รางวัลวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ และงานสร้ างสรรค์ นักศึกษาปริญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2561

รางวัลดีเด่ น
ลําดับ
คณะ/วิทยาลัย
รายชื่ อนักศึกษา
1 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ ะ *
2

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาบริ บาลทางเภสัชกรรม

3

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
- สาขาวิชากายภาพบําบัด

5

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

6

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ นายชัยธวัช สุดประเสริ ฐ *

โครงการปริญญานิพนธ์ และศิลปนิพนธ์
ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MiR-149
ในผูป้ ่ วยมะเร็ งศีรษะและคอ

นางสาวนัชชา ศุทธิสารเศรษฐ์ * ฤทธิ์ปกป้ องเซลล์ตบั ที่ถูกเหนี่ยวนําให้เกิดการ
นางสาวสุชาวดี จงโชติชชั วาลย์ บาดเจ็บด้วยยาอะเซตามิโนเฟนและฤทธิ์ตา้ นอนุมูล
นางสาวกรองแก้ว คําสุ ภาพ
อิสระของสารสกัดโปรตีนจากรําข้าวในการศึกษา
แบบนอกกาย
นางสาวอาทิศยา พิมพา *
นางสาวปลิน ชุ่มช่วง
นางสาวปวีณา สังข์จนั ทร์
นางสาวธวัลรัตน์ ทวีพงศ์ศิริ
นางสาวอัจฉรา มหาอุดม

การพัฒนาวิธี Dot blot ELISA โดยใช้โปรตีน
ลูกผสม PVMSP1-42 เป็ นแอนติเจน เพื่อตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ :
เปรี ยบเทียบกับวิธี Single duplex PCR และกล้อง
จุลทรรศน์

นางสาวณิ ชานาฎ วัฒยากร *
นายพิทวัส กรแก้ว
นายปวรุ ตม์ ประชุมรัตน์
นายวัชริ ศ เถียรทอง

การแยกเพศจากการใช้กระดูกไหปลาร้าในกลุ่ม
ประชากรไทยภาคเหนือ

นางสาวโชติรัตน์ ชาญเชี่ยว *
นายกฤษณพันธุ์ แย้มเกตุ

การปรับปรุ งประสิทธิภาพเครื่ องช่วยการเคลื่อนไหว
ข้อไหล่แบบต่อเนื่อง

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์เม็ดเลือด
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการเรี ยนรู ้
เชิงลึก

7

คณะนวัตกรรมเกษตร
- สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

นายสักการ ไก่แก้ว *

ผลของการใช้แสงจาก LED ต่อการเจริ ญเติบโตและ
ปริ มาณไนเตรทในผักกาดหอมกรี นโอ๊ค

8

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายนิพนธ์ สนหอม *

การเปรี ยบเทียบฤทธ์ตา้ นอนุมูลอิสระและกลุ่มสาร
ระเหยในไวน์ลูกไหน (Prunus domesticaL) และไวน์
มะม่วงหาวมะนาวโห่ (CurissacarandasL)

9

คณะเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

10

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะดิจิทลั อาร์ต
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

11

12

วิทยาลัยการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

13

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชามัลติมีเดีย
วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

14

15

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

16

คณะบริ หารธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

นายณัฐพงศ์ มงคลทรง *
นางสาวณัฐวดี วัฒนวิภทั รเจริ ญ

การผลิตเครื่ องดื่มฟังก์ชนั จากข้าวไรซ์เบอร์รี่งอก

นายนพชัย คงโต *

พื้นที่สร้างประสบการณ์ทางดนตรี โดยปราศจากเสี ยง

นายทินกร ดีวงษ์ *
โครงการผลิตสื่ อภาพยนตร์ส้ นั สามมิติ
นางสาวประภาพร พุม่ ศิริ
เรื่ อง The Lost Key
นางสาวศิรปั ทม์ สิ ทธิเดชเดชากุล
นายฐิติพงศ์ ขวัญทอง
นางสาวกิตติยา ชะนา *

โครงการออกแบบชุดทดลองและให้ความรู ้
เรื่ องการปลูกข้าว

นายศุภณัฐ ต่วนมีบุญ *

การสร้างสรรค์โมชันกราฟิ ก เรื่ อง เครื่ องเบญจรงค์

นางสาวรณัฐณิ ชา สุนทร *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงของศิลปิ น ปณิ ธาน
ชัยอักษรเวช (มัท), ธาลาซา ตาเปี ยรัวโน (ธาลา) และ
กุลจิรา ทองคํา (ออย)

นายรัชชานนท์ จิตรี สรรพ *

ศึกษาอนุภาคและแบบเรื่ องของเรื่ องเล่าสยองขวัญ
สมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา

นางสาวณัฐกามาส มุงดี *
แผนธุรกิจ บริ ษทั อิ่มเสมอ อโวคาโดฟู๊ ด จํากัด
นายทศพร ตั้งใจพิทกั ษ์
นางสาวรติมา อรุ ณแสงศิลป์
นายวรากร อิ่มเสมอ
นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญบุญจันทร์
นายกิตติพฒั น์ ปาอาภรณ์
นางสาวบุญฑิตา เขียวกรุ ง
นางสาวทัศนีย ์ บุญยืน
นางสาวรัญธิชา สมรรคะบุตร
นายจิรัฏฐ์ วิศวรุ่ งเรื องกิจ
นางสาวเพชรรัตน์ เรื อนจันทึก
นางสาวเกศสุดา เลื่อนปี
นางสาวหทัยชนก ฉัตรทอง
นายอนุรักษ์ เหลาหิรัญ
นางสาวกมลชนก อินทวงศ์

รางวัลชมเชย
ลําดับ
คณะ/วิทยาลัย
17 คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์

18

คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์

19

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

20

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

21

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

22

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

23

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
-สาขาวิชากายภาพบําบัด

รายชื่ อนักศึกษา

โครงการปริญญานิพนธ์ และศิลปนิพนธ์

นางสาวณัฐนิช สุดดี *

การสังเคราะห์ Indenopyrrol-3-one ด้วยปฏิกิริยา
Tandem cyclization ของ ynone benzaldehyde และ
กรดอะมิโน

นางสาวภัทรภร ชอบประดิถ *

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระจาก
ใบหนานเฉาเหว่ย

นายกิตติพศ ตรี วฒั นา *
นายวิทยา บริ บูรณ์

ประสิ ทธิภาพในการเป็ นพรี ไบโอติกของกล้วย
นํ้าว้าและการพัฒนาสูตรตํารับซินไบโอติก

นางสาวสุทธิดา วายลม *
ศึกษาผลการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ของ
นางสาวเพชรชนก หนูทอง
ตํารับสเปรย์ดบั กลิ่นปากจากสารสกัดแก่นสนสอง
นางสาวศุภคั นันท์ ธีร์ชนุตร์ธนากร ใบ
นายปณะวัจน์ ทรัพย์วะรุ ณกูล *
นางสาวกรรณิ การ์ ขวัญกระโทก
นางสาวพนิดา พวงพุฒ
นางสาวฌัฌฌา โคตรชมภู
นางสาวรุ่ งทิพย์ นิ่มนวล

การตรวจเชื้อ Listeria monocytogenes ด้วยวิธี
Loop-mediated isothermal amplification

นายนนทวัฒน์ บุญมา *
นางสาวกชกร มาสซาโรติ
นางสาวสุปรี ยา คําอ้วน
นางสาวกันย์สินี วรรณศิลป์
นางสาวนัฐกชพรรณ อิงคสัมพันธ์

ศึกษาความชุกของยีน OXA type และ MBLs type
carbapenemase ใน Acinetobacter Baumannii ที่
แยกได้จากสิ่ งส่งตรวจของผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางสาวพิชญ์สินี เฟื่ องจิตต์ *
นางสาวจิรภัทร์ สุขียตุ ิ
นางสาวปาริ ชาติ โสภาพ
นางสาวชฎารัตน์ จิรแสงทอง

เปรี ยบเทียบผลของการออกกําลังกายโดยใช้ swiss
ball และ sling ต่อความมัน่ คงของหลังและการ
ควบคุมการทรงท่า ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่างเรื้ อรังแบบไม่จาํ เพาะ

24

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกีฬา
-สาขาวิชากายภาพบําบัด

นางสาวมนฑาทิตย์ วงศ์คาํ จันทร์ *
นางสาวปวีณา ถานะปั ดโถ
นางสาวปาวรี ย ์ บุญคุม้

เปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า
ระหว่างการฝึ กหายใจโดยใช้ Threshold IMT และ
การหายใจโดยใช้กระบังลมแบบมีแรงต้านในผูท้ ี่
มีอายุ 18-25 ปี

นายพิภชั ช่างประดิษฐ์ *
นายณภัทร จันทรศิริ
นายรัตนพล ชาติภูธร

การออกแบบและพัฒนามือเทียมควบคุมโดย
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสําหรับผูพ้ ิการมือ

นางสาวกนกภรณ์ ชัชวาลย์ *
นางสาวกุลสตรี ทิพย์หล้า

การปรับปรุ งประสิทธิภาพของเครื่ องวัด
ระดับนํ้าตาลในเลือดแบบไม่รุกลํ้า

นายธนัยนันท์ ทรัพย์มีชยั *
นายกฤษฎิ์ บํารุ งไทย

การสร้างโปรแกรมช่วยออกแบบอัตโนมัติของ
รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์

Miss Pyae Mon Naing

EFFECTS OF PILE INTERACTION ON PILE
LOAD DISTRIBUTION AND FORCE IN
CONNECTIONS OF PRECAST BEARING
WALL

นางสาวดาวประกาย ปิ ตาจันทร์ *
นางสาวพรพิมล พลฤทธิ์

เครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
สําหรับอบขิง

25

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

26

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

27

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

28

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

29

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

30

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ นางสาวปิ ยวรรณ พลายงาม *

31

32

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะดิจิทลั อาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

โครงการพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์การบริ จาค
สเต็มเซลล์

นายชยางกูร บุญเกื้อ *

ระบบติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

นายภูริณฐั ก๋ าใจ *
นางสาวสุวจี สมจรรยา
นางสาวณัฏฐศศิ ทิชาชาติ

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน
สต๊อปโมชัน เรื่ อง เพื่อนของฉันเป็ นสัปปะหลาด

33

คณะดิจิทลั อาร์ต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นางสาวยลธิดา รณกิตติ *

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ
เรื่ อง The Blue Curtain

34

วิทยาลัยการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

นายติณณภพ เดชบุญ *

โครงการศึกษาวัสดุจาํ พวกพลาสติกมวลเบา
พร้อมตีความ และมอบนิยามประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ผ่านการออกแบบพื้นที่
จัดการวัสดุในชุมชุน

35

วิทยาลัยการออกแบบ
- สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์

นางสาวเอมาลีน่า บาเหะ *

โครงการออกแบบเสื้ อผ้าชายภายใต้แรงบันดาลใจ
เรื่ อง Biomimetic

36

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาภาพยนต์ดิจิทลั
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

นายนภนต์ ทิพย์ปัญญา *

รายการสารคดี รู ้สูร้ วย ด้วยมันฝรั่งแอดแลนติก

นางสาวปั ญนัชยา บุญญเสธ *

โครงงานการจัดทําพ็อคเก็ตบุ๊ค I am Homeless

นางสาวชนกชนม์ เฉลิมชุติเดช *

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงใน Concept
Album “Time”

นายธนบดี ชวาลศิลป์ *

ควบคุมการผลิตเพลงของศิลปิ น Iced Thanabodee

นายสุเมธ เหรี ยญรักวงศ์ *

การแปลเรื่ องสั้นและวิเคราะห์การแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เรื่ อง ซันบลีช

นางสาวอินทิรา ยิม้ แย้ม *

บทแปลวรรณกรรมเรื่ อง Au pays des kangourous

นางสาวผาณิ ตา ถนัดพจนามาตย์ *
นางสาวพนิตา อยูร่ ่ วมใจ
นางสาวพรนภา บอกสันเทียะ
นางสาวจุฑามาศ หลักงาม
นายภีรสิ ทธิ์ ภมรพล
นายกิตติชาญ รุ่ งโรจน์
นางสาวณิ ชชารี ย ์ หงษ์สายพิน
นางสาวญาดา ผงศรี อกั
นายปั ณณธร อารี ย ์
นางสาวสุธีธิดา คุดหุ่น
นางสาวรตารดา ประติภาปกรณ์
นางสาวนิชประวีณ์ เลี้ยงสุข

แผนธุรกิจ VENITA Flower Thai Perfume
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วิทยาลัยดนตรี
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะบริ หารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

43

คณะบริ หารธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

นางสาวภูริชา รมลี *
นายณรงค์ชยั แจ้งไพร
นางสาวชาดารัตน์ ชนะภักดี
นางสาววาธิ ณี ยศสุธรรม
นางสาวกาญจนา บุตรนิล
นายฐิติกร วิจิตสรัตน์
นางสาวอัญมณี เรื องจินดา
นายปนิทกั ษ์ กาญจนซิม
นายธนบดี แสนธนู
นายนิวฒั น์ อริ ยบุตร
นางสาวธนัญญา ทัศนียร์ ัตนากร
นางสาวกานต์รวี สถิตพิมพา
นายอํานวยชัย วงศ์ฤคเวช
นางสาววีรดา ทวินนั ท์
นายพีระภาส กลับประสิ ทธิ์
* : นักศึกษาที่ข้ ึนรับรางวัล
เงินรางวัลดีเด่น รางวัลละ 5,000 บาท
เงินรางวัลดีชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ คนละ 1 ใบ

แผนธุรกิจ เอิน เกล็ดปลาล่าแต้ม

