
รางวลัวจิัย ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  นักศึกษาปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2561 

รางวลัดเีด่น 

ลาํดบั คณะ/วทิยาลยั รายช่ือนักศึกษา โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ 

1  คณะวทิยาศาสตร์ 

-  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

 

นายสุทธิเกียรติ  ดือเร๊ะ  * 

 

 

ความผนัแปรทางพนัธุกรรมของยนี MiR-149  

ในผูป่้วยมะเร็งศีรษะและคอ 

2 วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 

-  สาขาวชิาบริบาลทางเภสชักรรม 

          

 

นางสาวนชัชา  ศุทธิสารเศรษฐ ์ * 

นางสาวสุชาวดี  จงโชติชชัวาลย ์

นางสาวกรองแกว้  คาํสุภาพ 

 

ฤทธ์ิปกป้องเซลลต์บัท่ีถูกเหน่ียวนาํใหเ้กิดการ

บาดเจ็บดว้ยยาอะเซตามิโนเฟนและฤทธ์ิตา้นอนุมูล

อิสระของสารสกดัโปรตีนจากรําขา้วในการศึกษา

แบบนอกกาย 

3 คณะเทคนิคการแพทย ์

-  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

 

 

นางสาวอาทิศยา  พิมพา  * 

นางสาวปลิน  ชุ่มช่วง 

นางสาวปวณีา  สงัขจ์นัทร์ 

นางสาวธวลัรัตน์  ทวพีงศศิ์ริ 

นางสาวอจัฉรา  มหาอุดม 

 

การพฒันาวธีิ  Dot blot  ELISA โดยใชโ้ปรตีน

ลูกผสม  PVMSP1-42 เป็นแอนติเจน เพ่ือตรวจ

วนิิจฉยัการติดเช้ือพลาสโมเดียมไวแวกซ์ : 

เปรียบเทียบกบัวธีิ Single duplex PCR และกลอ้ง

จุลทรรศน ์

4 คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์

การกีฬา 

-  สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

 

 

นางสาวณิชานาฎ  วฒัยากร  * 

นายพิทวสั  กรแกว้ 

นายปวรุตม ์ ประชุมรัตน ์

นายวชัริศ  เถียรทอง 

 

การแยกเพศจากการใชก้ระดูกไหปลาร้าในกลุ่ม

ประชากรไทยภาคเหนือ 

 

5 วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

- สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 

นางสาวโชติรัตน์  ชาญเช่ียว  * 

นายกฤษณพนัธ์ุ  แยม้เกตุ 

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหว

ขอ้ไหล่แบบต่อเน่ือง 

6 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ 

 

 

นายชยัธวชั  สุดประเสริฐ  * 

  

 

 

การพฒันาโปรแกรมเพ่ือการวเิคราะห์เมด็เลือด 

ดว้ยเทคนิคการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ 

เชิงลึก 

7 คณะนวตักรรมเกษตร 

-  สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 

 

นายสกัการ  ไก่แกว้  * 

 

ผลของการใชแ้สงจาก LED ต่อการเจริญเติบโตและ

ปริมาณไนเตรทในผกักาดหอมกรีนโอค๊ 

8 คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

-  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

 

นายนิพนธ์  สนหอม  * 

 

การเปรียบเทียบฤทธ์ตา้นอนุมูลอิสระและกลุ่มสาร

ระเหยในไวน์ลูกไหน (Prunus domesticaL) และไวน์

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (CurissacarandasL) 



9 คณะเทคโนโลยอีาหาร 

-  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

 

นายณฐัพงศ ์ มงคลทรง  * 

นางสาวณฐัวดี  วฒันวภิทัรเจริญ 

 

การผลิตเคร่ืองด่ืมฟังกช์นัจากขา้วไรซ์เบอร์ร่ีงอก 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

นายนพชยั  คงโต  * 

 

พ้ืนท่ีสร้างประสบการณ์ทางดนตรีโดยปราศจากเสียง 

11 คณะดิจิทลัอาร์ต 

- สาขาวชิาวิชวลเอฟเฟค 

 

 

นายทินกร  ดีวงษ ์ * 

นางสาวประภาพร  พุม่ศิริ 

นางสาวศิรปัทม ์ สิทธิเดชเดชากลุ 

นายฐิติพงศ ์ ขวญัทอง 

  

โครงการผลิตส่ือภาพยนตร์สั้นสามมิติ  

เร่ือง The Lost Key  

12 วทิยาลยัการออกแบบ 

-  สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

 

นางสาวกิตติยา  ชะนา  * 

 

โครงการออกแบบชุดทดลองและใหค้วามรู้  

 เร่ืองการปลูกขา้ว 

13 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

-  สาขาวชิามลัติมีเดีย 

 

นายศุภณฐั  ต่วนมีบุญ  * 

 

การสร้างสรรคโ์มชนักราฟิก เร่ือง เคร่ืองเบญจรงค ์

14 วทิยาลยัดนตรี 

-  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ 

 

 

นางสาวรณฐัณิชา  สุนทร  * 

 

 

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงของศิลปิน ปณิธาน 

ชยัอกัษรเวช (มทั), ธาลาซา ตาเปียรัวโน (ธาลา) และ

กลุจิรา  ทองคาํ (ออย) 

15 คณะศิลปศาสตร์ 

-  สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 

 

นายรัชชานนท ์ จิตรีสรรพ * 

 

ศึกษาอนุภาคและแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญั

สมยัใหม่ในแอปพลิเคชนัจอยลดา 

16 คณะบริหารธุรกิจ 

- สาขาวชิาการเงินและการลงทุน 

 

นางสาวณฐักามาส  มุงดี  * 

นายทศพร  ตั้งใจพิทกัษ ์

นางสาวรติมา  อรุณแสงศิลป์ 

นายวรากร  อ่ิมเสมอ 

นางสาวเสาวลกัษณ์ ขวญับุญจนัทร์ 

นายกิตติพฒัน์  ปาอาภรณ์ 

นางสาวบุญฑิตา  เขียวกรุง 

นางสาวทศันีย ์ บุญยนื 

นางสาวรัญธิชา  สมรรคะบุตร 

นายจิรัฏฐ ์ วศิวรุ่งเรืองกิจ 

นางสาวเพชรรัตน์  เรือนจนัทึก 

นางสาวเกศสุดา  เล่ือนปี 

นางสาวหทยัชนก  ฉตัรทอง 

นายอนุรักษ ์ เหลาหิรัญ 

นางสาวกมลชนก  อินทวงศ ์

 

แผนธุรกิจ บริษทั อ่ิมเสมอ อโวคาโดฟู๊ ด จาํกดั 



 

รางวลัชมเชย 

ลาํดบั คณะ/วทิยาลยั รายช่ือนักศึกษา โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ 

17 คณะวทิยาศาสตร์ 

-  สาขาวชิาเคมีประยกุต ์

 

 

นางสาวณฐันิช  สุดดี  * 

 

การสงัเคราะห์ Indenopyrrol-3-one ดว้ยปฏิกิริยา 

Tandem cyclization ของ ynone benzaldehyde และ

กรดอะมิโน 

18 คณะวทิยาศาสตร์ 

-  สาขาวชิาเคมีประยกุต ์

 

 

นางสาวภทัรภร  ชอบประดิถ  * 

 

องคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจาก

ใบหนานเฉาเหวย่ 

19 วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 

-  สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ 

          

 

นายกิตติพศ  ตรีวฒันา  * 

นายวทิยา  บริบูรณ์ 

 

ประสิทธิภาพในการเป็นพรีไบโอติกของกลว้ย

นํ้ าวา้และการพฒันาสูตรตาํรับซินไบโอติก 

20 วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 

-  สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ 

          

 

นางสาวสุทธิดา  วายลม  * 

นางสาวเพชรชนก  หนูทอง 

นางสาวศุภคันนัท ์ ธีร์ชนุตร์ธนากร 

 

ศึกษาผลการยบัย ั้งเช้ือ Streptococcus mutans ของ

ตาํรับสเปรยด์บักล่ินปากจากสารสกดัแก่นสนสอง

ใบ 

21 คณะเทคนิคการแพทย ์

-  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

 

 

นายปณะวจัน์  ทรัพยว์ะรุณกลู  * 

นางสาวกรรณิการ์  ขวญักระโทก 

นางสาวพนิดา  พวงพฒุ 

นางสาวฌฌัฌา  โคตรชมภู 

นางสาวรุ่งทิพย ์ น่ิมนวล 

 

 การตรวจเช้ือ Listeria monocytogenes ดว้ยวธีิ 

Loop-mediated isothermal amplification  

22 คณะเทคนิคการแพทย ์

-  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

 

 

นายนนทวฒัน์  บุญมา  * 

นางสาวกชกร  มาสซาโรติ 

นางสาวสุปรียา  คาํอว้น 

นางสาวกนัยสิ์นี  วรรณศิลป์ 

นางสาวนฐักชพรรณ  อิงคสมัพนัธ์ 

 

ศึกษาความชุกของยนี  OXA type และ MBLs type 

carbapenemase ใน Acinetobacter Baumannii ท่ี

แยกไดจ้ากส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยจากโรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี 

 

23 คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์

การกีฬา 

-สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

 

 

นางสาวพิชญสิ์นี  เฟ่ืองจิตต ์ * 

นางสาวจิรภทัร์ สุขียติุ 

นางสาวปาริชาติ  โสภาพ 

นางสาวชฎารัตน์  จิรแสงทอง 

 

 

เปรียบเทียบผลของการออกกาํลงักายโดยใช ้swiss 

ball  และ sling ต่อความมัน่คงของหลงัและการ

ควบคุมการทรงท่า  ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงั

ส่วนล่างเร้ือรังแบบไม่จาํเพาะ 

 

 

 



 

24 คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์

การกีฬา 

-สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

 

 

นางสาวมนฑาทิตย ์ วงศค์าํจนัทร์  * 

นางสาวปวณีา  ถานะปัดโถ 

นางสาวปาวรีย ์ บุญคุม้ 

 

 

เปรียบเทียบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหายใจเขา้

ระหวา่งการฝึกหายใจโดยใช ้Threshold IMT และ

การหายใจโดยใชก้ระบงัลมแบบมีแรงตา้นในผูท่ี้

มีอาย ุ18-25 ปี 

25 วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

- สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 

นายพิภชั  ช่างประดิษฐ ์ * 

นายณภทัร  จนัทรศิริ 

นายรัตนพล  ชาติภูธร 

 

การออกแบบและพฒันามือเทียมควบคุมโดย

คล่ืนไฟฟ้ากลา้มเน้ือสาํหรับผูพิ้การมือ 

26 วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

- สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 

นางสาวกนกภรณ์  ชชัวาลย ์ * 

นางสาวกลุสตรี  ทิพยห์ลา้ 

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองวดั 

ระดบันํ้ าตาลในเลือดแบบไม่รุกลํ้า 

27 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

-  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ      

 

นายธนยันนัท ์ ทรัพยมี์ชยั  * 

นายกฤษฎ์ิ  บาํรุงไทย 

 

การสร้างโปรแกรมช่วยออกแบบอตัโนมติัของ

รถแข่งพลงังานแสงอาทิตย ์

28 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

-  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 

Miss Pyae Mon Naing 

 

 

 

EFFECTS OF PILE INTERACTION ON PILE 

LOAD DISTRIBUTION AND FORCE IN 

CONNECTIONS OF PRECAST BEARING 

WALL  

29 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

-  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 

 

นางสาวดาวประกาย  ปิตาจนัทร์  * 

นางสาวพรพิมล  พลฤทธ์ิ 

 

เคร่ืองอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบผสม 

สาํหรับอบขิง 

30 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

 

 

นางสาวปิยวรรณ  พลายงาม  * 

 

 

 

โครงการพฒันาส่ือประชาสมัพนัธ์การบริจาค 

สเตม็เซลล ์

31 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

นายชยางกรู  บุญเก้ือ  * 

 

 

ระบบติดตามและวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

32 คณะดิจิทลัอาร์ต 

- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

           

 

นายภูริณฐั  ก๋าใจ  * 

นางสาวสุวจี  สมจรรยา 

นางสาวณฏัฐศศิ  ทิชาชาติ 

 

  

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั  

สตอ๊ปโมชนั  เร่ือง เพ่ือนของฉนัเป็นสปัปะหลาด 

 

 

 



33 คณะดิจิทลัอาร์ต 

- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

           

 

นางสาวยลธิดา  รณกิตติ  * 

 

  

โครงการออกแบบแอนิเมชนั 2 มิติ  

เร่ือง The Blue Curtain 

34 วทิยาลยัการออกแบบ 

-  สาขาวชิาออกแบบภายใน 

           

 

นายติณณภพ  เดชบุญ  * 

 

โครงการศึกษาวสัดุจาํพวกพลาสติกมวลเบา  

พร้อมตีความ  และมอบนิยามประโยชน์เชิง

สร้างสรรครู์ปแบบใหม่  ผา่นการออกแบบพ้ืนท่ี

จดัการวสัดุในชุมชุน 

35 วทิยาลยัการออกแบบ 

-  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ 

 

 

นางสาวเอมาลีน่า  บาเหะ  * 

 

 

โครงการออกแบบเส้ือผา้ชายภายใตแ้รงบนัดาลใจ

เร่ือง Biomimetic 

36 

 

วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

-  สาขาวชิาภาพยนตดิ์จิทลั 

 

นายนภนต ์ ทิพยปั์ญญา  * 

 

รายการสารคดี รู้สูร้วย ดว้ยมนัฝร่ังแอดแลนติก  

37 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

-  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ 

 

นางสาวปัญนชัยา  บุญญเสธ  * 

 

โครงงานการจดัทาํพอ็คเก็ตบุ๊ค I am Homeless 

38 วทิยาลยัดนตรี 

-  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ 

 

นางสาวชนกชนม ์ เฉลิมชุติเดช  * 

 

การควบคุมการผลิตผลงานเพลงใน Concept 

Album “Time” 

39 วทิยาลยัดนตรี 

-  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์  

 

นายธนบดี  ชวาลศิลป์  * 

 

ควบคุมการผลิตเพลงของศิลปิน Iced Thanabodee 

40 คณะศิลปศาสตร์ 

-  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

 

 

นายสุเมธ  เหรียญรักวงศ ์ * 

 

การแปลเร่ืองสั้นและวเิคราะห์การแปลจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เร่ือง ซนับลีช 

41 คณะศิลปศาสตร์ 

-  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

 

นางสาวอินทิรา  ยิม้แยม้  * 

 

บทแปลวรรณกรรมเร่ือง Au pays des kangourous 

42 คณะบริหารธุรกิจ 

-  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน 

 

 

นางสาวผาณิตา  ถนดัพจนามาตย ์ * 

นางสาวพนิตา  อยูร่่วมใจ   

นางสาวพรนภา  บอกสนัเทียะ 

นางสาวจุฑามาศ  หลกังาม 

นายภีรสิทธ์ิ  ภมรพล 

นายกิตติชาญ  รุ่งโรจน ์

นางสาวณิชชารีย ์ หงษส์ายพิน 

นางสาวญาดา  ผงศรีอกั 

นายปัณณธร  อารีย ์

นางสาวสุธีธิดา  คุดหุ่น 

นางสาวรตารดา   ประติภาปกรณ์ 

นางสาวนิชประวณ์ี  เล้ียงสุข 

 

แผนธุรกิจ VENITA Flower Thai Perfume 



43 คณะบริหารธุรกิจ 

-  สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั 

 

 

นางสาวภูริชา  รมลี  * 

นายณรงคช์ยั  แจง้ไพร 

นางสาวชาดารัตน์  ชนะภกัดี 

นางสาววาธิณี  ยศสุธรรม 

นางสาวกาญจนา  บุตรนิล 

นายฐิติกร  วจิิตสรัตน์ 

นางสาวอญัมณี  เรืองจินดา 

นายปนิทกัษ ์ กาญจนซิม 

นายธนบดี  แสนธนู 

นายนิวฒัน์  อริยบุตร 

นางสาวธนญัญา  ทศันียรั์ตนากร 

นางสาวกานตร์ว ี สถิตพิมพา 

นายอาํนวยชยั วงศฤ์คเวช 

นางสาววรีดา  ทวนินัท ์

นายพีระภาส  กลบัประสิทธ์ิ 

 

แผนธุรกิจ เอิน เกลด็ปลาล่าแตม้ 

หมายเหตุ   1.  *  :  นกัศึกษาท่ีข้ึนรับรางวลั 

2. เงินรางวลัดีเด่น รางวลัละ  5,000  บาท 

3. เงินรางวลัดีชมเชย รางวลัละ  3,000  บาท 

4. ใบประกาศเกียรติคุณ คนละ 1 ใบ 
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