วTractor Mounted Sugar Crane Harvesting Machine  
with Leaf Pruning  

  18) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐิุฒจ เดไปิา  
2) นัาแวะพี บุญบุตว 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

  19) ผลาานัเวื่อา “เทคโนัโลแีพลาสมาเแ็นัที่บววแางาศปงตจเพ่ืองาวเงษตว 
หละอุตสา่งววม” 

    วAtmospheric Cold Plasma for Agricultural and Industrial  
Applications  

  19) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ศจิพล ศวีสนัพกนัธุ์  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ด าวาิุฒจ องอนัิจมล  
3) นัาาสาิาแาภวณ์ ธววมนัจพจท  
4) นัาแคมสกนั เวือาิาศ์ 
5. นัาาสาิธกญภกค  วุงาหสาากแเัวจญ 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  20) ผลาานัเวื่อา “ทงอดูดซกบคิามว้อนัด้ิแอนัุภาคนัาโนังวาฟีนั-ซจลจงา  
ส า่วกบวะบบพลกาาานัวิมหสาอาทจตแ์เข้มข้นั” 

    วSolar Receiver Tube with Nano Graphene-silica Coating  
for Concentrated Solar Power System   

  20) โดแ 1) ดว)พจศจษฐ์ ค า่นังอหง้ิ  
2) ดว)ธกนัแงว เมือานัาโพธจ์  
3) ดว)อนัุศจษแ์ หง้ิปวะักงว์  
4) นัาแคฑาิุธ โล่ะเิา  
5) นัาาสาิทจพิววณ สดใส 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  21. ผลาานัเวื่อา ““าูใั”: ุ่งนัแนัต์ดูหลสุขภาพใัผู้สูาอาแุส า่วกบศูนัแ์ดูหลผู้สูาอาแุ” 
    วChooJai: Mental Healthcare Assistive Robot for Eldery Care  

Center  
  21) โดแ 1) ดว)งลงวณ์ ิาศ์ภาตจงะเสวี  

2) นัาาสาิพณจดา โแมะบุตว  
3) นัาแณภกค ภกงดีสถจตแ์ิวา  
4) นัาาสุณี บุญเทิี 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

/22) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  22) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาปลูงมกนัส าปะ่ลกาหละอ้อแาุมานัหบบพงิาท้าแวถหทวงเตอว์” 
    วTractor Mounted Cassava and Sugarcane Planting Machine  

for Community  
  22) โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐิุฒจ เดไปิา  

2) นัาแวะพี บุญบุตว 
    วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

23) ผลาานัเวื่อา ““Modern walk” อุปงวณ์างิแพแุาเดจนัป้อางกนังาว่งล้มด้ิแวะบบสปวจา 
2+2 ทจศทาา” 

    ว"Modern walk" Walking Support Devices to Prevent Falls  
with 2 + 2 Directions Spring System  

      โดแ นัาแศกงนัวจนัทว์ ผจิเ่ลือา 
    วสาขาสกาคมิจทแา  
 

  24. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาใา้บนัโต๊ะอา่าวส า่วกบผู้สูาอาแุ” 
วElderly Tableware  

      โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สจา่์ อจนัทวาูโต  
2) ดว)ภกทวาวกตนั์ ตกนันัุงจั 

    วสาขาสกาคมิจทแา  
 

  25) ผลาานัเวื่อา “หังกนั่กตถศจลป์ลาแทอา” 
    วHandicraft Vase by Lacquer Embossed Technique  
        โดแ 1) นัาแสมาาแ นั้อแทกบทจม  

2) นัาาสาิภูษณจศา แูาทอา  
3) นัาแศวาิุธ วามณี  
4) นัาาสาิอวกญญา างิแเนัจนั  
5) นัาแเศงศกงดจ์ แอดศวี 

    วสาขาสกาคมิจทแา  
 

  26) ผลาานัเวื่อา “VideoQR: งาวซงอนัข้อมูลลาบนัิจดีโอหละงาวเวีแงข้อมูลคืนั 
ผงานังาวบกนัทึงิจดีโอซ้ าด้ิแงล้อาโทวศกพท์มือถือ” 
วVideoQR: Information Embedding-Retrieval of Re-Recorded Video  

        โดแ 1) ดว)ธนัพาศ์ อจนัทวะ  
2) ดว)อกคว สุปวะทกงษ์  
3) นัาาสาิพวศุลี พวากแพฤงษ  
4) นัาแมาคล ศกงดานัุภาพ 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 
 
 

/27. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  27) ผลาานัเวื่อา “วะบบบวจงาวตู้อบฆงาเาื้อไิวกสหบบไฮบวจดคิบคุมผงานัอจนัเตอว์เนัต 

ขอาสววพสจ่าส า่วกบงาวใ่้บวจงาวบวจเิณสถานัที่สาธาวณะ” 
วIoT-Controlled Hybrid Disinfection Cabinet Service System  
for Using in Public Place  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)งนังิววณ เวือาศจวจ  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวีาา งอเัวจญ  
3) นัาแสาแกณ่์ ฉาแิาส 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  28) ผลาานัเวื่อา “โปวหงวมักดงาวัวาัวขาออง ณ ทงาอางาศแานัสุิววณภูมจ” 
    วIntelligent Departure Enhancement Program (iDEP)  
        โดแ 1) นัาาิาจวาภวณ์ ากแิกฒนัางุลงจั  

2) นัาแสงนัธ์ ศจลปงุล  
3) นัาแภิกต เดาะไาแ  
4) นัาาสวจนันัา สุิววณวกงษ์  
5) นัาแพวเทพ ทแาเลจศบิว  
6) นัาแคณจนั คจิเงษมสิกสดจ์  
7) นัาแศิจต เลือดนักงวบ  
8) นัาาสาิพวปิีณ์ พจสจฐปวะภา  
9) นัาแากแวกตนั์ ปาณภกทวงุล 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  29) ผลาานัเวื่อา “สก่าางาแๆ งกบ TopSky-ATC” 
วMinimal Commands for TopSky-ATC  

        โดแ 1) นัาแสุมจตว ักงษ์เมธา  
2) นัาาสาิมกญาุภา ิาค์ผดุา 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  30) ผลาานัเวื่อา “บจนับจนั: ตู้วกบซื้อขแะ หละ หอปพลจเคากนัสะสมหต้ม” 
    วBINBIN: A Smart Recycling Bin and Applications  
        โดแ 1) ดว)ปิจตวา เลี่แมวกงษ์  

2) นัาแธนังจตตจ์ สาาาตจ  
3) นัาแสวาแุทธ ่ล้าิจไลแ์  
4) นัาแง้อาภพ ลีฬ่านันัท์ 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 
 
 
 

/31) ผลาานัเวื่อา ))) 
 



ส ำเนำถูกตอ้ง 

 
 
 

วนัาแธีวิกฒนั์  บุญสม  
ผู้อ านัิแงาวงอาปวะเมจนัผลหละักดงาวคิามวู้งาวิจักแ 
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31) ผลาานัเวื่อา “ออคจเดเตอว์: วะบบวะบุสาแพกนัธุ์หละเาื่อมโแาข้อมูลงล้ิแไม้หบบอกตโนัมกตจ 
โดแใา้งาวเวีแนัวู้เาจาลึง” 

    วORCHIDATOR: An Intelligent Orchid Recognition and Knowledge  
Base System Using Deep Learning  

        โดแ 1) ดว)ิุฒจาาตจ หสิาผล  
2) นัาาสาิณกฐนัวี ศวงอาหดา  
3) นัาาสาิเงศสุดา ตกนัตจเสวีวกตนั์  
4) นัาาสาิพจมพ์พจสุทธจ์ คจ้ิสุิววณ  
5) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ศุภิาศ์ ทก่ิวอบ 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  32) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์สว้าาสถานังาวณ์ั าลอาส า่วกบงาวฝึงงาวดูหลผู้ป่ิแทาวง 
ที่มีปัญ่าวะบบทาาเดจนั่าแใั” 
วInfant Respiratory Care Simulation for Nursing training  

        โดแ นัาาสาิสุภาิดี ทกบงล่ า 
    วสาขางาวศึงษา  
 

  33) ผลาานัเวื่อา “าุดทดลอาต้นัทุนัต่ าหบบพงพาส า่วกบาานังาวสอนัิจทแาศาสตว์ 
วะดกบนัาโนัสว้าาเสวจมหวาัูาใัทาาิจทแาศาสตว์” 

    วA Portable and Low-Cost Experimental Kit for Teaching  
Nano-scale Science in Promoting the Motivation towards  
Science  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจิกฒนั์ ศวีสิกสดจ์  
2) นัาแคมเขต เ่มือนัศวีากแ 

    วสาขางาวศึงษา  
 
 

  ทก้านัี้  ผู้ปวะดจษฐ์คจดค้นัที่ได้วกบวาาิกลในัหตงละสาขาิจาางาว ัะได้วกบปวะงาศนัีแบกตว                
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 16 พฤศัจงาแนั ๒๕๖3 
 
 

                                                      วลาาื่อ          ิจภาวกตนั์  ดีองอา 
วนัาาสาิิจภาวกตนั์  ดีองอา  

วอาผู้อ านัิแงาวส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ 
วกงษาวาางาวหทนั ผู้อ านัิแงาวส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ 

 


