ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและผลงานที่ได้รับรางวัลวิจัยยอดเยี่ยมและสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557
ตารางแสดงรางวัลวิจัยยอดเยี่ยมนักศึกษาปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
ลำดับ
1

วิทยำลัย/คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาชีวการแพทย์

- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
2

คณะกายภาพบาบัด

3

คณะเทคนิคการแพทย์

4

คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

5
6

7
8

9

คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี
คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

โครงกำร

รำยชื่อนักศึกษำ

ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจาก
แอลกอฮอล์ของสารสกัดผลยอในหนู
ขาวใหญ่
การศึกษาการสังเคราะห์กลีเซอรอลโมโน
โอลิเอต
การศึกษาผลของโปรแกรมการฝึก dual
task training ที่มีผลต่อความสามารถใน
การทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง

นางสาวทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล *
นางสาวเยาวลักษณ์ สมบุญศิริ

การสร้างการกลายพันธุ์บางตาแหน่งใน
บริเวณโปรโมเตอร์ของยีน CD137 ของ
มนุษย์โดยใช้เทคนิค SITE-DIRECT
MUTAGENESIS

นายธีราพัฒน์ บุญชัยพัฒน์ *
นายฉัตรมงคล พลแสน *
นางสาวสุกัญญา พานทอง
นางสาววิมลพรรณ สติคราม
นางสาวจิตราพร คงเกื้อ
นางสาวชัญญา จงภักดิ์ไพศาล
นายวาทิต โต๊ะสิงห์ *
นายทีปกร อรธนาลัย
นายพงษ์ศักดิ์ ผิวดา
นางสาวพีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์
นางสาวสุภาพร สุขสี่ภาค

การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร
ในกลุ่ม 4H-Chromenes ในเซลล์มะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ COLO 205

นายสุกฤษฏิ์ จิตตาณิชย์ *
นางสาวกนกรดา ธรรมศรี
นางสาวทัตพิชา คุณเงิน

การผลิตไอศกรีมนมแพะลดไขมัน

นายนนทนันท์ สมพงษ์ *

การศึกษาทัศนมิติของผู้ปกครองต่อ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีต่อพัฒนาการด้านร่างกาย
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ของเด็กปฐมวัยในเขต
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิถีชีวิต “ปอเนาะญาลันนันบารู”

นางสาววิกันดา ศรีขวัญ *

การดูแลการผลิตอัลบั้มของวง Rock
Paper Scissors

นายธรรมธร มัคคสมัน *

โครงการผลิตภาพยนตร์สั้น 3 มิติ
เรื่อง ความทุกข์ของกระดาษ

นายสิปปภาส ครองรักษา *

นายซัลมาน มูเก็ม *

ลำดับ
10

วิทยำลัย/คณะ
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
11

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

- สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

โครงกำร

รำยชื่อนักศึกษำ

คู่มือการแปลข่าวภาษาอังกฤษให้เป็น
ภาษาไทยในรูปแบบข่าวโทรทัศน์
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของ
นักลงทุนที่มีต่อเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
โครงการ “SCG STADIUM TOUR”
ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

นางสาวขวัญชนก หนองตรุด *

โครงการการศึกษาและออกแบบเครื่อง
แต่งกายสตรี โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ประวัติศาสตร์การสวมใส่เสื้อผ้าผู้ชาย
ผ่านทัศนคติของผู้หญิงในยุค 1920s
รีไซเคิล
โครงการพัฒนาชุมชนเรือนแพ
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

นายภานุพงษ์ เวชชัชศาสตร์ *

นางสาวนิศากร ตันจันตา *

นางสาวธัญพร โพธิ์ทอง *

นายณัฐพนธ์ ผิวพรรณ์ *
นางสาววิภาดา สิมธรรมนิมิต *

ตารางแสดงรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมนักศึกษาปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2556
ลำดับ
คณะ/วิทยำลัย
ชนะเลิศ (12,000)
1

2

3

4

5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชามัลติมีเดีย

คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

โครงกำร

รำยชื่อนักศึกษำ

สแมช เด็ม ออล

นายคณิภพ สดาวรรธน์ *
นายณัฐพงศ์ แสวงสาย

ประดิษฐ์รถเพื่อแข่งขันในรายการ TSAE
Auto Challeng 2013-2014

นายภัทราวุธ เพ็ชรคงแก้ว *
นายธนาชัย พลราชม
นายธีรวุฒิ สองพี่น้อง
นายครรชิต สังข์สงิ ห์
นายสิทธิชัย เกสรพันธุ์
นายสมัชชา เรือนวงค์
นายภัควรรษ ปานศรี
นายกมลยุทธ ลิ่มประเสริฐ
นายมนัส ยังแหยม
นายธีรพงษ์ ตาเปี้ย
นายธีระวัฒน์ วิเชียรวงค์
นายวิศวกฤตย์ เกตุสุวัฒนาวินิจ
นายยศพงศ์ สุขทัง้ วงษ์
นายพีระพงษ์ แสวงศรี

การพัฒนานิทานเสียงเรื่อง “หนูน้อยหมวก
แดง” สาหรับเด็กพิการทางสายตา

นางสาวแพรว ศิริประเสริฐ *

โครงการออกแบบคอนเซปอาร์ต เพื่อเกม
เรื่อง Evanescence’s Star

นางสาวปวริศา จันทร์สกุลพร *

มหัศจรรย์สมองสองซีก

นายพีรณัฐฏฌาย์ สุไชยชิต *

ลำดับ
คณะ/วิทยำลัย
รองชนะเลิศ (9,000)
1

2

3

4

5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์
คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับ
คณะ/วิทยำลัย
รองชนะเลิศ (6,000)
1

2

3
4

5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
คณะดิจิทัลอาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

โครงกำร

รำยชื่อนักศึกษำ

การพัฒนาแอฟพลิเคชันแนะนาด้าน
โภชนาการสาหรับการลดน้าหนักหรือ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ บนอุปกรณ์พกพา

นางสาวธนาพร ทองแย้ม *

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง แบบลูกสูบอิสระ

นายวิญญู อุดโท *
นายกฤตภาส หล้านามวงค์
นายนาโชค จาเริญรักษา

โครงงานการจัดทาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
“เรือจ้างข้างถนน”

นางสาวสุธิดา เจริญศิริ *

โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสามมิติ
เรื่อง Tha Tien

นายอิสรพงษ์ ธีระสุต
นายวิกรานต์ โจมกัน
นายอิทธิกร มโนมัยอุดม
นายสรรเสริญ เพชรพรอักษร
นายวันเฉลิม โพธิ์ศิริ *

แขนเทียมชีวการแพทย์เพื่อผู้พิการแขน

นายวิศวกฤตย์ เกตุสุวัฒนาวินิจ *

โครงกำร

รำยชื่อนักศึกษำ

การเคลื่อนที่อัตโนมัติของอากาศยานไร้
คนขับเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาคาร

นายนรภัทร หิรัญจรัสแสง *

โมอาที อนาเทอร์ เทลส์ ออฟ กริมม์ รีป
เปอร์

นายวงศธร ไพศาลรุ่งพนา *
นางสาวพัณณิตา เลิศฤทธิ์

การผลิตละครเวที เรื่อง ยอม

นางสาวนิรันรัตน์ เยาว์ไทยสง *

โครงการผลิตสื่อตัวละครสามมิติ
เรื่อง More Than Mankind

นายธีรภัทร์ ผาลีเสม *

โครงการออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชน
เมือง

นางสาวธัญวรัตน์ ถ้วนถี่ *

