
  
 
 
  

 
ประกาศส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 

เร่ือง รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
.......................................................... 

 
ตามที่  ส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ วิา)  ได้ปวะงาศเาจญาินัใ่้ผู้สนัใัเสนัอผลาานั             

ซึ่าเป็นัผลจตผล ผลจตภกณฑ์ งววมิจธี งวะบินังาว ิจธีงาว มาตวงาว ่วือวะบบ ตลอดันัิจทแางาวตงาา  ๆ           
ที่ดีเดงนัพจสูันั์หล้ิิงาเป็นัปวะโแานั์หงงปวะเทศาาตจ ทก้าทาาด้านัิจทแาศาสตว์ เทคโนัโลแี  หละสกาคมศาสตว์      
เพ่ือขอวกบวาาิกลงาวิจักแห่งาาาตจ : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะั าปีาบปวะมาณ ๒๕๖6 นัก้นั 

 

ในังาวนัี้ ิา) ได้พจัาวณาผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ที่เสนัอขอวกบวาาิกลฯ เสว็ัสจ้นัเวีแบว้อแหล้ิ 
หละอนัุมกตจ ใ่้วาาิกลงาวิจักแห่งาาาตจ  : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะั าปี าบปวะมาณ ๒๕๖6          
ั านัินั 55 วาาิกล ในัสาขาิจาางาวตงาา ๆ วิม 9 สาขาิจาางาว ดกานัี้ 

รางวัลระดับดีเด่น ั านัินั 1 วาาิกล ได้หงง 
ผลาานัเวื่อา “เตงาบจนัโวโบตจงบาวจสต้า”  
  (TAO BIN Robotic Barista) 
โดแ  1) นัาแพาษ์ากแ อมตานันัท์ 
  2) นัาแัวาิุธ นัางผสม 
  3) นัาแสุวงจั ศวีิวางว 
  4) นัาแศวากแ ศวีแะิาษ์ 
  5) นัาแาิจนั เลจศไตวภจญโญ 
  6) นัาแธิกาากแ หละ่มกนั 
  วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

  รางวัลระดับดีมาก ั านัินั 4 วาาิกล ได้หงง 
  1) ผลาานัเวื่อา “เท้าเทีแมไดนัามจงส์ส า่วกบผู้พจงาวขาขาดที่หข็าหวา” 

(Dynamic Foot for Active Lower Limb Amputee) 
  1. โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ไพวกา ตก้าพวปวะเสวจฐ 

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ากญญาพกนัธ์ ิจวุฬ่์ศวี  
3) นัาาสาิธกนัแพว วกงบาาบูวณ์  
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)หพทแ์่ญจานัจศาวกตนั์ โอภาสเงีแวตจงุล  
5) นัาแหพทแ์ภกทวพล แศเนัือานัจตแ์  
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 
 
 

/2. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  2) ผลาานัเวื่อา “เซนัเซอว์ส า่วกบตวิัิกดสาวบงาาี้มะเว็า” 
(Tumor Markers Sensor) 

  2. โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวางว ลจ่มบุตว  
2) ดว)สภุาวกตนั์ คาฉจม 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เพวจศพจาญ์ คณาธาวณา 
4. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปณต ถาิวกางูว 
5. ดว)สุภาธจณี คาหง้ิ 
6. นัาแงฤตภาส หง้ิ่นัู 
7. นัาแแุทธภูมจ ทจพแ์ิจมลมาศ 
8. นัาาสาิมาวีแกม ่ะแีอาบู 
9. Mr. Cheng Ho Phua 
10. นัาาสาิงมลานัง ธวฤทธจ์ 
(สาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

  3. ผลาานัเวื่อา “ตกิเวงาปฏจงจวจแาาีิภาพเพ่ืองาวเปลี่แนัสาวฟีนัอลลจคเป็นัสาวเคมีมูลคงาสูา  
หละงาวสว้าาเทคโนัโลแีตวิัิกดแาปวาบศกตวูพืาหบบหมงนัแ า” 
(Biocatalyst for Conversion of Phenolic Compounds to Valuable  
Chemicals and Pesticide Detection Technology  

  3) โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)พจมพ์ใั ใัเแ็นั 
2) นัาแปวกาญา หิทไธสา 
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)วกานัง ตจนัจงุล 
4. นัาาสาิพจไลิวาค์ งมุตจวา 
5. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)สมาาตจ หมงนัปืนั 
6. ดว)ธกญญพว ิาศ์เนัตว 
7. นัาาสาิิจณกฐศฎา พาษ์สุภษะ 
8) ดว)นัพพล ิีวะนัพนักนัท์ 
9. นัาแอภจสจทธจ์ เนัวมจตธนังุล 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

  4. ผลาานัเวื่อา “งวะบินังาวผลจตเข็มขนัาดไมควอนับนัผืนัผ้าหบบวิดเว็ิ 
หละสามาวถปวกบเปลี่แนัฟีเัอว์” 
วInstant Production of Microneedle on Fabrics with  
Customizable Features  

      โดแ  1) ดว)ไพศาล ขกนัากแทจศ 
    2) ดว)แศิกต วาแณะสุข 
    3) ดว)งจตตจพาษ์ ตกนัตจสกนัตจสม 
    4) ดว)ธจตจงว บุญคุ้ม 
    5) นัาแศาสตวา ทอามา 
    6) นัาาสาิลลจตภกทว ศุภปวะภางว 
 

/7. ดว)สุพล ))) 
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    7) ดว)สุพล มนัะเงษตวธาว 
    8) ดว)ิวจษฐา ทอาข า 
    9. นัาาสาิงานัต์พจาาา ัจวมจตวมาคล 
    10. นัาแ่ฤษฎ์ พจทกงษ์ักงวพจภพ 
    11. นัาแธนัางว เัีแมสงุล 
    12. นัาาสาิณกฏฐพว คาศกงดจ์ 
    13. นัาแพวพล ตกนัตจิกฒนัพาศ์ 
    14. นัาาสาิปุณแนัุา อดุลแฤทธจงุล 
    15. นัาาสาิสุภาพว คลกาทอา 
    16. นัาาสาิศุภจสวา ักนัทว์ปวะพกนัธ์ 
    17. นัาาสาิพกาวจนัทว์ หซงเตีแิ 
    18. นัาาสาิณกฏฐจพว ิณจาธนัานันัท์ 
    19. นัาาสาิัจวาภา มีหสาเพาว 
    วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

   
  รางวัลระดับดี ั านัินั 25 วาาิกล ได้หงง 
  1) ผลาานัเวื่อา “ไบโอหคลเซีแมคาว์บอเนัตผลจตัางเปลือง่อแหมลาภูงเ่ลือทจ้า” 

วBio-Calcium Carbonate Produced from Wasted Green  
Mussel Shell  

  1) โดแ  1) ดว)าุตจพกนัธ์ เลจศิาจวไพบูลแ์ 
    2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา เองสจทธจ์ 
    3. ดว)สุิกสสา บ าวุาทวกพแ์ 
    4) นัาาสาิอวุณศวี าามอวุณโาตจ 

วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
  2) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมอุปงวณ์ิจเควาะ่์ไมโควพลาสตจงหบบพงพาโดแใา้สีแ้อม 

ฟลูออเวสเซนัต์ไนัล์เวด-งวาฟีนัวงิมงกบเทคนัจคปัญญาปวะดจษฐ์” 
    วInnovative Portable Microplastic Sensing Device Using  

Fluorescent Nile Red/Graphene and Artificial Intelligence 
Technique  

  2) โดแ  1) ดว)ักนัทว์เพ็ญ ควุิววณ์ 
2) นัาาสาิสุงกญญา ศจวจมาง 
3) ดว)สมเงีแวตจ ขอเงีแวตจิาศ์  
4) นัาแเผงาเทพ เาจดสุขใั  
5) ดว)อดจสว เตือนัตวานันัท์ 
6) นัาแอกศิพาษ์ ทวกพแ์พกฒนั์ 
7. ดว)ถนัอม โลมาศ 
8. นัาแณกฐพล ิกฒนัิจสุทธ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

/3) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  3. ผลาานัเวื่อา “ต้นัหบบภาคสนัามขอาวะบบถงาแภาพสามมจตจคิามเว็ิสูาขอาเนัื้อเแื่อ 
าีิภาพ” 
วField Prototype of A High-Speed Three-Dimensional Imaging of  
Biological Tissue  

  3) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พนัมศกงดจ์ มีมนัต์  
2) ิงาที่ว้อแตวี เัษฎา หซงเตี้แิ  
3) ดว)แุทธนัา ลีนัาเพ็าว  
4) นัาาสาิัจวาภวณ์ หสนัหั ้
5) นัาแคุณางว พละิาศ์ 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
  4) ผลาานัเวื่อา “MagikTuch - วะบบลจฟต์หบบไว้สกมผกส” 
    วMagikTuch – Touchless Elevator System  
  4) โดแ  1) ดว)ศจิวกงษ์ ศจิโมงษธววม  

2) นัาแิีวะแุทธ ิกลแ์ลดา  
3) นัาแเมทนัี งจัเัวจญ 
4) ดว)วกศมจทกต หผนัสมบูวณ์ 
5) นัาแศกงวจนัทว์ วอดพกนัธ์ 
6) นัาาสาิณกฐณจาา มีบุญมาง 
7) นัาแนัพดล พุงมพาษ์ 
8) นัาแสุทธจพาษ์ ธกญญเัวจญ 
9) นัาแภกทวดล เลีแบักนัทว ์
10) ดว)พวอนัาค์ พาษ์ไพบูลแ์ 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
  5) ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัสอบ TBDR D Dect : Gold Amp Test Kit” 

วTBDR D Dect: Gold Amp Test Kit  
  5) โดแ  1. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ธาากแ หง้ิพจนัจั 

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ักตุวาค์ ข าดี 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สมาาแ สกนัตจิกฒนังุล 
4. นัาแสมศกงดจ์ เ่วีแญทอา 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

  6. ผลาานัเวื่อา “ผจิ่นักาเทีแมัางเัลาตจนัผสมเซลล์ต้นัง าเนัจดงกบโงวทหฟคเตอว์ 
ด้ิแเทคนัจคงาวพจมพ์าีิภาพหบบสามมจตจส า่วกบงาววกงษาหผลหละงาวฟื้นัฟู 
ผจิ่นักา” 

    ว3D-Bioprinted Artificial Skin from Gelatin with Stem Cells and  
Growth Factor for Wound Healing and Skin Regeneration  

  6) โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐพล ถนักดางาาหสา  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เภสกางว่ญจาฤดี เ่มสถาปัตแ์ 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแหพทแ์ตุลแพฤงษ์ ถาิวสิกสดจ์วกงษ์ 

/4. นัาแงจตจพาษ์ ))) 
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4) นัาแงจตจพาษ์ ปาสาณพาศ์ 
5. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ศนัจ บุญญงุล 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

  7. ผลาานัเวื่อา “งาวพกฒนัาอุปงวณ์ัอภาพเวือาหสาอจเล็งโทวลูมจเนัสเซนัซ์ไฟฟ้า 
งวะหสสลกบส า่วกบงาวตวิัิกดสาวพกนัธุงววมขอาไิวกสเอาไอิี 
หละไิวกสตกบอกงเสบซีในัเิลาเดีแิงกนัโดแไมงใา้สาวตจดฉลาง” 
วDevelopment of The Alternating Current Electroluminescence  
(ACEL) Display for Simultaneous Detecting of HIV and HCV cDNA  
with The Label-Free System  

      โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล 
2) นัาแาิจนั ศวีสมิกฒนั 
3) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวแุทธ ิจไลิกลแ ์
4) ดว)อกบดุลฮาดี แะโง๊ะ 
5) ดว)ณกฐธแานั์ างิแเพ็ญ 
6) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์พจสจฐ ตก้างจัิานัจาแ์ 
7) หพทแ์่ญจาอกญาลี อิจ่จาสานันัท์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

  8) ผลาานัเวื่อา “าุดทดสอบอจมมูโนัหอสเสแ์หบบไ่ลตามหนัิวาบวงิมงกบงาวเพจ่มสกญญาณ 
เาจาสีด้ิแทอาส า่วกบบงาาี้ภาิะโล่จตัาา” 
วLateral Flow Immunoassay Test Strip Based on Gold-Enhanced  
Colorimetric Signal for Iron Deficiency Anemia Diagnosis  

  8) โดแ  1) ดว)นัจภาพววณ ฤาาา 
2) ดว)ภกทวาแา ปวีาาเงษตวงจั 
3) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ ากแลภางุล 
4) นัาาสาิงกญญาพกาว ทีฆาแุพววค 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

  9) ผลาานัเวื่อา “เซลล์ต้นัหบบไฮบวจดคาปาซจเตอว์หบบงึ่าขอาหข็าวีดจิซ์งวาฟีนัอองไซด์ 
คิอนัตกมดอทอจเล็งโทวไลต์หละหผงนังก้นัขก้ิแาาพาวาผสมนัาโนังวาฟีนั 
อองไซด์” 

    วPrototype Cell of Reduced Graphene Oxide Quantum Dots  
Electrolyte in Semi-Solid State Hybrid Capacitor and Para  
Rubber Mixed Nano-Graphene Oxide Separator Sheet  

      โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เาวษฐา วกตนัพกนัธ์ 
    2. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)าิาลแ์ ศวีิาษ์ 
    3) ดว)งกญญาภกค ศจลาหง้ิ 
    4) นัาาสาิมาศงว โทิกนันักา 
    5) นัาาสาิณกฎฐ์ฐา บกิ ทอา 
 

/6. นัาาสาิิววณจสา ))) 
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    6) นัาาสาิิววณจสา ทอาสกมฤทธจ์ 
    7) นัาาสาิสุนัจศา ค ามะโฮา 
    8) นัาาสาิธจดาทจพแ์ ักนัทวเัวจญ 
    9) นัาาสาินักนัทจงว าามั าวกส 
    10. นัาแงีวตจ มณีสาแ 
    (สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
  10) ผลาานัเวื่อา “เอทีเควงิมงกบเคมีไฟฟ้าหบบไมงตจดฉลางส า่วกบงาวิจนัจัฉกแโวคโคิจด-19” 

วATK with Label-Free Electrochemical Detection for COVID-19  
Diagnosis  

        โดแ 1) ดว)สุดเขต ไาโแ 
    2) ดว)ักงวพววณ ขุมทวกพแ์ 
    3. ดว)อกบดุลฮาดี แะโง๊ะ 
    วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
  11) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมาุดตวิัิกดเาื้อซาลโมเนัลลาหบบวิดเว็ิส า่วกบอุตสา่งววม 

อา่าว” 
    วInnovative Rapid Salmonella Spp. Detection Kit for Food  

Industry  
        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)เขมฤทกแ ถามะพกฒนั์  

2) นัาแอภจิกฒนั์ เพ็าวส่าแ  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ไตวิจทแ์ วกตนัโวันั์พาศ์ 
4) ดว)พจทกงษ์ เอ่ีแมากแ 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

  12) ผลาานัเวื่อา ““PigXY-AMP” าุดตวิั่าเาื้อไิวกสโวคอ่จิาต์หอฟวจงาในัสุงว 
ที่ไิหละวิดเว็ิด้ิแเทคนัจคหลมป์เปลี่แนัสีในัขก้นัตอนัเดีแิ” 

    วPigXY-AMP” A Sensitive and Rapid One-Step Colorimetric LAMP  
Detection Kit of African Swine Fever Virus  

      โดแ 1) นัาาิววณสจงา เงีแวตจปฐมากแ 
2) นัาแวะพีพกฒนั์ สุิววณงาศ  
3) นัาาสาิักนัทนัา ค าภีวะ 
4) นัาแณวาค์ อวกญวุตม์ 
5) นัาาสาิศจวจนัทจพแ์ หดาตจ๊บ 
6) นัาาสาิเบญญทจพแ์ ตนัดี 
7) นัาแณกฐพล ณวาค์ 
8) ดว)สจทธจโาค ตก้าภกสสวเวือา 
9) ดว)อนักนัต์ ัาหง้ิิกฒนัา 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 
 

/13) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  13) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ตวิัิกดคลอวีนัหบบตงอเนัื่อา” 
    วDevice for Chlorine Continuous Measurement  
        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวางว ลจ่มบุตว  

2) ดว)สภุาธจณี คาหง้ิ  
3) นัาแแุทธภูมจ ทจพแ์ิจมลมาศ  
4) ดว)สภุาวกตนั์ คาฉจม 
5) นัาาสาิงมลานัง ธวฤทธจ์  
6) นัาาสาิมาวีแกม ่ะแีอาบู 
7. นัาแงฤตภาส หง้ิ่นัู 
8. นัาแอกสมี สอหละ 
9. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปณต ถาิวกางูว 
10. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เพวจศพจาญ์ คณาธาวณา 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

  14) ผลาานัเวื่อา “วะบบคิบคุมเควือขงาแงล้อาโทวทววศนั์อกตโนัมกตจ” 
    วThai Robotic Telescope Network (TRTN)  
        โดแ 1) นัาแภคิกต ปวะสจทธจ์ 
    2) นัาแวุงาฤทธจ์ อนัุตวิจวามงุล 
    3) นัาแปฐมพาษ์ บกตจปันั 
    4) นัาแงฤษฎา ปาลี 
    5) นัาแอนัุพาษ์ อจนัปันั 
    6) นัาแสุัจนัโณ งกณธววม 
    7) นัาาสาิณกฐธจดา มางสจนัธ์ 
    8) นัาแักงวพกนัธ์ งจตงวอา 
    9) นัาาสาิถลกานักนัท์ สลกดทุงข์ 
    10) นัาแคมสกนั ทอาบุญ 
    11) ดว)พีวพาศ์ ตงอฑีฆะ 
    12. นัาแาาวีฟ มนัูทกศนั์ 
    13. นัาแนัฤเบศ โงมล 

วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
  15) ผลาานัเวื่อา “งาวผลจตงวะังเงวีแบตามอแงาาโบวาณ เพื่อพกฒนัาสูงงาวบูวณะ 

หละตงอแอดาานัศจลปงววมไทแ” 
    วThe Ancient Manufacture of Ancient Thai Mirror (Kriab mirror)  

for Develop Into the Restoration and Extension of Thai Art  
        โดแ นัาแวกาพล เต๋ั๊ะแา 

วสาขาปวกาญา  
 
 
 

/16. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  16) ผลาานัเวื่อา “นัิกตปะงาวกา: ปะงาวกาเทีแมที่มีโควาสว้าาเลีแนัหบบธววมาาตจ 
ด้ิแงวะบินังาวอองหบบาีิั าลอา” 

    วInnovareef: Artificial Coral Reef Structure Exploiting a Spiral  
Design using Biomimicry Architecture  

        โดแ 1) นัาแิวุต ศวีสุิววณ ์
    2) วอาศาสตวาัาวแ์ สกติหพทแ์่ญจา ดว)นักนัทวจงา ากนัซื่อ 
    3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)าโแดม สววพศวี 
    4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา เองสจทธจ์ 
    5) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจิกฒนั์ ิาจวิาศ์งิจนั 

วสาขาปวกาญา  
  17) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมพลาสมาสว้าามูลคงาผลจตภกณฑ์าุมานัสว้าาสววค์ิจถีใ่มง” 
    วPlasma Innovation Creates Value for Creative Community  

Products for The New Normal Lifestyle  
        โดแ 1) ดว)เสิต อจนัทวศจวจ  

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ดิาหข บุตวงูล  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สุวจนัทว์ อจนัทะแศ 
4. ดว)พสุ เวือาปัญญาโวันั์ 
5) ดว)อนัุาา วกงสกนัตจ 
6. ดว)สจทธจพาศ์ ิาศ์ไาแสุิววณ 
7. ดว)ิศจนั ิาศ์ิจไล 
8. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวิววณ บุญญิววณ 
วสาขาสกาคมิจทแา  

  18) ผลาานัเวื่อา “วะบบเิ็บสาวสนัเทศภูมจศาสตว์หสดาอกตวางาวงกดงวงอนัขอาเ่ล็งงล้า 
โควาสว้าาในัปวะเทศไทแ” 

    วWeb Geographic Information System Map (Web GIS Map) for  
Corrosion Rate of Structural Steel in Thailand  

        โดแ 1) ดว)ินัจดา พาศ์ศกงดจ์สิกสดจ์ 
    2. ดว)เองวกตนั์ ไิแนัจตแ์ 
    3. นัาแศจขวจนั ศวโาตจ 
    4) นัาแปิแะ ค าสุข 
    5) ดว)ณมุวธา สถจวัจนัดา พอลสกนั 
    6) นัาแสแาม หง้ิค าไสแ์ 
    7. นัาแิจษณุพาษ์ คนัหวา 
    8. ดว)อ านัิแศกงดจ์ เัีแวไพโวันั์ 
    9) ดว)ปิตจานั งลงอมัจต 
    10) นัาแโฆษจต ิาค์ปิ่นัหง้ิ 
    11) ิงาที่ว้อแตวี นัจวุา บุญา ู

วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
/19. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  19) ผลาานัเวื่อา ““ฟู๊ดพว้อม” เทคโนัโลแีาาญฉลาดส า่วกบงาวใ่้โภานับ าบกด 
หละงาวผลจตอา่าวหบบเฉพาะเัาะัา” 

    ว“Food Prompt” Smart Technologies for Personalized Nutrition  
Support and Food Fabrication  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิกสสนักแ ิววธนักัฉวจแา  
2) นัาแหพทแ์ปาณกสม์ เัษฎาพว  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)งานัต์ ปทานัุคม  
4) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ักงวจนั าิาาตจ  
5) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)เองสจทธจ์ ัาเัวจญวกงษ์  
6) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เภสกางวสุพกฒนั์ ัจวานัุสวณ์งุล  
7) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)วะดม พาษ์ิุฒจธววม 
8. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)เิาแกนัต์ วาาศวี 
9. ดว)ิจภาิดี อแูงอจนัทว์ 
10. ดว)ใฝ่ฝันั ตกณฑงจตตจ 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

  20) ผลาานัเวื่อา “สจมจลกนั : วะบบปวะมิลหละหสดาข้อมูลผลงวะทบทาาัจติจทแา 
หละสุขภาพัจตวะดกบปวะาางว โดแใา้เควือขงาแสกาคมออนัไลนั์ขนัาดใ่ญง” 

    วPSIMILAN: A Data Processing and Visualization System for  
Population-level Psychological Impact on Mental Health Using  
Large-scale Social Networks  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ศุภิาศ์ ทก่ิวอบ 
2) ดว)ธนัจสา ทิจาศว ี
3) ดว)ธนัพล นัวเสฎฐ ์
4. นัาแงฤตจนั าาตวีนักนัท์ 
5. นัาแธนัิจนัท์ ิจัจตว 
6. นัาแอนันัต์ งกาพานัจา 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

  21) ผลาานัเวื่อา “เควื่อามือโต้ตอบส า่วกบงาวสว้าาโมเดลสามมจตจขอาเฝืองัมูง             
หบบง า่นัดเอา” 

    วInteractive Tool for Creating 3D Models of Custom-Made  
Nasal Splint  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวพกนัธ์ คูงสงุลนัจวกนัดว์  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ณกาาา แอดวะบ า 
3. หพทแ์่ญจาไอวจณ ากแงกาิาฬ 
4) นัาแวาต เตาะิจัจตวัาวุ 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

 
 

/22. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  22) ผลาานัเวื่อา “หาทบอทปัญญาปวะดจษฐ์เพ่ืองาวดูหลสุขภาพัจตหละงาวางิแเ่ลือ 
ด้านัอาวมณ์หละสุขภาพัจตในัภาิะงาววะบาดขอาไิวกสโคิจด 19  
วหาทบอทใสงใั ” 

    วAI Chatbot for Mental Health and Emotional Support During  
The Covid-19 Pandemics (PSYJAI Chatbot)  

        โดแ 1) นัาาสาิพณจดา โแมะบุตว  
2) ดว)งลงวณ์ ิาศ์ภาตจงะเสวี 
3. วอาศาสตวาัาวแ์ หพทแ์่ญจาสุดสบาแ ัุลงทกพพะ 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

  23) ผลาานัเวื่อา “NurseSims : นัิกตงววมงาวเวีแนัวูุ้่งนัั าลอาทาางาวพแาบาล 
ส า่วกบนักงศึงษาพแาบาลคิามหมงนัแ าสูา ปวะ่แกดาบปวะมาณ” 

    วNurseSims: High Fidelity, Cost-Saving Mannequin Simulators,  
A Learning Innovation for Nursing Students  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวะงอบ งวณีงจั  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ศวีสุดา ิาศ์ิจเศษงุล 
วสาขางาวศึงษา   

  24) ผลาานัเวื่อา “ุ่งนับาดเั็บัางแาาธววมาาตจส า่วกบฝึงงาว่้ามเลือดงงอนันั าผู้บาดเั็บ 
สงาโวาพแาบาล” 

    วNatural Rubber Trauma Manikin for Practicing Prehospital  
Hemorrhage Control  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแหพทแ์โงเมศิว์ ทอาขาิ  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจธจนัาถ หซงตก้า 
3. ดว)อนักนัท์ างสุวจิาค์ 
วสาขางาวศงึษา   

  25) ผลาานัเวื่อา “วะบบเงษตวอกัฉวจแะเพ่ืองาวเวีแนัวู้ทุงางิาิกแหละพกฒนัาภาคงาวเงษตว 
ไทแอแงาาแก่าแืนั” 

    วSmart Agriculture System for Learning of All Ages and  
Sustainable Development of The Thai Agricultural Sector  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ดุสจต อธจนัุิกฒนั์  
2) นัาาสาิวมแ์นัลจนั ักนัทะิาษ์ 
วสาขางาวศึงษา  

 
  รางวัลประกาศเกียรติคุณ ั านัินั 25 วาาิกล ได้หงง 
  ๑) ผลาานัเวื่อา “ิกสดุง าบกาวกาสีเองซ์ัางแาาคอมโพสจตหบเวีแมซกลเฟต/เซลลูโลสอสกณฐานั” 
    วX-ray Shielding from Rubber Composite of Barium  

Sulfate/Amorphous Cellulose  
    โดแ  1) นัาาสาิ่วจเนัตว มุงาพแาบาล 

 
/2) ศาสตวาัาวแ์ ))) 
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2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา เองสจทธจ์  
3) วอาศาสตวาัาวแ์สมใั เพ็าปวีาา  

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
  2. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาิจเควาะ่์สาวงลุงมซกลไฟต์หบบอกตโนัมกตจในัอา่าว” 

วAutomatic Sulfite Analyzer in Foods  
      โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัภาพว แกาิจเศษ 
    2) นัาแิกนัากแ มีศจวจ 
    3. นัาาสาิาุตจงาญันั์ ข าขัว 
    4. นัาแักงวพาษ์ สุิววณบวจบูวณ์ 
    (สาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
  3. ผลาานัเวื่อา “ต้นัหบบหง้ิหบตเตอวี่ส า่วกบงกงเง็บพลกาาานัสะอาด” 

วGlass Battery Prototype for Clean and Green Energy Storage  
      โดแ  1) ดว)พจนัจั งจัขุนัทด  

2) ดว)ัจนัต่วา ปัดาาสี  
3) นัาแอมวเทพ มนัตวีอุปถกมภ์  
4) นัาาสาิัจดาภา ลมองอนั 
5. ดว)สุเมธ ศจวจวันั์ 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
  4) ผลาานัเวื่อา ““ปิ่นัโต” เควื่อาสหงนัอา่าวหบบาาญฉลาด” 
    ว“PINTO” Smart Food Scanner  
      โดแ  1) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)งานัต์ ปทานัุคม 

2) นัาแงกนัต์นัภกส ทจพแผลาผลงุล 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิกสสนักแ ิววธนักัฉวจแา  
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

  5. ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัหละองานัผล่มูงโล่จตวะบบ Rh หบบ่ลาแานัจดพว้อมงกนั” 
    (Device for Simultaneous Rh Blood Typing) 
      โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ินัจดา ่ลาแิกฒนัไพศาล 

2) นัาแิจษณุ เนัีแมสี  
3) นัาาสาิทกศนัีแ์ สงุลด าวาพานัจา 
4) ดว)ัุฬาลกงษณ์ นั้อแพงิา 
5. นัาาสาิิจภาดา านัาเงีแวตจ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

  6) ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัิกณโวคหบบองานัผลด้ิแตาเปลงา MTB Strip” 
    วTB naked eye detection kit (MTB Strip)  
      โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ปา่นักนั วกฐิาศ์ัจวงุล  

2) นัาาสาิิจลาณี เดาขัว  
3) นัาาสาินักนัทจตา สจา่์พนัมากแ 
(สาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

/7. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  7. ผลาานัเวื่อา “อนัุภาคนัาโนัโล่ะที่มีฤทธจ์ต้านัเาื้อัุลจนัทวีแ์ส า่วกบใา้ 
ในัภาคอุตสา่งววม” 

    วNanomaterials with Anti-Microbial Property for Industrial Use  
      โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ดาควอา พจศสุิววณ  

2) นัาาสาิอวทนัา แอดณวาค์  
3) นัาาสาิพวธจดา ิกฒนังูล 
4. นัาาสาิงกญงว พีวะสจแาภา 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

  8) ผลาานัเวื่อา “เส้นัโปวตีนัไขงขาิพว้อมทานั ไว้หป้า ไว้ไขมกนั ที่ผงานังาวฆงาเาื้อ 
ด้ิแวีทอว์ท” 
วReady-To-Eat Egg White Protein Noodles, No Carb Added and  
No Fat, with Retort Processing  

      โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สถาพว าามอุโฆษ  
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สจวจากแ อดจศกงดจ์ิกฒนัา  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ธกนัแิกนั สินัทิี  
4) นัาาสาิสวกลพว ิาศ์พกฒนัานัุงุล  
5) นัาแนักนัท์ธว เัวจญศกงดจ์ 

    วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
  9) ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัเาื้อนัจิคาสเซจลในัสกติ์ปีงหบบ DNA Spin Disk” 
    วNewcastle Disease (NDV) DNA Spin Disk  
      โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)โงสุม ักนัทว์ศจวจ 

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ภณูจศวา ลจ้มนันัทงุล 
3) นัาแิจศวุต ศวีพุงมไขง 
4) นัาาสาิภกทวลกงษณ์ ปัถมกา 
5) นัาแนัวบดี วาญวอนั 
6) ดว)สุพกตวา อาวีงจั 
7) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สกติหพทแ์่ญจานัาวีวกตนั์ ิจเศษงุล 
8) ดว)สจนัทิี คูงเัวจญถาิว 
9. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เงษว ักนัทว์ศจวจ 
10. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ทาแาท ศวีแาภกแ 
11. ดว)พวพววณ ัวกสสจา่์ 
12. ดว)เงศปุญแิีศ์ บุญวอดดจษฐ์ 
13. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สมาาแ สกนัตจิกฒนังุล 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 
 
 

/10. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  10) ผลาานัเวื่อา “งาวพกฒนัาเควื่อาพงนัสาวป้อางกนัง าักด่นัอนังวะทู้ข้าิโพดลาแัุด 

หบบอุโมาค์ลม” 
    วDevelopment of An Air Assist Boom Anti-Fall Armyworm  

Sprayer  
        โดแ 1) ดว)แุทธนัา เควือ่าญาาญพาค์  

2) ดว)พฤทธจาาตจ ปุญิกฒโท  
3) ดว)พกงตว์ิจภา สุทธจิาว ี
4) นัาแิีวะ สุขปวะเสวจฐ 
5) นัาแพาษ์ศกงดจ์ ตงาแง้อนัทอา 
6) นัาแิวิจา สุดัวจตธววมัวจแาางูว 
7) นัาาเงษตวจนั ฝ่าแอุปวะ 
8) นัาาสาิวุงาทจิา ดาวกงษ์ 
9) นัาาสาิดิาปวะทีป มะลจดิา 
10) นัาาิจภาิววณ ดินัมีสุข 
11) นัาแฉกตวาีิจนั ดาิใ่ญง 
12) นัาแทิีป ่ลิาหง้ิ 
13) นัาแัตุวภกทว วกตนัิจสาลนันัท์ 
14) นัาแสมาาแ ผะอบเ่ล็ง 
15) นัาแเสงสววค์ ิววณงวี 
16) ดว)ปิแวกตนั์ ธววมงจัิกฒนั์ 
17) ดว)นัาุนัาวถ ตก้าัจตสมคจด 
18) นัาแอกคคพล เสนัาณวาค์ 

    (สาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
  11) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมงาวสว้าาวะบบนัจเิศนั์ากงนั าวางลอแ เพ่ือหง้ปัญ่าโวควางเนังา 

โคนัเนังาในัทุเวีแนัหบบถาิว” 
วInnovation of Reborn Root Ecosystem to Recovery Durian Tree 
Infected with Phytophthora spp.  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวภกทว ิาจวแางวณ ์
2) นัาแปิแะพาษ์ สอนัหง้ิ 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

  12) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาล าเลีแาข้าิเปลือง” 
วPaddy Conveyor Machine  

        โดแ 1) นัาแมาคล ใั่าญ 
2) นัาแอาทจตแ์ งาวะเงษ 
3) นัาแเาิาศกงดจ์ หง้ิเนัตว 

    (สาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 
 

/13) ผลาานัเวื่อา ))) 
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  13) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาทดสอบหผงนังวอาอกตโนัมกตจที่ใา้ตกินักบอนัุภาคหบบไฟฟ้าสถจต 
ส า่วกบงาวทดสอบปวะสจทธจภาพงาวงวอาอนัุภาคขอา่นั้างางอนัามกแ 
หละ่นั้างาง N95/KN95/KF94/FFP” 
วAn Automated Filter Tester Based On an Electrostatic Particle  
Counter for Testing the Particle Filtration Efficiency of Surgical  
Masks and N95/KN95/KF94/FFP Masks  

        โดแ วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พานัจา อจนัต๊ะ 
    วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
  14) ผลาานัเวื่อา “หบตเตอวี่านัจดลจเทีแมไอออนัปวะสจทธจภาพสูาวูปหบบทวางวะบอง 

โมเดล 18650 านัจดเอ็นัเอ็มซีท่ีเคลือบด้ิแิกสดุขก้นัสูา 4 านัจด” 
    ว18650 Cylindrical Li-Ion Batteries Cells Using NMC Core@Shell  

Structure with Tetra-Materials  
        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)มนัตวี สิงาาพฤงษ์ 

2) นัาาสาินัจางานัต์ อนักนัต์สุขสิกสดจ์ 
3) ดว)ปวเมนัทว์ เาี่แิาาญ 
4. นัาแณกฐนันัท์ ัวลีาาญากแ 
5) นัาแิวพล เตาาางูว 
6) นัาาสาิาลทจาา หั้าสกนัต ์
7) นัาแงาญันั์ ่อมละม้าแ 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

  15) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมสีสเตวปโตมกแซีสในัาานััจตวงววม” 
    วInnovation of Streptomyces Dyes in Painting  
        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์นัฤมล เถื่อนังูล 

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ปวาวถนัา ศจวจสานัต์ 
3) นัาแเาาิลจต พ่ึาหตา 
4. นัาาสาิบกณฑจตา เถื่อนังูล 
วสาขาปวกาญา  

  16) ผลาานัเวื่อา “วะบบงล้อาตวิัักบหละหั้าเตือนังาวอองนัองเขตอุทแานัขอาสกติ์ป่า” 
วDetection Camera and Notification System for Wildlife Invasion  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พนัมศกงดจ์ มีมนัต์  
2) ดว)อจทธจพล ฟอาหง้ิ 
3) ดว)แุทธนัา ลีนัาเพ็าว 
4) นัาแนัจวิจทธ์ งุนักนัตา  
5) ิงาที่ว้อแตวี เัษฎา หซงเตี้แิ  
6) นัาาสาิัจวาภวณ์ หสนัหั ้
7. นัาแปภาิจาญ์ ่นัอาขุงนัสาว 
8. นัาแอกควพล ต๊ะมงานั 
วสาขาสกาคมิจทแา  

/17. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  17) ผลาานัเวื่อา “าุดนัิกตงววมผลจตปุ๋แอจนัทวีแ์เพ่ือพกฒนัาาุมานั” 
วAn Innovation of Organic Fertilizer Producing Set for 
Community Development  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ักงวมาส เลา่ิณจา 
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)เาจดพาษ์ เาี่แิาาญิกฒนัา 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สุพววณ แก่าแืนั 
4. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐพล ภูมจสะอาด 
วสาขาสกาคมิจทแา  

  18) ผลาานัเวื่อา “ตู้วะบบวกบหั้าเ่ตุฉุงเฉจนั” 
    วSOS Emergency Call  
        โดแ 1. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)งจตจศกงดจ์ เงจดโต 
    2) ดว)พจสุทธจ์ ศวีักนัทว์ 
    3) นัาแาลกา หแ้มาื่นั 

4) นัาาสาิสุิจาา ากแิววณธววม 
5) นัาแพจเาฐ ลือโฮ้า 
6) นัาแปิแะพกนัธุ์ ขกนัไวง  
วสาขาสกาคมิจทแา  

  19) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาอบลมว้อนัหบบพาวาโบลาโดมพลกาาานัเซลล์หสาอาทจตแ์ 
เคลื่อนัที่ได้” 
วParabola Dome Hot Air Dryer Mobile Using Solar Energy  

        โดแ 1) ดว)คววาจต สจา่์สุข 
    2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ทศิววษ สีตะิกนั 
    3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)่ววษงว ิววธนัะสาว 
    4. นัาแิกสแษฏจ์ อนักนัต์ปวีาางว 
    5. นัาแนักทที โคตวทุมมี 
    6. นัาาสาิพนัจดา พจลาสุตา 
    7. ดว)ินักาพว นัาม่าษา 

วสาขาสกาคมิจทแา  
  20) ผลาานัเวื่อา “OV-RDT: หพลตฟอว์มปัญญาปวะดจษฐ์ส า่วกบคกดงวอา ักดงาว 

หละสนักบสนัุนัสาวสนัเทศเพ่ืองาวิาางลแุทธ์ในังาวหง้ปัญ่างาววะบาด 
ขอาโวคพแาธจใบไม้ตกบ” 

    วOV-RDT: Intelligence Platform for Opisthorchiasis Screening and  
Information Support System for Strategic Controlling of  
Opisthorchiasis  

        โดแ 1) ดว)ธนัพาศ์  อจนัทวะ 
2) ดว)เปวม ักนัทว์สิงาา 
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)อกญาลี เตาะเสนั 

 
/4) ศาสตวาัาวแ์ ))) 
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4) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ณวาค์ ขกนัตีหง้ิ 
5) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ไพบูลแ์ สจทธจถาิว 
6) ดว)านัจงา ิวสจษฐ 
7. นัาาสาิแุภาภวณ์ ิกนันัา 
8. นัาาสาิงววณจงาว์ ิจวกาิา 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

  21) ผลาานัเวื่อา “หพลตฟอว์มงลาาส า่วกบงาวสว้าาเควื่อามือบ าบกดทาาัจติจทแา 
ด้ิแปัญญาปวะดจษฐ์” 

    วAI Psychological Intervention Open Platform   
        โดแ 1) ดว)งลงวณ์ ิาศ์ภาตจงะเสวี  

2) นัาาสาิพณจดา โแมะบุตว  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)นัวจศ ่นัู่อม  
4) ดว)สุเมธ แืนัแา 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

  22. ผลาานัเวื่อา “วูปหบบเทคโนัโลแีคิามัวจาเสมือนั วAR) ส า่วกบห่ลงาทงอาเที่แิ 
เาจาปวะิกตจศาสตว์ในัักา่ิกดพจษณุโลง” 

    วAugmented Reality for Historical Tourist Attractions in  
Phitsanulok Province  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)งนังงาญันั์ เสนัง่์ นัมะุ่ต  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ักงวงฤษณ์ เสนัง่์ นัมะุ่ต  
3) ดว)เงษิดี พุทธภูมจพจทกงษ์  
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

  23) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาิกดสมววถภาพทาางาแหบบบกนัทึงในัคลาิด์ FIBER FIT” 
    วThe Cloud FIBER-FIT Model for Physical Fitness Check-Up  
        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เงษวา วกงษ์พาษ์สจวจ 

2) นัาแขิกญากแ ศวีสุวกงษ์ 
3) ดว)พวากแ วกงษ์พาษ์สจวจ 

    วสาขางาวศึงษา  
24) ผลาานัเวื่อา “EmpowerMe: หาทบอทโค้ทเพ่ือเตวีแมทกงษะอนัาคต ใ่้ผู้เวีแนัดจัจทกล 

ในัอนัาคตในัแุคอนัาคตปวงตจถกดไป” 
    วEmpowerMe: Chatbot-Based Career Coach for Digital Learners  

to Reach Dream Jobs with the Next Normal Future Skill Sets  
        โดแ ศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์  คล้าแสกาข์ 
    วสาขางาวศึงษา  
 
 
 

/25. ผลาานัเวื่อา ))) 
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  25. ผลาานัเวื่อา “หอปพลจเคากนัเพ่ืองาวเวีแนัวู้ด้ิแเงมเสมือนััวจาบนัมือถือส า่วกบนัจสจต 

สกติหพทแ ์: เวื่อางาแิจภาคสงินั่กิขอาสุนักข” 
วAugmented Reality on Mobile Game-Based Learning  
Applications for Veterinary Students: Canine Head Anatomy  

      โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ สกติหพทแ์่ญจา ดว)ภาินัา เาื้อศจวจ  
2) นัาแภกงดี สุดถนัอม 
3) นัาาักนัทจมา อจนัทวปัญญา 
4) เด็งาาแงฤตแาญ์ เาื้อศจวจ 

    วสาขางาวศึงษา  
 
  ทก้านัี้  ผู้ปวะดจษฐ์คจดค้นัที่ ได้วกบวาาิกลในัหตงละสาขาิจาางาว ัะได้วกบปวะงาศนัีแบกตว        
เาจดาูเงีแวตจคุณ หละเาจนัวาาิกล ดกานัี้  
  วาาิกลวะดกบดีเดงนั  วาาิกลละ  500,000  บาท  
  วาาิกลวะดกบดีมาง  วาาิกลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท   
  วาาิกลวะดกบดี   วาาิกลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
  วาาิกลปวะงาศเงีแวตจคุณ  วาาิกลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ปวะงาศ ณ ิกนัที่ 25 พฤศัจงาแนั ๒๕๖5 
 
 
 
วนัาาสาิิจภาวกตนั์  ดีองอา  

ผู้อ านัิแงาวส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ 
 
  
 
 
 
 
 


