
  
 
 
  

 
ประกาศส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 

เร่ือง รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
.......................................................... 

 
ตามที่ ส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ วิา)  ได้ปวะงาศเาจญาินัใ่้ผู้สนัใัเสนัอผลาานั             

ซึ่าเป็นัผลจตผล ผลจตภกณฑ์ งววมิจธี งวะบินังาว ิจธีงาว มาตวงาว ่วือวะบบ ตลอดันัิจทแางาวตงาา  ๆ           
ที่ดีเดงนัพจสูันั์หล้ิิงาเป็นัปวะโแานั์หงงปวะเทศาาตจ ทก้าทาาด้านัิจทแาศาสตว์ เทคโนัโลแี  หละสกาคมศาสตว์      
เพ่ือขอวกบวาาิกลงาวิจักแห่งาาาตจ : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะั าปีาบปวะมาณ ๒๕๖5 นัก้นั 

 

ในังาวนัี้ ิา) ได้พจัาวณาผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ที่เสนัอขอวกบวาาิกลฯ เสว็ัสจ้นัเวีแบว้อแหล้ิ 
หละอนัุมกตจใ่้วาาิกลงาวิจักแห่งาาาตจ : วาาิกลผลาานัปวะดจษฐ์คจดค้นั ปวะั าปี าบปวะมาณ ๒๕๖5          
ั านัินั 55 ผลาานั ในัสาขาิจาางาวตงาา ๆ วิม 9 สาขาิจาางาว ดกานัี้ 

 

รางวัลระดับดีเด่น  
  -ไมงมีผลาานัได้วกบวาาิกล- 
 

  รางวัลระดับดีมาก ั านัินั 8 ผลาานั ได้หงง 
  1) ผลาานัเวื่อา “่อมข้าิ: อุปงวณ์ตวิัสอบคิาม่อมในัข้าิ่อมมะลจหบบพงพา 

ด้ิแเทคนัจคปัญญาปวะดจษฐ์” 
(HomKhaw: Portable Rice Aromatic Tester Using Artificial  
Intelligence Technique) 

  1. โดแ  1) ดว)อดจสว  เตือนัตวานันัท์  
2) ดว)วกตนัิววณ  ักนัทว์ศศจธว  
3) นัาแณกฐพล  ิกฒนัิจสุทธ ์ 
4) นัาแถนัอม  โลมาศ  
5) นัาแอกศิพาษ์  ทวกพแ์พกฒนั์  
6) นัาาสาิงลดธจดา  ญานัุงูล  
7) นัาาสาิธาวาวกตนั์  มณีนังิม  
8) นัาาสาิผงามาศ  ิาค์เตแ์ 
9) นัาาสาิิกาวี  สุขิจิกฒนั ์
10) นัาาปวาณี  มณีนัจล 
11) นัาาสาิดาวาวกตนั์  มณีักนัทว์ 
12) นัาาสาิสุพววณจงาว์  ปังเคธาตจ 
13) นัาาสาิอสมาภวณ์  ักตตุพวพาษ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 
/2) ผลาานั ))) 
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  2) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาเคลือบฟิล์มบาาด้ิแงวะบินังาวสปาว์ง” 
(Thin Film Coating Machine Via Sparking Process) 

  2. โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พจศจษฐ์  สจา่์ใั  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ิีวะเดา  ทอาสุิววณ  
(สาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 

  3. ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัคกดงวอา “โคิจด-19 สหงนั”” 
(“COVID-19 SCAN” Screening Kit  

  3) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สกญากแ  พแุาภว  
2) ดว)พจมพ์ขิกญ  ่าญนักนัทอนักนัต์ 
3) ดว)นัาแหพทแ์ไตววกงษ์  พจสจษฐ์งุล 
4. ดว)นัพกต  ักนัทวิจสูตว 
5. ดว)พจวจแะ  ิาศ์คาคาเทพ 
6. นัาาสาิอวพววณ  มแุวมาศ 
7. นัาาสาิภกทวพว  นัจ่มเสมอ 
8) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์แา  ภูงิวิววณ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  
 

  4. ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ตวิัิกดหลคเตทในัเลือดหบบพงพาที่สามาวถองานัผลได้ทกนัที  
ณ ัุดดูหลผู้ป่ิแ” 
วPortable Blood Lactate Detection Device for Immediate  
Readout at the Patient Care Point  

      โดแ  1) ดว)นัาฏนักดดา  วอดทอาค า 
    2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแหพทแ์ณกฐากแ  ศวีสิกสดจ ์
    3) นัาาสาิปวาณี  วกตนัิลีดจโวันั์ 
    4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ  ากแลภางุล 
    5) นัาาสาิสจวปวะภา  บุบผา่อม 
    6) นัาาสาิพกาวางว  เงีแวตจอมววกงษ์ 
    วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  5) ผลาานัเวื่อา “eLysozyme สาวแกบแก้าหบคทีเวีแัางโปวตีนัไขงขาิส า่วกบอุตสา่งววม 
อา่าวหละงาวเพาะเลี้แาสกติ์” 
วeLysozyme – Antimicrobial Agent from Hen Egg White Protein  
for Food Industry and Animal Farming  

      โดแ  1) ดว)ิีวะพาษ์  ิวปวะโแานั ์
    2) ดว)ิววณพ  ิจเศษสาินั 
    3) ดว)สจทธจวกงษ์  วอแตวะงูล 
    4) นัาาักนัทจมา  ัเวสจทธจงุลากแ 
 

/5. นัาแสุวพล ))) 
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    5) นัาแสุวพล  เค้าภูไทแ 
    6) Dr. Fabien De Meester  
    วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 

  6. ผลาานัเวื่อา “งาวผลจตเบต้างลูหคนัโพลีหซคคาไวด์หละเบต้างลูหคนัโอลจโงหซคคาไวด์ 
านัจดใ่มง ัางเาื้อวา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073  
เพ่ือใา้ปวะโแานั์ในัอุตสา่งววมตงาา ๆ” 
วA Novel Beta-glucan Polysaccharide and Oligosaccharide  
Production by Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073  
for Industrial Applications  

      โดแ  1) ดว)ไิ  ปวะทุมผาแ 
    2) นัาแบิว  ิีวะพกนัธุ์ 
    3) ดว)ภาิดี  เมธะคานันัท์ 
    วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 

  7. ผลาานัเวื่อา “เทคโนัโลแีงาวสงกดสาวะส าคกญอองฤทธจ์ที่อุณ่ภูมจต่ าด้ิแตกิท าละลาแ 
หวาดกนัต่ างิงาัุดิจงฤตส า่วกบผลจตนั้ ามกนัไขงหดาสงกดมูลคงาสูาเป็นัเิาส าอาา 
เพ่ือหง้ปัญ่าไขงไงงล้นัตลาด หละแงวะดกบอาค์คิามวู้งาวหปววูปไขงไงง 
ขอาปวะเทศ” 
วLow Temperature, Subcritical Fluid Extraction Technology  
for High Quality Egg Oil Production in Transforming Cheap,  
Local Agricultural Raw Materials into High Value, Novel  
Cosmeceutical Products  

      โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)อาลกงษณ์  ทจพแวกตนั์ 
    2) นัาาสาิภกทวจนัทว์  สุพานัจาิาทจนั 
    3) ดว)ักงวภพ  ิาศ์ิจิกฒนั ์
    4) นัาแธนับดี  มีลาภ 
    5) นัาาสาิสุพกตวา  ทอาทา 
    วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

  8) ผลาานัเวื่อา “งี่ทอผ้างึ่าอกตโนัมกตจเพ่ืออนัุวกงษ์ผ้าแงไทแ” 
    วA Semi-Automatic Loom to Preserve Thai Brocade  
      โดแ  1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)เงสว  ิาศ์เงษม 
    2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐพล  ภูมจสะอาด 
    3) นัาแณวาค์ธว  เนัื้อักนัทา 
    วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 
 
 

/วาาิกลวะดกบดี ))) 
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  รางวัลระดับดี ั านัินั 20 ผลาานั ได้หงง 
  1) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมเควื่อาผลจตนั้ าแาฆงาเาื้อที่มีปวะสจทธจภาพสูา วาคาถูง  

หละปลอดภกแ โดแอาศกแเทคโนัโลแีอจเล็งโทวลจซจสขอาไทแ” 
วInnovation in Machine for Generating High-performance, 
Inexpensive, and Nontoxic Disinfectant Using Thai Electrolysis 
Technology  

  1) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวางว  ลจ่มบุตว 
    2) นัาาสาิงมลานัง  ธวฤทธจ์ 
    3. นัาแแุทธภูมจ  ทจพแ์ิจมลมาศ 
    4) นัาาสาิมาวีแกม  ่ะแีอาบู 
    5. นัาแงฤตภาส  หง้ิ่นัู 
    6. นัาาสาิเันััจวา  สาแานัะพกนัธ์ 
    7. นัาาสาิสุภาวกตนั์  คาฉจม 
    8) นัาาสาิสุภาธจณี  คาหง้ิ 
    9. นัาแเงีแวตจศกงดจ์  พว่มสุิววณ์ 
    10. นัาแอกสมี  สอหละ 
    11) นัาาสาิงกสวจนั  สาแส่กส 
    12) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ภาณุพาศ์  พุทธวกงษ์ 
    13) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สุวพาษ์  สจวจพาศ์ดี 
    14. นัาาสาินัจศานัาถ  ิวปัญญา 
    15) ดว)นั าโาค  โสมาภา 
    16. ดว)คุณานักนัท์  ทแาแุทธ 
    17. ดว)โดงาสแาม  โสมาภา 
    18) นัาแภางว  โสมาภา 
    19. นัาแสาแกณ่์  ั าเวจญ 

วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 

  2) ผลาานัเวื่อา “VirionQ PPE: าุดป้อางกนัอกนัตวาแสงินับุคคลที่มีปวะสจทธจภาพง าักดไิวกส” 
    วVirionQ PPE: Personal Protective Clothing with Virucidal Efficacy  
  2) โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)สนัอา  เองสจทธจ์  

2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิจิกฒนั์  ิาจวิาศ์งิจนั  
3) นัาแศกงดจนัา  เัีแวนักแ  
4) นัาาสาิัจดาภา  ปวะมิลศจลป์  
5) นัาาสาิปวกาญามาศ  ิกนัแาิ  
วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  

 
 
 

/3. ผลาานั ))) 
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  3. ผลาานัเวื่อา ““COXY-AMP” าุดตวิัโคิจด-19 ด้ิแเทคนัจคหลมป์เปลี่แนัสี 
ในัขก้นัตอนัเดีแิ” 
ว“COXY-AMP” COVID-19 One-step Colorimetric LAMP  
Detection Kit  

  3) โดแ  1) นัาาิววณสจงา  เงีแวตจปฐมากแ  
2) นัาแิกนัเสด็ั  เัวจญวกมแ์  
3) นัาาสาิักนัทนัา  ค าภีวะ  
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พวสิววค์  เ่ลือาิุฒจิาษ์ 
5) ดว)สุงกญญา  เพ็าพานัจา 
6) นัาแวะพีพกฒนั์  สุิววณงาศ 
7) ดว)ภคพฤฒ  คุ้มิกนั 
8) นัาแศวาิุฒจ  ศจวจธววมักงว 
9) นัาาสาิเบญญทจพแ์  ตนัดี 
10) นัาาสาิศจวจนัทจพแ์  หดาตจ๊บ 
11) นัาแณวาค์  อวกญวุตม์ 
12) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)่ิกา  ่าุงแตวะงูล 
13) ดว)ศจวเศวษฐ์  บกณฑุากแ 
14) ดว)อนักนัต์  ัาหง้ิิกฒนัา 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  
 

  4) ผลาานัเวื่อา “าุดทดสอบิจนัจัฉกแโวคตจดเาื้อวาที่มีคิามส าคกญทาางาวหพทแ์หบบวิดเว็ิ 
โดแิจธีอจมมูโนัโควมาโตงวาฟฟี” 

    วA Novel Rapid Diagnostic Kit for Medically Important Fungi by  
Using Immunochromatographic Assay  

  4) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สจวจดา  แกาฉจม  
2) นัาแปงวณ์สิจส  สวะทอาเดาิจสจฐ  
3) นัาแงฤษฎา  พฤงษผล  

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  
 

  5) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมงาวผลจตโมโนัโคลนัอลหอนัตจบอดีตงอ่มูงเลือดวะบบดีเอโง 
ด้ิแเทคโนัโลแีคลกาฟาั” 
วInnovation for Producing Monoclonal Antibody Against  
the Diego Blood Group System by Phage Display Library  
Technology  

      โดแ  1. ศาสตวาัาวแ์พจเศษ ดว) พลตวี่ญจา อ้อแทจพแ์  ณ ถลาา  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ัีวะพาษ์  ทะนัาศกงดจ์ศวีงุล  
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 
/6. ผลาานั ))) 
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  6. ผลาานัเวื่อา “หอว์งีตาว์หละหขนังลงวะังเาา – าุดอุปงวณ์ฝึงงาวสื่อสาว 

ขอามือหละสมอา” 
    วAir Guitar and Mirror Robotic Hand –Brain and Hand  

Communication Practice Instrument  
  6) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)พจศจษฐ์  สจา่์ใั  

2) ดว)เทิสจนัธุ์  ค าปิคา 
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ิีวะเดา  ทอาสุิววณ 
4) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ  ิจวกล่์เิาแกนัต ์
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 

  7. ผลาานัเวื่อา “แาาพาวา-อจเลงโตวไลท์สถานัะหข็าทก้า่มดสูงลจเธีแมหบตเตอวี่แืด่แุงนั 
แุคอกัฉวจแะ” 
วNatural Rubber All Solid Electrolyte to Flexible Lithium Battery  
of Smart Generation  

      โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)วกตนัิววณ  มงวพกนัธุ์ 
2) นัาแวะพีพกฒนั์  ไทวาาม 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  8) ผลาานัเวื่อา “เซ็นัเซอว์ฐานังวะดาษเพ่ือวะบุัีโนัไทป์ขอาแีนัฮีโมโงลบจนัอี 
ส า่วกบงาวิจนัจัฉกแโวคธาลกสซีเมีแ” 
วPaper-based Sensor for the Genotype Identification of  
Hemoglobin E for the Diagnosis of Thalassemia  

  8) โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ธนัจษฐ์  ปวาณีนัวาวกตนั์ 
2) นัาาสาิทอาเพจ่ม  มก่นัคาดี 
3) นัาแณกฐพล  ัจวะงจตตจิุฒจ 
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวแุทธ  ิจไลิกลแ ์
5) ศาสตวาัาวแ์เงีแวตจคุณ นัาแหพทแ์สุทกศนั์  ฟู่เัวจญ 
6) ดว)อวพววณ  ศวีพจากแ 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  9) ผลาานัเวื่อา “าุดทดสอบหอลงอฮอล์ หบบทวีอจนัิกนั” 
    ว3-in-1 Alcohol Test Kit  
      โดแ  ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ศุภงาญันั์  า านัจ 
    (สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  10) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมวะบบแกบแก้าัุลจนัทวีแ์ด้ิแหสาคิามแาิคลื่นัสก้นั เพ่ือเพจ่มคุณภาพ 
นั้ านัมดจบใ่้งกบฟาว์มโคนัมขนัาดเล็งหละขนัาดงลาาในัเขตว้อนัาื้นั” 
วPre-Aseptic-Sterilization System Plus (PASS+) with UVC for  
Improving Quality of Raw Milk from Small and Medium Size  
Farm  

/โดแ 1) ดว)เดิจด ))) 
 



-7- 
 
        โดแ 1) ดว)เดิจด  มงวพาศ์ 
    2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแสกติหพทแ์ากแเดา  อจนัทว์ากแศวี 
    3. นัาแหสิา  เงจดปวะทุม 
    4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ศุภิววณ  ตกนัตแานันัท์ 
    วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 

  11) ผลาานัเวื่อา “ผลจตภกณฑ์ทวาแหมิัางมกนัส าปะ่ลกาไทแ” 
    วCat Litter from Thai Cassava  
        โดแ 1) ดว)ลกญังว  อมวงจับ าวุา  

2) นัาแอภจนักนัท์  ม่าศกงดจ์สิกสดจ์  
3) นัาแิกฒนัพว  ตก้าสางา 
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 

  12) ผลาานัเวื่อา “DryWooD: วะบบคิบคุมงาวอบไม้อกตโนัมกตจ” 
    วDryWooD: Wood Drying Automatic Control System  

      โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจวกนัดว  มาหทนั  
2) นัาแงวงต  สุิววณวกตนั์  
3) นัาแทิีศจลป์  ิาศ์พวต 
4) นัาแธกญญิีว์  วสมกแ 
5) นัาแิจนัจา  เพ็าวมณี 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  13) ผลาานัเวื่อา “StressWooD Meter: เควื่อาิกดคิามเค้นัในัไม้หปววูปอุตสา่งววม 
คิามหมงนัแ าสูา” 

    วStressWooD Meter: Apparatus for Accurate Assessment  
of Internal Stress within Industrial Lumber  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจวกนัดว  มาหทนั  
2) ดว)ปวะเิศว์  เดี่แิิานัจา  
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สถาพว  ักนัทิี  
4) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)สกััพกนัธ์  ลีละตานันัท์  
5) ดว)ศวเทพ  ิววณวกตนั์  
6) นัาแทิีศจลป์  ิาศ์พวต 
7. นัาาสาิงุลธจดา  ศวีสุาาตจ 
8. นัาแอุงฤษฎ์  ภิกคธานันัท์ 
9. นัาแใัเพ็าว  โต๊ะ่มาด 
10. นัาามกลลจงา  เวือาศวี 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 
 

/14. ผลาานั ))) 
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  14) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมงาวใา้ดจนัสกาเควาะ่์เมลานัจนัในัฐานัะิกสดุสจ่าทอทดหทนั 
เพ่ือสว้าาสววค์เควื่อานัุงา่งมห่งาอนัาคต” 

    วInnovative Synthesized Melanin from Soil as Textile Substitute  
to Create Garments for the Future  

        โดแ ดว)ขัวศกงต์  นัาคปานั  
วสาขาปวกาญา  

 

  15) ผลาานัเวื่อา “ปิวามจดงวาฟคกด: งาวหบงาสงินัภาพโทนัสีเทาทาางาวหพทแ์ 
ด้ิแงาวผสมผสานัข้อมูลคิามเข้มหละงาวไลงวะดกบสีขอาภาพ” 

    วPyramid Graph Cut: Integrating Intensity and Gradient Information  
for Grayscale Medical Image Segmentation  

        โดแ 1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแหพทแ์ทนัาากแ  สจวจอภจสจทธจ์  
2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวพกนัธ์  คูงสงุลนัจวกนัดว์  
3) Professor Dr. Peter Fereed Haddawy  
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

 

  16) ผลาานัเวื่อา “วะบบตวิั่าหละวะบุปวะเภทขอาโวค่ลอดเลือดสมอาานัจดเลือดออง 
ในัสมอา วHemorrhagic stroke) บนัภาพถงาแสมอาัางงาวตวิัเองซเวแ์ 
คอมพจิเตอว์ วcomputed tomography ่วือ CT) โดแไมงฉีดสาวทึบวกาสี  
วnon-contrast CT ่วือNCCT) โดแอกตโนัมกตจ” 

    วAutomatic Hemorrhagic Stroke Detection and Categorization  
System on Non-contrast Computed Tomography  

        โดแ 1) นัาาสาิพกนัธจตว  ักนัทว์หตงาผล 
    2. วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ฑจตพาษ์  สงาหสา 
    3. นัาแหพทแ์เสาิพันั์  สาวกมภงุล 
    4) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐสุดา  เงาทกณฑ์ทอา 
    5) นัาแอตจิจาญ์  ักนัทวมาลี 
    6) นัาแเองดนักแ  ธววมากแเดาา 

วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  17) ผลาานัเวื่อา “วะบบวะบุต าห่นังาลจ่มเลือดในัสมอาโดแอกตโนัมกตจบนัภาพถงาแสมอา ncCT  
ขอาผู้ป่ิแโวค่ลอดเลือด วMiddle Cerebral Artery) อุดตกนั 
ในัวะแะเฉีแบพลกนััางไฟล์ DICOM” 

    วAutomatic Thrombus Localization System on ncCT slices  
for AIS Stroke Patient (Middle Cerebral Artery) using DICOM File  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐสุดา  เงาทกณฑ์ทอา  
2) นัาแอตจิจาญ์  ักนัทวมาลี  
3) นัาแเองดนักแ  ธววมากแเดาา  
4) วอาศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ฑจตพาษ์  สงาหสา  

/5) นัาแฐณพล ))) 
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5) นัาแฐณพล  ักนัทว์ส าเภา  
6) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธนัาวกงษ์  ธีวะมก่นัคา  
7) นัาาสาิพกนัธจตว  ักนัทว์หตงาผล 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

 

  18) ผลาานัเวื่อา “เมมมจฟาแ-โปวหงวมปวะแุงต์ปัญญาปวะดจษฐ์เพื่องาวิจเควาะ่์ 
หละปวะมิลผลภาษาไทแส า่วกบทุงคนั” 

    วMemmify-Artificial Intelligence Application for Thai Language  
Processing and Analysis for All  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ณกฐพาศ์  ทอาเทพ 
2) นัาแิวุณ  ซจา่์เงจล 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  19) ผลาานัเวื่อา “ุ่งนัอิกแิะสืบพกนัธุ์สตวีอกัฉวจแะเพ่ืองาวท า่กตถงาวทาานัวีเิา” 
    วSmart Female Reproductive Model for Gynecology Procedures  
        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์ากแณวาค์  โาคสุาาตจ  

2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจธจนัาถ  หซงตก้า 
3. ดว)อนักนัท์  างสุวจิาค์ 
วสาขางาวศึงษา  
 

  20) ผลาานัเวื่อา “ุ่งนัฝึง่้ามเลือดในัผู้ป่ิแงวะดูงเาจางวานั่กง” 
    วPelvic Binding Model for Practicing Hemorrhage Control  
        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์โงเมศิว์  ทอาขาิ  

2) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัจธจนัาถ  หซงตก้า 
วสาขางาวศึงษา  

 
  รางวัลประกาศเกียรติคุณ ั านัินั 27 ผลาานั ได้หงง 
  ๑) ผลาานัเวื่อา “เซ็นัเซอว์ฐานังวะดาษหบบพงพาส า่วกบตวิัิกดโล่ะ่นักง 

ในัอา่าวงวะป๋อาัางผลผลจตทาางาวเงษตว” 
    วPortable Paper-based Sensors for Determination of Heavy  

Metals in Canned Food from Agricultural Products  
    โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ  ากแลภางุล  

2) ดว)งจ่างาญันั์  พกาัุนักนัท์  
3) ดว)สุดเขต  ไาโแ  
4) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิีณา  เสีแาเพวาะ  
5) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ณวาค์ ปวะไพวกงษ์สจทธจ์  

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 
 

/2. ผลาานั ))) 
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  2. ผลาานัเวื่อา “งล้อาัุลทววศนั์หบบคอนัโฟคอลส า่วกบถงาแภาพสามมจตจ” 
วConfocal Microscope for 3D Imaging  

      โดแ  ดว)สวิจศ  หสาทิีสจนั  
    (สาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 

  3. ผลาานัเวื่อา “เควื่อางวอาฝุ่นัละออาหละง าักดเาื้อโวคในัอางาศ” 
วAir Purification and Disinfection Device  

      โดแ  1) ดว)พวอนัาค์  พาษ์ไพบูลแ์  
2) นัาาสาิภาิจณี  มีวาศว ี 
3) นัาแพีวะพาศ์  ฟังเขีแิ  
4) นัาแศกงวจนัทว์  วอดพกนัธ์ 
5. นัาแัจวสจญั์  ตก้า่ลกงากแ 
6) ดว)ศจิวกงษ์  ศจิโมงษธววม 
7. นัาแสุวเดา  โาตจางิา 
8) นัาาสาิณกฐิววณ  สุิววณัจต 
9) นัาาสาิปวจมล  ทจพแมาลี 

    วสาขาิจทแาศาสตว์งาแภาพหละคณจตศาสตว์  
 

  4) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมงาวสว้าาง้อนัเนัื้อมะเว็าั าลอาขอามะเว็าัอปวะสาทตาในัเด็ง” 
    วInnovative Tissue Construction of A Childhood–eye–cancer  

Retinoblastoma  
      โดแ  1) ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)วสสุคนัธ์  หง้ิขาิ 

2) นัาาสาิดิาพว  หสาิจมล 
3) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์สุวเดา  ่าส์อจา  
4) หพทแ์่ญจาดิาเนัตว  โวันัาภวณ์  
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ ์ 

 

  5. ผลาานัเวื่อา “เควื่อาฝึงคิามหข็าหวาขอางล้ามเนัื้อ่าแใั” 
    (Breath Trainer) 
      โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)งวอนัาค์  แืนัแาากแิกฒนั์ 

2) ดว)าูศกงดจ์  ธนัิกฒโนั  
3) นัาาสาิศศจภา  บูวณพกนัธฤงษ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์งาวหพทแ์  

 

  6) ผลาานัเวื่อา “สตวจปเทสเคมีไฟฟ้าวงิมงกบสมาว์ทโฟนัส า่วกบงาวิจนัจัฉกแโวคฉี่่นัู” 
    วAn Electrochemical Strip-test Integrated with Smartphone  

for Leptospirosis Diagnosis  
      โดแ  1) ดว)สุดเขต  ไาโแ  

2) นัาาสาิิกนัิจสา  ดีนัจล  
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)หพทแ์่ญจางนัจษฐา  ภกทวงุล 

/4) ดว)อกบดุลฮาดี ))) 
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4) ดว)อกบดุลฮาดี  แะโง๊ะ 
5. ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ  ากแลภางุล 
(สาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  7. ผลาานัเวื่อา “ผลจตภกณฑ์ควีมทามือต้านัเาื้อัุลจนัทวีแ์ที่มีสงินัผสมขอาสาวสงกด 
ฟ้าทะลาแโัว” 

    วAndrovid Anti-microbial Hand Cream with Andrographis  
Paniculata Extract  

      โดแ  1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เภสกางวเนัตจ  ิวะนัุา  
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ภาิพกนัธ์  ภกทวโงศล  
3) ดว)อจทธจพล  ศจวจเดาางว 
4. นัาาสาิินัาวี  วกงปวะาา 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  8) ผลาานัเวื่อา “ผลจตภกณฑ์ฆงาเาื้อหบคทีเวีแหละไิวกสัางออว์หงนัจคซจาค์ไอออนั” 
วOrganic Zinc ion Disinfectant Product  

      โดแ  1) ดว)ิวาแุทธ  สะโัมหสา  
2) นัาาสาิภกทวพว  โงนัจล  
3) ดว)ิววณพ  ิจเศษสาินั  
4) ดว)ณกฏฐพว  พจมพะ  
5) ดว)าลจตา  วกตนัเทิะเนัตว 
6) ดว)สจนัีนัาฏ  ไทแบุญวอด  
7) ดว)สุดคนัึา  สจา่์โต 
8) ดว)เภสกางว่ญจาศศจธว  เอ้ือิจวจแะิจทแ์ 
9) นัาแาูาาตจ  ิาวจนัทว์  
10) นัาาสาิอมวพววณ  คอแสูาเนัจนั 
11) นัาาสาิิววณภวณ์  ักนัทว์่อม 
12) นัาแธนัางว  ตก้าเมธางุล  

    วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  
 

  9) ผลาานัเวื่อา “าุดทดสอบหบบไ่ลตามหนัิวาบอแงาาอกตโนัมกตจวงิมงกบเทคนัจคเคมีไฟฟ้า 
ส า่วกบงาวตวิัิกดสาวพกนัธุงววมขอาโวคไิวกสตกบอกงเสบบีด้ิแงาว 
่แดตกิอแงาาเพีแาขก้นัตอนัเดีแิ” 

    วAn Automated Electrochemical Lateral flow Device  
for One-step Hepatitis B Virus DNA Detection  

      โดแ  1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)อวิววณ  ากแลภางุล 
2) นัาแาิจนั  ศวีสมิกฒนั 
3) ดว)อกบดุลฮาดี  แะโง๊ะ 
4) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวแุทธ ิจไลิกลแ ์

/5. ดว)ณกฐธแานั์ ))) 
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5) ดว)ณกฐธแานั์  างิแเพ็ญ 
6) ศาสตวาัาวแ์ นัาแหพทแ์พจสจฐ  ตก้างจัิานัจาแ์ 
วสาขาิจทแาศาสตว์เคมีหละเภสกา  

 

  10) ผลาานัเวื่อา “าุดตวิัสาวพจษานัจดบีที่งงอโวคตาแดงินั วEMS) ในังุ้าหบบหถบสี” 
    วImmunochromatographic Strip Test for Detection of Toxin B  

that Cause Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp  
        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ศจิาพว  ลาแกนัต์  

2) ดว)ปวะดจษฐ์  ่ิกามานั  
3) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ไพศาล  สจทธจงวงุล 
4) ดว)าลจนักนัท์  เพ็าสุข 
5) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปวจนัทว์  ากแิจสุทธาางูว 

    (สาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
 

  11) ผลาานัเวื่อา “ิกคซีนัหางนัาโนัหบบเงาะตจดเแื่อเมืองต้านัโวคเ่าืองเนังาในัปลา” 
วImmersion Vaccination in Fish Against Columnaris Disease by 
Mucoadhesive Nanovaccine  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแสกติหพทแ์นัพดล  พจฬาวกตนั์ 
2) ดว)ธีวพาศ์  แะทา 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแสกติหพทแ์าาญณวาค์  วอดค า 
4) ดว)สกติหพทแ์่ ญจาสจวจงว  งจตจโแดม 
5) ดว)คทาิุธ  นัามด ี
วสาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  

 

  12) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ส า่วกบตวิัิกดสาวใ่้คิามเผ็ดในัพวจงหบบพงพา” 
วA Portable Sensor Device for the Detection of the Pungency  
of Chili Peppers  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวางว  ลจ่มบุตว 
2) นัาแอกสมี  สอหละ 
3) นัาาสาิงกสวจนั  สาแส่กส 
4) นัาแเงีแวตจศกงดจ์  พว่มสุิววณ์ 
5) นัาาสาิเันััจวา สาแานัะพกนัธ์ 
6) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ปณต  ถาิวกางูว 
7) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)เพวจศพจาญ์  คณาธาวณา 
8) ดว)นั าโาค  โสมาภา 
9) ดว)โดงาสแาม  โสมาภา 
10) นัาแเดงนัพาษ์  โสมาภา 
11) นัาาสาิธมลิววณ  ิาศ์สิกสดจ ์

    (สาขาเงษตวศาสตว์หละาีิิจทแา  
/13. ผลาานั ))) 
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  13) ผลาานัเวื่อา “หพลตฟอว์มเซนัเซอว์ตวิัิกดงลจ่นัหบบไอโอทีส า่วกบโวาาานัสีเขีแิ 
หละสจ่าหิดล้อมอกัฉวจแะ” 
วIoT Odor Sensor Platform Technology for Smart Green Factory  
and Environment  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ธีวเงีแวตจ์  เงจดเัวจญ 
2) นัาแธีวภกทว์  พบควุฑ  
3) นัาแาญานัจนั  คุณาวกงษ์  
4) นัาแเศวษฐา  สีแกา 

    วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

  14) ผลาานัเวื่อา “าุดวะบบดกงักบหละคิบคุมง๊าซคาว์บอนัไดอองไซด์” 
    วCO2 Capture and Control System  
        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)สมเงีแวตจ  ัตุวาค์ล้ าเลจศ  

2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)านัิกฒนั์  นัจทกศนั์ิจัจตว 
3) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัตุวภกทว  ิาฤทธจ์ 
4. วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ัางล  พวมแะ 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  
 

  15) ผลาานัเวื่อา “วถิจเควาะ่์ผลดงินัพจเศษ” 
วExpress Analysis Mobile Unit  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ัฑุามาศ  วกตนัิวาภวณ์  
2) ดว)ศวกณแ์  งีวตจ่กตถแางว 
3) นัาแหคนั  อ านัิแพววณ  
4) นัาแฉกตวากแ  ิจวจแะไงวงุล  
5) นัาแิีวะพาศ์  เอ๋ีแิพานัจา  
6) นัาแงิจนั  ธนัโงเศศ 
7. นัาแหพทแ์เอนัง  มุงาอ้อมงลาา 
8. นัาแสุวเดา  ทิีหสาสงุลไทแ 
วสาขาิจศิงววมศาสตว์หละอุตสา่งววมิจักแ  

 

  16) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาอองง าลกางาแหละงาแภาพบ าบกดส า่วกบงาวฝึงลุงแืนั  
เพ่ือผู้สูาอาแุ” 
วSit to Stand Trainer: Exercise and Rehabilitation Machine  
for the Elderly  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)บววแาค์  วุงาเวือาด้ิแบุญ 
2) ดว)สาแวกง  สอาดไพว 
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ศุภากแ  ิวพันั์พจศุทธจ์ 
4. นัาแากแพกฒนั์  ศวีขัวลาภ 
5. นัาแบาวมี  บุญมี 

/6. นัาาสาิาณจญา ))) 
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6. นัาาสาิาณจญา  เัวจญคุณธววม 
7. นัาแพกทธิุธ  มานัะพาศ์พกนัธ์ 
วสาขาสกาคมิจทแา  

 

  17) ผลาานัเวื่อา “ผลจตภกณฑ์สว้าาสววค์สานัศจลป์เิีแาโงศกแเควื่อาปวะดกบนัิกตงววม 
อกตลกงษณ์ไทแ” 

    วInnovative Jewelry Products for the Creative Wiang Kosai  
Thai Identity  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ดิาหข  บุตวงูล  
2) ดว)พสุ  เวือาปัญญาโวันั์ 
3) นัาแิจทิกส  นัิลอจนัทว์ 
4) นัาาสาิเงตนั์สจวี  สุขศวีหง้ิ 
5) นัาาสาินั้ าทจพแ์  ถุาหง้ิ่าษ์ 
6) นัาาสาิหพวิไพวจนัทว์  ศวีิจาา 
วสาขาสกาคมิจทแา  

 

  18) ผลาานัเวื่อา “อุปงวณ์ต้นัหบบเควื่อาตวิัิกดปวะเมจนัไนัโตวเันัในัใบข้าิ 
เพ่ือลดต้นัทุนังาวผลจตข้าิ” 
วThe Nitrogen Measurement Equipment in Rice Leaves  
to Reduce Production Costs  

        โดแ ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ม่ศกงดจ์  เงตุฉ่ า  
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  19) ผลาานัเวื่อา “วะบบตวิัักบบุคคลอ าพวาาอาิุธปืนัผงานังาวิจเควาะ่์ภาพิจดีโอ 
ัางงล้อาิาัวปิด” 

    วHuman with Concealed Gun Detection via CCTV Videos  
Analysis  

        โดแ 1) ดว)ธนัพาศ์  อจนัทวะ 
2) นัาาสาิแุภาภวณ์  ิกนันัา 
3) นัาาสาิพจมลพววณ  าาาุมพว  
4) นัาาสาิศจวจวกตนั์  าาอจนัทว์ 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

 

  20) ผลาานัเวื่อา “เิ็บหอปพลจเคากนัส า่วกบงาวสว้าาหบบั าลอา 3 มจตจขอาฟันัเทีแม  
เพ่ืองาวฝึงทกงษะทาาด้านัทกนัตงววมปวะดจษฐ์โดแใา้เทคนัจคโฟโต้หงวมเมททวี” 

    ว3D Model Reconstruction Of Plastic Tooth For Practicing Tooth  
Restorative Skill via Photogrammetry Technique   

        โดแ 1) ดว)ธนัพาศ์  อจนัทวะ  
2) นัาแพวภจวมแ์  โลัวกส  

/3. นัาาสาิทกามจนัทว์ ))) 
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3) นัาาสาิทกามจนัทว์  เซี่แาอ้ึา  
4) นัาาสาิศุภนัจตา  ดาดินั 
5) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)ทกนัตหพทแ์ปิแะพาษ์  พววณพจสุทธจ์ 
6. ผู้างิแศาสตวาัาวแ์ ดว)ทกนัตหพทแ์่ญจาณกฏฐจวา  สุขสุเดา 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  

 

  21. ผลาานัเวื่อา “งาวิกดอกตวาสงินั่กิใัหละทวิาองอกตโนัมกตจโดแผลเองซเวแ์ทวิาอง” 
    วAutomatic Measurement of Cardiothoracic Ratio in Chest X-Ray  
        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ิวพกนัธ์  คูงสงุลนัจวกนัดว์  

2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแหพทแ์ทนัาากแ  สจวจอภจสจทธจ์  
3) นัาาสาิศุภาิววณ  ่ลีสงลุ  
4) นัาาสาิเพ็ญพจาาา  ทอานัวจนัทว์ 
5) นัาาสาิอภจาญา  เงื้อมา 
วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

  22) ผลาานัเวื่อา “นัิกตงววมโภานัางาวอกัฉวจแะเพ่ือคิามแก่าแืนัด้านังาวดูหลสุขภาพ 
ในัโวาพแาบาล” 

    วSmart Nutrition Innovation for Healthcare Sustainability  
in Hospitals  

        โดแ 1) วอาศาสตวาัาวแ์ ดว)ักงวงฤษณ์  เสนัง่์ นัมะุ่ต 
2) ดว)เสงสววค์  ศจิจลกแ 
3) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)งนังงาญันั์  เสนัง่์ นัมะุ่ต 

    วสาขาเทคโนัโลแีสาวสนัเทศหละนัจเทศศาสตว์  
 

23) ผลาานัเวื่อา “MALLO: นัิกตงววมหอปพลจเคาก่นัพอทกลอกนัทวาพลกาบนั่ลกงงาวขอาเงม 
เพ่ือเพจ่มพูนัทกงษะภาษาอกางฤษหละหวาัูาใัห่งาแุคดจสวกปทีฟ” 

    วMALLO: A Superpower Gamified Application Portal for Boosting  
Language Skills and Motivation in the Disruptive Era  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)พวพจมล  ศุขะิาที 
2) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์  คล้าแสกาข์ 

    วสาขางาวศึงษา  
 

  24. ผลาานัเวื่อา “MALLIE: คิามปงตจใ่มงขอางาวเวีแนัวู้ภาษาอกางฤษอแงาาท้าทาแ 
ด้ิแหาทบอทเงม” 
วMALLIE: Chatbot-Based Challenging Game as a New Normal  
Way to Learn English Language  

      โดแ 1) ศาสตวาัาวแ์ ดว)ัจนัติีว์  คล้าแสกาข์  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)พวพจมล  ศุขะิาที 

    วสาขางาวศึงษา  
 

/25) ผลาานั ))) 
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  25) ผลาานัเวื่อา “ขอาเลงนัเพื่อสว้าาคิามเข้าองเข้าใังาวใา้าีิจตวงิมงกนัขอาเด็งปงตจ 
งกบคนัพจงาวผงานังาวเลงนัขอาเลงนั doll house” 

    วEmpathic Doll House : Playing for create Sympathy  
for the Special Needs People  

        โดแ ผู้างิแศาสตวาัาวแ์พวเทพ  เลจศเทิศจวจ  
    วสาขางาวศึงษา  
 

  26) ผลาานัเวื่อา “ุ่งนัั าลอาปฏจสกมพกนัธ์งาแิจภาค่กิสุนักขเพ่ืองาวเวีแนัวู้ด้ิแตนัเอา” 
วCanine Head Anatomy Interaction Model for Self-Learning  

        โดแ 1) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ สกติหพทแ์่ญจาภาินัา  เาื้อศจวจ 
2) นัาาักนัทจมา  อจนัทวปัญญา 
3) นัาแภกงดี  สุดถนัอม 

    วสาขางาวศึงษา  
 

  27) ผลาานัเวื่อา “เควื่อาพจมพ์าีิภาพ 3 มจตจ: ัางงาวศึงษาสูงปวะโแานั์ในังาวิจักแ 
หละงาวหพทแ์” 
ว3D Bioprinter: from Classroom to Research and Medical  
Applications  

        โดแ 1) ดว)สุพววษา  แอดเมือา  
2) ผู้างิ แศาสตวาัาวแ์ ดว)นัาแหพทแ์อมวพกนัธุ์  เสวีมาศพกนัธุ์  
3) นัาแนัิพว  เ่ลงาิกฒนัธววม 

    วสาขางาวศึงษา  
 
  ทก้านัี้  ผู้ปวะดจษฐ์คจดค้นัที่ได้วกบวาาิกลในัหตงละสาขาิจาางาว ัะได้วกบปวะงาศนัีแบกตว          
เาจดาูเงีแวตจคุณ หละเาจนัวาาิกล ดกานัี้   
  วาาิกลวะดกบดีมาง  วาาิกลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท   
  วาาิกลวะดกบดี   วาาิกลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
  วาาิกลปวะงาศเงีแวตจคุณ  วาาิกลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ปวะงาศ ณ ิกนัที่  23  พฤศัจงาแนั ๒๕๖4 
 
 
 
วนัาาสาิิจภาวกตนั์  ดีองอา  

ผู้อ านัิแงาวส านักงาานังาวิจักแห่งาาาตจ 
 
  
 
 


