ข้อมูลรายชื่อรางวัลวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ นักศึกษาปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558
รางวัลดีเด่น
ลาดับ
คณะ/วิทยาลัย
1 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
2

3

4

5

6

7

8

รายชื่อนักศึกษา

โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์

นางสาวยุพดี ภู่ศิริมงคลชัย *
นางสาวกนกพร โพธิ์ศรี

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องส่องดูเส้น
เลือดดาบริเวณข้อพับของข้อศอก

นายสุทธิพันธ์ สุริยะ *
นายธีรภัทร์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
นายอานนท์ เจริญผล

การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญแบ่งตัวใน
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (COLO 205)

นางสาวณิชกมล หนูม่วง
นางสาววิลาวัลย์ ทุมวงศ์
นางสาวมะลิวัลย์ ประจาสุข
นางสาวกนก พรหมศิรินนท์ *
นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนหวาน

การประเมินค่า Head Intensity และ Tail
Intensity โดยวิธี Comet Assay ในกลุ่ม
ตัวอย่างวัยกลางคนที่อาศัยในจังหวัด
ปทุมธานี

นางสาวจันทร เหล่ากาญจนา *
นายณัฐศักดิ์ สุกุมาลย์
นายชยาวิทย์ อุดารักษ์
นางสาวณัฐณิชา งามธนาวัฒน์

ผลของการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ gluteus maximus
ดด
ใน
ยะ
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นายวิรเชษฐ์ สรรค์ฤกษ์สิน *

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้
Microsoft Excel ในงานสารวจวงรอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายธีรยุทธ กลิ่นสง่า *

แอพพลิเคชั่นแนะนามหาวิทยาลัยรังสิต
โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวเอื้องพร สมศรี *

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อย
ชานอ้อยเพื่อใช้สาหรับการเจริญเติบโตของ
ราในกลุ่ม Aspergillus sp.

นางสาวอภิสรา สุขอัตตะ *
นางสาวณฐิกร โตวิจิตร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันอัดเม็ดเพื่อ
สุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบาบัด
- สาขาวิชากายภาพบาบัด

คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายศตวรรษ วงษ์ศรี *

ชุมชนแห่งการพึ่งพา

นายสุรสิทธิ์ เลิศลายต่วน *
นายครรชิตพงค์ ภู่กลางายครรง

โครงการสื่อโฆษณาผสมเทคนิคพิเศษ ขาว
หอมมะลิ ตราทิพย์พิมาน

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

นายธวัชชัย เพชรแสง *

การเคลื่อนไหวร่างกาย

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพิชชา ขันติกิจ *

การประเมินโครงการเยาวชนต้นแบบ
ชุมชนบางคูวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)

วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี

นายสรวิศ เขียนเสมอ *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงของวง
The Sentinel

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

นางสาวโสภิดา เสมอสมัย *

บทแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง Fort
comme Ulysse เพื่อพัฒนาเป็นหนังสือเสียง
สาหรับผู้พิการทางสายตา

คณะดิจทิ ัลอาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

รางวัลชมเชย
ลาดับ
คณะ/วิทยาลัย
รายชื่อนักศึกษา
15 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นางสาวโรสนา ยูนุ๊ *
นางสาวพรพิมล จเรนิวาส
16

17

คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์
การยืนยันสถานะฮาลาลในน้าซุปโดยใช้
เทคนิค Loop-Mediated Isothermal
Amplification (LAMP)

นางสาวบุษยา ปัณภัสศิลป์ *

การศึกษาสมบัติไดนามิกส์และแรงยึด
เหนี่ยวของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
เอนไซม์เอชไอวี-1 โปรติเอสทีเ่ กิดการกลาย
พันธุ์ในตาแหน่ง L76V และ กดก ร
กล ย น ก
น

นางสาวกชกร เปี่ยมทรัพย์
นางสาวทิชากร เคนพรม
นางสาวศุภาวรรณ ภาคธรรม *

การประเมินตารับและการตรวจ
ลักษณะเฉพาะของแผ่นแปะผิวหนังสาหรับ
ยาเมเฟนามิค แอซิด
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คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบาบัด
- สาขาวิชากายภาพบาบัด

คณะกายภาพบาบัด
- สาขาวิชากายภาพบาบัด

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุง
อากาศยาน

นางสาวสุมิตตา โรจนะสมิต
นางสาวเบญจวรรณ ผ่องใส
นางสาวปรีย์วรา พัฒนพงศ์ธร *

การพัฒนาสูตรตารับมาร์คโคลนพอกหน้า
จากน้ามันรากหญ้าแฝก

นางสาวจันทิมา มานพ *
นางสาวโซเฟีย สาเมาะ
นางสาวอัจฉรา ตู้ดา
นางสาวมุกมณี มีสนุ่น
นางสาวนุชนารถ สมนึก
นางสาวฟาตีฮะห์ ตาเฮร์

การตรวจความถี่การเกิดไมโครนิวเคลียส
ของกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานี ด้วย
วิธี Cytokinesis-blocked Micronucleus
Assay

นางสาวฐิติมา พิมกลาง *
นางสาวจุฑามาศ ใจเย็น
นางสาวเบญญาภา หิรัญธงชัย
นางสาวสุรวี สรรพานิช

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุด
ตรวจ Dot Blot ELISA
น ยโ ล ยดโดยใ โ ตีน
ลูกผสม GroEL Burkholderia pseudomallei
นแ น น

นางสาวมุกดาวรรณ โพธิ์ขาว *
นางสาวนุชนาฏ สกุลจริยาพร
นางสาวซาลมา เกื้อเดช
นางสาวสุริญญา สุราทิพย์
นางสาวภิรมย์พร ทรงคะรักษ์

ความตรงของแบบประเมิน Stroke
Rehabilitation Assessment of Movement
(STREAM) ในการประเมินความสามารถ
ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและ
ขาและความสามารถในการเคลื่อนไหวใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง

นายพีระยุทธ์ พัสตรพิจิตร
นางสาวสมฤดี สิทธิพันธุ์วิชิต
นางสาวศิริรัตน์ ใจสาราญ
นางสาวนารีรัตน์ จินตมุทธา *
นางสาวหทัยรัตน์ สีหราช

ผลการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าโดยการประยุกต์ใช้
ชุดออกกาลังกายการเหยียดเข่าในผู้ที่ไม่มี
อาการปวดเข่า

นายกิตติศักดิ์ จาเนียรศรี *

การศึกษาและออกแบบระบบสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับสวนปาล์ม

นางสาวเปรมทิพย์ ฟูเฟื่อง *
นายชัยยุทธ ปัณณราช
นายสุธวัฒน์ มะลิรัตน์

การวิเคราะห์รูปทรงที่ครอบล้อของเครื่องบิน
เล็ก
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย นายนิพิฐพนธ์ พึ่งธรรมธนภูมิ *
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย นายพีระวัตร รอดแก้ว *

โลกเสมือนจริงหมู่บ้านอาข่าเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หนีตายต่างพิภพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายโรจน์ มหาวงษ์ไพศาล *

โครงการต้นแบบสถาปัตยกรรมลอยน้า
กรุงเทพฯ 2600

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายวิศวพิชญ์ ปรีชานนท์ *

สถานพักตากอากาศสาหรับคู่รัก
ตลิ่งงาม เกาะสมุย

นางสาวนนธิดา วงษ์เหมือน *
นายจารุวัฐณ์ ติยธรรมโชติ
นายวีรวัฒน์ เกษสกุล
นายขจรเกียรติ ดลตรี
นายรัตพล จีรัง

โครงการสื่อโฆษณาผสมเทคนิคพิเศษ เรื่อง
SPLASHY

นางสาวภัณฑิรา บุณยกิดา *

โครงการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตเพื่อ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง Doll House

คณะดิจทิ ัลอาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

คณะดิจทิ ัลอาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หาด

นางสาวณัชวัลย์ เดชศรีตระการ * โครงการออกแบบเว็บไซต์และสือ่
ประชาสัมพันธ์ UI Recipe ใ
ด นก กแ
น
ะ นก ใ
User Interface (UI)
นก

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

นายชยานันท์ จันทรประยูร *

โครงการออกแบบภายในโรงแรมจักรยาน
เพื่อปลูกจิตสานึกเชิงนิเวศวิทยา

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์

นางสาวเครือมาศ พรมสา *

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ เรื่อง
กระถางอินทรีย์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชามัลติมีเดีย

นางสาวชนกพร มั่งคั่ง *

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
อาหารสร้างสมองสาหรับเด็กปฐมวัย
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วิทยาลัยดนตรี.
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี
วิทยาลัยดนตรี.
- สาขาวิชาดนตรีประกอบภาพยนต์
และมัลติมีเดีย
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

นายปิยะการ เนตรประสม *

การควบคุมการผลิตดนตรี

นายคีตะวัฒน์ ชินโคตร *

การประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
เรื่อง ละติจดู ที่ 6

นายมานัส ไพนรินทร์ *

การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการปรับบท
แปลของวรรณกรรม เรื่อง สุดที่รกั ผู้มั่งคั่ง

นางสาวธัญวรรณ สุดดวง *

การแปลและการวิเคราะห์บทแปลเรื่องสั้น
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เรือ่ ง การมา
เยือนครัง้ สุดท้ายของคุณหมอ

* : นักศึกษาทีข่ ึ้นรับรางวัล
เงินรางวัลดีเด่น รางวัลละ 6,000 บาท
เงินรางวัลดีชมเชย รางวัลละ 4,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ คนละ 1 ใบ
โล่ห์ รางวัลละ 1 อัน

