รางวัลวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค นักศึกษาปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559
รางวัลดีเดน
ลําดับ
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คณะ/วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
- สาขาวิชาเคมีประยุกต

รายชื่อนักศึกษา

โครงการปริญญานิพนธและศิลปนิพนธ

นายภิวัฒน ประสพผล *

ผลิตภัณฑฟลมยางจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีน
ต่ํา

นางสาวชฎาพร บูชากุล *
นายสุวท
ิ ย แสวงวิทย
นางสาวชไมภรณ ตระกูลศุภชัย

การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของวัสดุปดแผลที่มค
ี วามสามารถใน
การดูดซึมสารคัดหลัง่

นางสาวกริชสรา รุง นพกิจพาณิชย
นางสาวนิศารัตน โสมนัส *
นางสาวหทัยชนก หวยหงษทอง
นายกมลาสน โรจนเรืองนนท
นายณัฐนนท รอดสีเสน

การผลิตโปรตีนลูกผสมของพลาสโมเดียม
ไวแวกซ (PvMSP1-42 kDa) ดวยเทคนิค
พันธุวิศวกรรม

นางสาวพัชรา พนมเขตร *
นางสาวธนาภรณ สุพรรณฝาย
นางสาวพัชริดา ภูแยม
นางสาวพริมา พิมพเถื่อน
นางสาวสายชล หมูนิล

การเปรียบเทียบระหวางผลทันทีของการออก
กําลังกายแบบ closed และ open chain ใน
กลามเนื้อ gluteus maximus และ gluteus
medius ตอการทํางานของกลามเนื้อสะโพกและ
แนวรยางคของขาขณะกาวลงบันได

นายวีรกิติ์ ธีรานุกูลกิจ *
นายพุฒิพงษ ธนวีระกุล

กระบวนการขึ้นรูปแผนโลหะ โดยใชเครื่อง
ซีเอ็นซี 3 แกน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

นายพิศณุ บุรมศรี *

การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการพยากรณ
อนุกรมเวลาโดยใช MIT App Inventor

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวพรรณฑิฌา พิมาน *

ศึกษาการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียในกระบวนการ
เตรียมน้ําใชของสายการผลิต Hot fill ใน
ผลิตภัณฑเครื่องดืม
่ ชา

นางสาวศุทธวีร สรกุล *
นางสาวขนิษฐา แกวชวย

การใชแปงกลวยหินทดแทนแปงสาลีในคุกกี้

นายณัฐวุฒิ จงเทพ *

การเปลี่ยนถายพื้นทีท
่ างตัง้ ในสถาปตยกรรม

คณะเภสัชศาสตร
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเทคนิคการแพทย
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

คณะกายภาพบําบัด
- สาขาวิชากายภาพบําบัด

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะดิจท
ิ ัลอารต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

นายปริญญา กวินเลิศวัฒนา *
นายสรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์
นางสาวนงพะงา ชินวรรังสี
นายปฏิภาณ โสตถิวิไลพงศ
นายศรัณย ลิ้นนาคแกว

โครงการผลิตสื่อภาพยนตรสั้นสามมิติ
เรื่อง FLY

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน

นางสาวสลิลลา ศรีวรกุล *

โครงการการออกแบบเสื้อผาสตรีโดยไดรับแรง
บันดาลใจจากศิลปะบําบัดของผูปว ยจิตเวช

คณะนิเทศศาสตร
- สาขาวิชาวารสารศาสตร

นางสาวอภิกานต คุมเพชร *

บทความเกษตร ในนิตยสารเกษตรกรกาวหนา

วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี

นางสาวปยากร ปยสุทธิ์ *

Modern Pop Music Production
“My Favorite What If”

คณะศิลปศาสตร
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

นางสาวชนิดาภา พงศพุทธชาติ *

วิเคราะหความเห็นของผูใชอินเตอรเน็ตใน
เว็บไซต TripAdvisor ทีม
่ ีตอรานเบเกอรี่
Ladurée เพื่อนําไปสูธุรกิจ Startup

รางวัลชมเชย
ลําดับ
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คณะ/วิทยาลัย

รายชื่อนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย นางสาวสุวนันท แสนทวีสขุ *
นางสาวรุจิรา โพธิ์ดี
คณะเภสัชศาสตร
- สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
คณะเภสัชศาสตร
- สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเทคนิคการแพทย
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

คณะเทคนิคการแพทย
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสรางสรรค
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (INTER)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

โครงการปริญญานิพนธและศิลปนิพนธ
การตรวจหาสารไฮโดรควิโนน ในเครื่องสําอาง
ประเภทครีมทาหนาขาวบางสวนจากตลาดใน
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายพัสกร ศิริพรภิญโญ *
นางสาวสมฤทัย ไชยประสิทธิ์

การยับยั้งการตกผลึกของยาเมเฟนามิค แอซิด
ในแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ

นายธนวัฒน อุดมผล *
นายปฏิพัฒน อรุณดี
นางสาวอวัสดา กสิคุณ

ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายพงศธร กอนตะวัน *
นางสาวเกาซัส ตันเปรมวงศ
นางสาวธาราริน ปลายเนตร
นายภราดร คงใจ
นางสาวอัญชลี กัลยา
นางสาวกาญจนา อมวิชา

การเปรียบเทียบระหวางตัวอยางเลือดครบสวน
กับเลือดที่เก็บบนกระดาษกรองเพื่อตรวจหาเชื้อ
พลาสโมเดียม พัสซิพารัม โดยเทคนิค
Cytochrome C Oxidase subunit III-PCR

นางสาวธาร อังสถาพร *
นางสาวกัลยรัตน อุดมพรพิทักษ
นางสาวพรสมัย วงศชัย
นางสาวเรือนขวัญ กันตโฉม
นางสาววัชราภรณ อัศวเดชาชาญยุทธ
นางสาวศิรวิ รรณ หรองบุตรศรี

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟาอะไมเลสและแอลฟา
กลูโคสิเดสของสารสกัดหยาบจากกลีบดอกบัว
และดีบัวของบัวหลวง

นายนวพล ภูงามเงิน *
นายนพคุณ สัมฤทธิ์ดี
นายธวัชชัย โคตะมี

เครื่องผสมยางมะตอยกับน้ํายางพาราเพื่อ
งานทดสอบ

นายสุรชัย ทองนาค *
นายสนธยา คงเจริญสุข

อุปกรณผลิตไอน้าํ เร็ว

นางสาวณัฐพัชร อนันตศิริกุล *

แอปพลิเคชันการดดีเวอร

MR.SAI LAUNG HKAY *
MR.HO NGUYEN THANH TAM

RESPONSIVE WEB DESIGN FOR JOBFINDING
APPLICATION

นายชนะพงศ เรืองเดชบุญฤทธิ์ *

เรือนจําทามกลางสภาวะในอนาคต

นายรัชชานนท ไทยแกว *

โครงการสถาปตยกรรมภูเก็ตป 2030
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คณะดิจท
ิ ัลอารต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต

นายณัฐวัฒน แจมทักษา *
นายณัชพัฒน แจมทักษา
นายศิลปการ สนิทโกศัย
นายปราโมทย พาหา

โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมชัน 3 มิติ
เรื่อง MEMORIAL

คณะดิจท
ิ ัลอารต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต

นายพศุตม ธนาวุฒิวศิน *

โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ
เรื่อง The Blue Baby

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

นางสาววิมลสิริ ปานรอด *

โครงการเสนอแนะออกแบบภายในโรงแรม
ยานเขตพระนคร

คณะศิลปะและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

นายชัยยง เนตรพระฤทธิ์

โครงการออกแบบชุดตัวอักษรทีส
่ ามารถ
ยืดหยุนไดโดยไมเสียรูปทรงเพื่อตอบสนอง
ผูใชงานในพื้นทีจ่ ํากัด

คณะนิเทศศาสตร
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

นางสาวรัชพร ยาวิไชย *

การศึกษาแนวคิดหลักในการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธโครงการมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่ คลินิกรังสิตฟาใส มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร
- สาขาวิชามัลติมีเดีย

นางสาวสุวรรณา สมบูรณ *

โครงการสรางสรรคสื่อปฏิสัมพันธเพื่อการ
เรียนรู เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย

วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี

นายสิรวิชญ ทาทอง *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงแบบสมัยใหม
วง “moooon”

วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี

นายเตชิต ชื่นเย็น *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลง Hiphop
สมัยใหมของศิลปน “Ten Techit”

คณะศิลปศาสตร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวธัญญาลักษณ มิตรวงษา *

การวิเคราะหการใชภาษาภาพพจนในเพลงของ
นันทิดา แกวบัวสาย

คณะศิลปศาสตร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนริญญา วงศเรืองวิศาล *

บทแปลเรื่องสั้นและบทวิเคราะหการแปลเรื่อง
The Real Aunt Molly จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

* : นักศึกษาที่ขึ้นรับรางวัล
เงินรางวัลดีเดน รางวัลละ 6,000 บาท
เงินรางวัลดีชมเชย รางวัลละ 4,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ คนละ 1 ใบ
โลห รางวัลละ 1 อัน

