รางวัลวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ และงานสร้ างสรรค์ นักศึกษาปริญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2560

รางวัลดีเด่ น
ลําดับ
คณะ/วิทยาลัย
1 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์

2

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริ บาลทางเภสัชกรรม

3

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
- สาขาวิชากายภาพบําบัด

5

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

7

คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

8

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

รายชื่ อนักศึกษา

โครงการปริญญานิพนธ์ และศิลปนิพนธ์

นายธนธรณ์ บุญคลัง *

ผลของ 2,4-D และไคเนตินต่อการชักนําให้เกิด
แคลลัสจากเอมบริ โอและการวิเคราะห์สาร
GABA ในแคลลัสข้าวไรซ์เบอร์รี่ดว้ ยเทคนิคทาง
โครมาโตกราฟี

นางสาวศิริพร สี สุธก *
นางสาวอภิษฎา ชูสถาน
นายสมศักดิ์ ของนา

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการ
วิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ Resveratrol ต่อการ
เคลื่อนไหวออกแรง

นางสาวนันทวัน ธนาเจริ ญสกุล *
นางสาวกนกพิชญ์ สงไพรสน
นางสาวนิรรัตน์สรา ธัญสุธิวฒั น์
นางสาวรจเรจ นิ่มเจริ ญ
นางสาวสุนิตา ธาระเพ็ชร

ศักยภาพของโปรตีนลูกผสมของพลาสโมเดียม
ไวแวกซ์ (PVMSP1-42) ในการเป็ นแอนติเจนเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์
ด้วยวิธี WESTERN BLOT ANALYSIS

นางสาวพิมพ์ชนก วนะภูติ *
นางสาวนภัสสร กันตจินดา
นางสาวชุตินาภา ไม้เกตุ
นางสาวกมลรัตน์ หนูสุด

การสํารวจสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับ
นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

นายสุริยะ จารุ ธญ
ั *
นายภรากร อุดมชัยรัตน์

ยานสํารวจใต้น้ าํ

นางสาวกาญจน์ณภัทร เกรี ยงไกร *
นางสาวจินห์จุฑา ปั ญญาดี
นายอัจฉริ ยะพล ฉิ มพลี

ระบบบริ การเจาะเลือดและตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการสําหรับผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วย
ติดเตียงที่บา้ นผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

นางสาววาสนา มะหะหมัด *
นายวิชยุตม์ ประกอบปราณ
นางสาวอมลมณี ชูทรัพย์

ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

นายสธนศักร แซ่อ้ ึง *

โครงการปรับเปลี่ยนการใช้พ้นื ที่ในเมืองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชากร : พื้นที่กรณี ศึกษา
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ

9

คณะดิจิทลั อาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

10

นายวัชรพล ปั ญญาพิทกั ษ์กลุ *
นางสาวนพัสร โปตระนันท์
นางสาวปาหนัน มหาสาริ นนั ท์

โครงการผลิตสื่ อภาพยนตร์ส้ นั สามมิติ
เรื่ อง Inheritor

วิทยาลัยการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

นางสาวเกสรา ปุญญวัฒนะ *

โครงการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาพม่าเพื่อใช้
เป็ นชุดเดียวกับชุดตัวอักษรไทยสารบรรณ

11

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชามัลติมีเดีย

นางสาวนารี รัตน์ ฤกษ์สมสกุล *

การสร้างสรรค์หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสุขภาพ

12

วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี

นายชนน รัตนวิโรจน์ *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงของศิลปิ น
“NOBUNA”

13

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวฐิติมา จิตตพงษ์ *

การวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ในบทกวี
10 เรื่ อง โดย Maya Angelou

รางวัลชมเชย
ลําดับ
คณะ/วิทยาลัย
รายชื่ อนักศึกษา
14 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นางสาวญาดา เทพวงษ์ *
นางสาวศิตาพร เจตนเสน
15 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นายกฤติน ภมรสูตร *
นายฤทธิชยั อุดมทรัพย์
16

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

17

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการปริญญานิพนธ์ และศิลปนิพนธ์
การตรวจหาจุลินทรี ย ์ Staphylococcus aureus
ด้วยเทคนิค PCR และ Quantitative PCR
ผลของการฝึ กออกกําลังกายต่อความหนาแน่น
ของหลอดเลือดจุลภาคและการแสดงออกของเอ็น
อาร์เอฟ 2 ในสมองของหนูแก่

นางสาวชนกนันท์ สหัสสา *
นายณัฐวิทย์ แสงประภานันท์
นางสาวศิริพร ศรี ทอง

การศึกษาผลของฮอร์โมนต่อการเหนี่ยวนําให้เกิด
เซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสของต้นมะกอกโอลีฟ

นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสะอาด *
นางสาวจันจิรา บุญล้อม
นางสาวแพรวพรรณ หาเรื อนมิตร
นางสาวศุภธิดา ปั ทมะ
นางสาวอัญชิสา สุชาติรุ่งเรื องศรี

การตรวจหาเชื้อ Campylobacter jejuni ด้วยวิธี
Loop-mediated isothermal amplification

18

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

19

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
-สาขาวิชากายภาพบําบัด

20

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
-สาขาวิชากายภาพบําบัด

21

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ นางสาวอรุ ณกานต์ ทิพย์จนั ทร์ *

22

23

24
25

นายสุธา สุขเจริ ญ *
นางสาวชนิตา พรหมถนอม
นางสาวเนตรฎารา โรจน์จนั ทร์แสง
นายบุรพล กันคํา
นางสาวอนุสรา แนบเนียน

การแสดงออกในระดับโปรตีนของยีน CD137

นางสาวบุศริ นทร์ ชูขนั ธ์ *
นางสาวนฤมล บํารุ งศรี
นางสาวเนตรชนก ลือชัย
นางสาวอมรรัตน์ ศรี สุข
นางสาวนันทิวรรณ พูลช่วย

ความเที่ยงของแบบประเมินการทรงตัวโดยใช้
O’Sullivan Functional Balance Grade ในผูป้ ่ วยที่
มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง

นางสาวสมรัชนี อมรลิขิตศิลป์ *
นางสาวมัณฑนา เขียวขจี
นางสาวสิ ริประถมา ชัยประภา
นางสาววริ ศรา หนูเพ็ชร
นายณัฐพนธ์ อัครศรี โรจน์

ความเที่ยงของแบบประเมินการทรงตัวตาม
O’Sullivan Function Balance Grade ในผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ นางสาวกานต์สิรี ว่องกลกิจศิลป์ *
การสื่ อสาร (อินเตอร์)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวศรัณย์พร สวรรณาภา *

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์คอลเลคชัน่
กระเป๋ าลายผ้าไหมไทยประยุกต์ แบรนด์
Arunkarn

Data Gathering System for Social Analytics

การตรวจสอบยีน CaMV 35S Promoter และ Nos
terminator ในถัว่ เหลืองดัดแปรพันธุกรรมด้วย
เทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification
(LAMP)

นายสหวัชร์ กุลโชควณิ ช *

โครงการเล่นเปลี่ยนชุมชน

นางสาวปั ณฑารี ย ์ เชี่ยวชาญ *

ยันต์-ตา : พื้นที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมความเชื่อเรื่ องยันต์

26

คณะดิจิทลั อาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

27

คณะดิจิทลั อาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

28

นางสาวสิ ริญญา ชูวรเวช *
นางสาวฑริ กาญจน์ สุคนธากร
นางสาวเมธิณี ประยาตร์กลุ

โครงการผลิตสื่ อโฆษณาสามมิติ
เรื่ อง Cycus

นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเอื้อยุทธ *
นางสาววราภรณ์ สุดประเสริ ฐ

โครงการผลิตสื่ อโฆษณาผสมเทคนิคพิเศษ
เรื่ อง “มนต์” ลิปแคร์

วิทยาลัยการออกแบบ
- สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์

นางสาวพชรพร ไทยวัฒนานนท์ *

โครงการการศึกษาออกแบบเครื่ องแต่งกายโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะชีวติ ของเบโธเฟ่ น

29

วิทยาลัยการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

นางสาวธีรอร สระทองแก่น *

โครงการศึกษาการจักสานกระจูดเพื่อพัฒนาสู่
อุสาหกรรมการออกแบบ

30

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง

นางสาวปาลิตา ภู่ทอง *

โครงการสหกิจศึกษา บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) การผลิตสารคดีเชิงข่าว
เรื่ อง กรอบอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
โขนเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 และ
เตือนภัยป้ องกันการเกิดอัคคีภยั ในฐานะผูส้ ื่ อข่าว

31

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา

นายธีระวัฒน์ สร้อยระย้า *

การผลิตนิตยสารกีฬาและสุขภาพ “Braillers”
สําหรับผูพ้ ิการทางสายตา

32

วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี
วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาการผลิตดนตรี

นายธีรพงศ์ สี หาบุตร *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงของศิลปิ น “D3”

นายธรรศ เลิศวัฒนะพงษ์ชยั *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงของศิลปิ น
“Pretty Punks”

33

34

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ

นายศิริพงษ์ ขุนชํานาญ *

35

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

ศึกษาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้เรื่ องกาล
และมาลาในภาษาฝรั่งเศส

นายอรรถสิ ทธิ์ บัวพันธ์ *

ศึกษาองค์ประกอบการสร้างภาพตัวแทนชายรัก
ชายในนวนิยาย เรื่ อง Test Love ลองรักกันไหม
คุณพี่ชายร่ วมห้องของ MAME

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

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

