
 
 
 

 
 
 

ประกาศ 
คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เร่ือง รายช่ือผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

ตามที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา  
ได้ดําเนินโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคล 
องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น และนําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และประธานวุฒิสภาได้มีคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๗/๒๕๕๖  
เรื่อง ต้ังคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ืออํานวยการ กํากับดูแล ให้คําแนะนําดําเนินโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้น น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาและประเมิน 
ผลงานที่เสนอเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานวุฒิสภาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศ
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๓๙๓ ผลงาน ดังน้ี 

๑. ประเภทบุคคลทั่วไป 
๑. ดร.โกเมน  พบิูลย์โรจน ์

“เครื่องป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกด้วยระบบรีโมทคอนโทรล” 
๒. รศ. ดร.โกสุม  จันทร์ศริ ิ(มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ) 

“DNA BIOSENSOR สําหรับตรวจวินิจฉัยโรค” 
๓. นายจรญั  จุไข่ 

“ไม้ยืนสุขภาพ-ลูกแก้วนวดฝา่เท้า” 
๔. นางจันทิมา  วงษ์ศิริ (ห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮลล์อินโนเวชั่นแอนดีไซน)์ 

“Smile Feet แผ่นรองรองเท้าเพ่ือสุขภาพ” 
๕. นางจิราภรณ์  อรัณยะนาค 

“วิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน/โบราณวัตถุ” 
๖. พญ.เจรียง  จันทรกมล 

“การวิจัยและพัฒนาการผ่าตัดโรคหัวใจ” 
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๗. รศ. ดร.ชยัวัฒน์  คุประตกุล 
“บทความวิทยาศาสตร์สําหรับประชาชน” 

๘. นายชาญ  กุลถาวรากร 
“DIGITAL TRUNKED RADIO CONNECTIVITY (TDRC)” 

๙. จ่าสิบตรี ณรงค์  จิตต์เนื่อง 
“กระสุนปืนลูกซองชนิดหัวเป็นยางแบบทรงตัวด้วยหาง” และ “เครื่องยิงโยธกาส่งเชือก” 

๑๐. นายณัฐเศษ  ศิรินนัทธ์นานนท์ 
“BentoWeb” 

๑๑. พันตรี ทรงพล  เอ่ียมบุญฤทธิ ์
“เครื่องยิงแห (ตาข่าย) จับกุมคนร้าย” และ“อุปกรณ์ดักเจาะยางรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์” 

๑๒. รศ. ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ 
“Cloud Computing in Thailand” 

๑๓. พญ. หม่อมหลวงธญัญน์ภัส  เทวกุล 
“การตรวจยีนจากนํ้าลาย” 

๑๔. ศ. นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
“โรคพิษสุนัขบ้า งานวิจัยครบวงจร” 

๑๕. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์
“พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ กับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไทย” 

๑๖. นางบญุธรรม  มะโนเพ็ชร 
“รองเท้านวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ” 

๑๗. ดร.ประยงค์  กีรติอุไร และ ดร.อารักษ์  ชยักุล 
“โปรแกรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของการผลิตสุกร ไก่เน้ือและไก่ไข่” 

๑๘. นายประโยชน ์ วงค์คําสิงห ์
“เป้าซ้อมยิงแบบอัตโนมติั” 

๑๙. ร้อยเอก นพ.ปัญญา  ยังประภากร 
“การฟักไข่จระเข้ และไข่ตะโขงด้วยกล่องโฟม” 

๒๐. ร้อยเอก พรชยั  คล้ายยา  
“เสื้อเกราะกันกระสุน รุ่น BRAVO ๒๖” 

๒๑. นายพลชัย  พันธุ์อําไพ  
“ระเบิดนํ้าป้องกันไฟป่า” 

๒๒. พลเอก พิเชษฐ์  วิสัยจร 
“จุลินทรีย์ที่มปีระสิทธิภาพ (EM) กับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น” 
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๒๓. พันโท ภิญโญ  ไวยวุฒิ 
“ชุดต้นแบบติดต้ังเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม. บนรถสายพาน ๓๐ แบบ ๘๕” 

๒๔. นายสถาพร  ฉายะโอภาส (มิตรใหม่ฟารม์) 
“ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน” 

๒๕. นายยุทธการ  มากพันธุ ์
“นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน” 

๒๖. นายรอยล  จิตรดอน 
“คลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ” 

๒๗. นางสาวรชัยา  สุพโปฎก (โรงเรียนไผทอุดมศึกษา) 
“กระบวนการเรียนรู้ Patai Triple I” 

๒๘. นายรุ่ง  นุ่มนวล 
“จรวดเสียงยิงขับไล่นก” 

๒๙. บริษัท เค-เฟรช จํากัด 
“อุปกรณ์เปิดมะพร้าวอ่อน : Young coconut puncher-Young coconut opener 
knife” 

๓๐. นายวิชาญ  พมิพ์เจริญ 
“เครื่องเก่ียวนวดข้าวรุ่น Twin Power” 

๓๑. นายวิเวก  อรณุรัตน ์(ศูนย์ศลิปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ 
พระบรมราชนิีนาถ) 
พัฒนาเคร่ืองเคลือบดินเผา “สกุลช่างศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร” 

๓๒. ผศ. ดร.ศศิีโรตม์  เกตุแก้ว 
“เครื่องกําจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา” 

๓๓. นพ.ศุภชัย  ฤกษ์งาม 
“THAI AIDS VACCINE” 

๓๔. พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ 
“การเปลี่ยนผา่นจากระบบสัญญาสมัปทานสู่ระบบใบอนุญาตของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย” 

๓๕. นายสมชาย  วิริยะพงษ์ 
“โปรแกรมจําลองการทํางานของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนนํ้างึม ๒” 

๓๖. นางสาวสุคนธท์ิพย์  สมบัติ 
“วิธีวินิจฉัยเพ่ือตรวจสอบเช้ือพอสพิไวรอยด์จากพืชวงศ์โซลานาซีอ้ีและเมล็ดพันธ์ุ” 

๓๗. นายสุรัตน์  อัตตะ 
“สื่อมวลชนกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
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๓๘. นายอธศิพัฒน ์ วรรณสุทธิ ์
“เกษตรอินทรย์ีภาคปฏิบัติ” 

๓๙. นพ.อนุชิต  จางไววิทย์ 
“เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น” 

๔๐. นายอมร  ตันวรรณรักษ์ 
“ระบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย (My Choice Clicker: Audience 
Response System” 

๔๑. ศ. ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช 
“การใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นกําเนิดจากความหลากหลายทางชีวภาพ” 

๔๒. ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์  วินิตเขตคํานวณ 
“นวัตกรรมจากสารสกัดเมลด็ลําไย ครีมนวดลองกานอยด์” 

๔๓. Prof. Dr.Michael David Hare และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
“Tropical forage seed development to commercial uptake.” 
 

๒. ประเภทนักเรยีน นิสิต นักศกึษา ครู อาจารย์ 
๔๔. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์ 

“การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์รากหญ้าสู่สากล” 
๔๕. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  

   “การสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาประเทศไทย” 
๔๖. นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ 

  “หุ่นยนต์เตือนภัยพิบัติ” และ“โครงการเยาวชนลํานํ้าชี-ลุ่มนํ้าปาวรู้ทันเตรียมใจสู้ภัยนํ้าท่วม” 
๔๗. รศ. ดร. ภก.กอบธัม  สถิรกุล 

   “การค้นหาโมเลกุลทีส่ามารถเป็นยาได้จากสมุนไพรไทยครบวงจร”  
๔๘. นางกัลยา  จุลเดชะ 

  “อุปกรณ์ช่วยเจาะแนวต้ัง” 
๔๙. ดร.ก่ิงกนก  ชวลิตธํารง 

 “การใช้เกมเสมือนจริงออนไลน์ ในการเรียนการสอนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 
๕๐. นายเกษมสุข  ชัยชิตาทร 

  “บังเกอร์นิรภัย (R safety Bomb)” 
๕๑. ศ. นพ.เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม 

   “งานวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ และการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน” 
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๕๒. ผศ.โกศนิ  สวนานนท์  
   “พลาสม่าไอนํ้า” 

๕๓. ผศ. ดร.จรวย  สุวรรณบํารุง  
 “การสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างย่ังยืน”  
๕๔. โรงเรียนกันทรารมณ ์

  “อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตือนการขโมยรถจักรยานยนต์ส่งผ่านโทรศัพท์เคลือ่นที่” 
๕๕. นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ 

  “การเตรียมสย้ีอมในรูปแบบสารเชิงซ้อนเหล็กโดยใช้สารสกัดจากเปลือกลอนตาล” 
๕๖. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา 

  “การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยชุมนุมนักวิทย์รุ่นเยาว์” 
๕๗. นายเฉลิมพร  พงศ์ธรีะวรรณ 

  “เครื่องหว่านเมล็ดยางพารา” 
๕๘. ดร.ฐกฤต  ปานขลบิ 

  “อัคนี ๑” อุปกรณ์เพ่ิมประสทิธิภาพเตาหุงต้มครัวเรือนและผลิตกระแสไฟฟ้า 
๕๙. นางสาวฐิลักษกรฐ์  จิรพิสิฐกุล, นายสุพีระ  นุชนารถ, ดร.พร้อมพงศ์  เพียรพินิจธรรม, 

รศ.ชชูาติ  ธรรมเจริญ และ รศ. ดร.สนอง  เอกสิทธิ ์
  “แผ่นนาโนคริสตัลทองคําเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตกแต่งและออกแบบ” 

๖๐. นายณฐพล  ปรัชญาพัฒนพงศ์, นายบดินทร์  หวาดอุดม  
และนางสาวกมลวรรณ  เมืองมินทร ์

  “โครงการอัดรักษ์โลก” 
๖๑. รศ. ดร. ทพ.ณรงคศ์ักด์ิ  เหล่าศรสีิน 

  “การเกลารากฟันแบบคร้ังเดียวเสร็จด้วยเครื่องขูดอัลตร้าโซนิกเพียโซอิเลก็ทริก” 
๖๒. นายณัฐวุฒิ  บุญเรือง และนายเนติพงษ์  ยาประเสริฐ 

  “เครื่องเก็บขยะในนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” 
๖๓. นางดวงเดือน  แสงวิเศษ 

  “การเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)” 
๖๔. นายดสุิต  สุขสวัสด์ิ 

  “เป็ดน้อยเตือนภัย” 
๖๕. ศ. ดร.ถวิล  พึง่มา  

 “ต้นแบบสถานีส่งการแพร่สญัญาณโทรทัศน์ดิจิทัลระบบ DVB-T๒ สําหรับชุมชน” 
๖๖. นายทวีป  มหาวิจิตร ์

  “เครื่องตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับแบบกรรไกร” 
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๖๗. ผศ. ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน   
“การประดิษฐเ์ตาเผาไฟฟ้าสําหรับเผาผลึกสารประกอบและเซรามิก” 

๖๘. ดร.เทวารักษ์  ปานกลาง, นายชุติพนัธ์  เลศิวชิรไพบลูย์, รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ  
และ รศ. ดร.สนอง  เอกสิทธิ ์

 “เทคโนโลยีการผลิตแผ่นปริซมึระดับนาโนเมตรของโลหะเงินเพ่ือการประยุกต์ 
ทางการแพทย์” 

๖๙. นายเทอดศักด์ิ  ลิ่วหาทอง 
  “ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุโดยใช้การสื่อสารแบบ GSM” 

๗๐. นายธงชัย  พลราช, นายพทิักษ์  นพเก้า และนายมนต์ตรี  สิมาจารย์ 
(วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์) 

  “ตู้โชว์นิรภัย” 
๗๑. นายธนวัฒน์  สืบโสดา 

  “เตาเผาอเนกประสงค์ ๒ ใน ๑” 
๗๒. นายธนาวุฒิ  คําดี, นายวีระยุทธ  พอกฉลาด และนายวสันต์  แสนกลา้ 

(วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์) 
  “ล้อหินเจียระไนจากแผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็กเหลือใช้” 

๗๓. ดร.ธันยวัต  สมใจทวีพร (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 
  “หุ่นยนต์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ” 

๗๔. ผศ. ดร.ธิดารตัน์  เอกสิทธกุิล และ ดร.สญัญา  กุด่ัน 
 “เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรมจากฟางข้าว”  
๗๕. นายธีรพงศ์  สมุทรอัษฎงค์, นางสาวพัสตาภรณ์  เสือสา, นางสาวกานต์ณิศา  มูลผล 

นายโชคชัย  ไตรศักด์ิ, ผศ. ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบญุ  
และ รศ. ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ 

 “ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า” 
๗๖. เด็กหญิงนทีกานต์  อธิมุตติกุล, เด็กชายทรงสิทธิ์  สวัสดี, เด็กชายชาคริต  บูรณารมย์  

และนายอนิวัตต์  ต้ังธีรโชติกุล 
  “การผลิตไตรโคเดอร์มารูปผงแห้งด้วยดินขาวล้างระนองเพ่ือควบคุมโรคพืช” 

๗๗. ดร.นําพน  พพิัฒน์ไพบูลย์ 
  “แหล่งพลังงานความร้อนสูงจากเตาน้ํามันใช้แล้ว” 

๗๘. นายนิคม  อุ่นใจ 
  “เครื่องคัดแยกข้าวสารด้วยพลังงานสองทางเลือกเพ่ือชุมชน ๗ in ๑” 

๗๙. นางสาวนุชศรา  โชคสวนทรพัย์ 
 “การประยุกต์ใช้สื่อการสอนออนไลน์และระบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” 
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๘๐. ผศ. ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ 
   “ชุดถอดประกอบต้นกําลังสําหรับรถเข็นคนพิการ” 

๘๑. ศ. ดร.บณัฑิต  เอ้ืออาภรณ ์
“ภาพอนาคตพลังงานไทย” 

๘๒. นางเบญจมาศ  นาคหลง 
 “สมาธิไฮเทค พัฒนาต้นกล้าสมาธิ สู่ต้นกลา้จิตสาธารณะ รักษ์ลุม่นํ้าคลองตะเภา”   
๘๓. นายประพฒัน ์ ปานนลิ 

 “การเลีย้งปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก ๒๐๐ ลิตร ร่วมกับการปลกูผักบุ้ง
ไร้ดินระบบ DRFT โดยไมใ่ช้ปุ๋ย” 

๘๔. รศ. ดร. ภญ.ประภาพร  บญุมี, ผศ. ดร. ภก.วิวัฒน์  พิชญากร,  
นางพิไลวรรณ  ประพฤติ และ ผศ. ดร.สมศกัด์ิ  บรมธนรัตน ์

  “การประยุกต์ใช้แป้งสาคูในทางเคร่ืองสําอาง” 
๘๕. นายประเสริฐ  ศรประสิทธิ์, นายปรินทร  แจ้งทวี, นายกฤชพล  นิตินยัวินิจ,  

รศ.ชชูาติ  ธรรมเจริญ, ดร.คเณศ  วงษ์ระวี และ รศ. ดร.สนอง  เอกสิทธิ ์
  “เครื่องวัดปริมาณเน้ือยางแห้งในนํ้ายางแบบพกพาสําหรับตีราคานํ้ายางดิบในแหล่งผลิต” 

๘๖. รศ. ดร. ภญ.ปลื้มจิตต์  โรจนพนัธุ ์
   “เจลฟ้าทะลายโจรเพ่ือใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ”  

๘๗. รศ. ดร. ภญ.ปลื้มจิตต์  โรจนพนัธุ ์
   “ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”  

๘๘. รศ. ดร. ภญ.ปลื้มจิตต์  โรจนพนัธุ ์
   “สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย”  

๘๙. ผศ. ดร.ปัณรสี  ฤทธิประวัติ และทีมวิจัย 
   “หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” 

๙๐. ดร.ปีเตอร์  รักธรรม 
 “การใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์ในการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 
๙๑. ศ. ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 “ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกําลังตํ่า” 
๙๒. นายพชร  แก้วกาหลง 

 “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑” 

๙๓. นายพรชัย  มีทอง 
“ห้องเรียนสีเขียวนําพาเปลี่ยนหลอดปลอดภัย ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน” 
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๙๔. นายพรพสิุทธิ ์ มงคลวนิช 
  “การวิเคราะห์อนาคตของเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ” 

๙๕. ดร.พร้อมพงศ ์ เพียรพนิิจธรรม, นายสรรพล  วันทาศลิป์, รศ.ชชูาติ  ธรรมเจริญ 
และ รศ. ดร.สนอง  เอกสิทธิ ์
“การผลิตอนุภาคทองคําระดับนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดปริมาณ
โปรตีนในนํ้านม” 

๙๖. ผศ. ดร.พานิช  อินต๊ะ  
 “เครื่องบําบัดอากาศภายในอาคารสําหรบัห้องปลอดความเป็นพิษ”  
๙๗. รศ. ดร. นพ.พทิยา  จารุพนูผล  
 “การเตรียมความพร้อมด้านบริการและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์” 
๙๘. ผศ. ดร.พิษณ ุ ตู้จินดา และ รศ. ดร.ลักขณา  หล่อตระกูล  

 “การใช้ไมโครเวฟในงานวิศวกรรมการกักเก็บสารสําคญัจากพืชด้วยไซโคลเดกซ์ตรนิ”  
๙๙. นายพรี์รุจ  บริบาลบุรีภัณฑ์ 

  “การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพ่ือฝึกฝนโมเดลรู้จําท่าทาง” 
๑๐๐. นางเพชราภรณ์  ประยูรโต 

  “นํ้ายาบ้วนปากสมุนไพรใบฝรั่งและใบเตย” 
๑๐๑. รศ. ดร.เพรศิพิชญ์  คณาธารณา 

  “การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์” 
๑๐๒. โรงเรียนบ้านปอบิด (นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์) 

  “นวัตกรรม เสน้ทางสู่นักประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์” 
๑๐๓. นายภานุวัฒน ์ สิงห์สลุด 

  “เคร่ืองขูดมะพร้าว PN2012” 
๑๐๔. เด็กชายภูมิรพ ี สุระ, เด็กหญิงฐาณิชา  วัธนศุธร และเด็กหญิงทัศนีย์  สีอ่อน 

  “เครื่องพ่นปุ๋ยนํ้าชีวภาพมอเตอร์ไฟฟ้า” 
๑๐๕. รศ. ดร.มานะ  ศรียุทธศักด์ิ และ ดร.ภาคภูมิ  สมบูรณ์  

   “CU-Tracking: ระบบช่วยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้” 
๑๐๖. ศ. ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ ์

   “งานวิจัย พัฒนา สารต้านมาลาเรีย” 
๑๐๗. นางเย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์ 

  “เครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดแบบพอเพียง” 
๑๐๘. นายรัตนชัย  ปราบชนะ, นายรามณรงค์  มีธรรม และนายณัฐวุฒิ  พูนดี 

(วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์) 
  “เครื่องรีดแป้งขนมเป๊ียะ” 
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๑๐๙. โรงเรียนปากเกร็ด (นางรุ่งอรุณ  สมบัติรักษ์) 
  “การสร้างรถพลังงานไฮโดรเจน” 

๑๑๐. ว่าที่ร้อยตรี รจิุภาส  เหลื่อมสีจันทร ์
   “เครื่องพิชิตอนุภาคในควันร้อนจากเตาย่างชีวมวลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”  

๑๑๑. นางวรลักษณ ์ จันทร์เนตร 
  “เครื่องฉายภาพแบบประหยัด” 

๑๑๒. นางวรทัยา  สวัุฒนะ, นางเดือนเพญ็  ดุษฏีอภิชน, เด็กหญงิกฤตพร  เชื้อบุญ   
   และเด็กชายฟานด้ี  หะเต๊ะ 

  “งับล็อค (Ngub Lock) หรือ Snap Lock” 
๑๑๓. นางวารุณี  ชมุภูปิก 

 “การใช้เอกสารประกอบการเรียนพัฒนาความรู้นักเรียนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น” 

๑๑๔. นายวิชิต  รัตนากาญจน์, นายวีรชัย  สาํเภา และนายอาทิตย์  อัฐพร 
  “เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมและบําบัดนํ้าเสีย” 

๑๑๕. รศ. ดร.วิน  เชยชมศรี และ รศ. ดร.จินดาวรรณ  สิรนัทวิเนติ 
   “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซลู มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”  

๑๑๖. นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม 
 “การดูดซับนํ้ามันของไส้หญ้าปล้องกับกระดาษซับนํ้ามันจากอาหารประเภททอด” 
๑๑๗. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย 

  “กล้องความรู้สู่จอทีวี” 
๑๑๘. นายศรีธร  มูลมณ ี

  “เครื่องส่งลูกเทเบิลเทนนิสแบบพอเพียง” 
๑๑๙. รศ. ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน   
 “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย” 
๑๒๐. นายสมชาย  รนต์ละออง, นางสาวอรนุช  อุทานนท์ และนายวุฒิชัย  มงคลกาย 

(วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร) 
  “อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์” 

๑๒๑. นางสมทรพัย์  เลิศนา 
  “เครื่องป๊ัมลมทรงพลัง ไร้เสยีงดัง แสนประหยัด” 

๑๒๒. รศ. ดร.สมรัฐ  เกิดสุวรรณ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 
 “การกําจัดขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการทางความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
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๑๒๓. นายสารชักร  อภิญญานนัท์, นายไมตรี  หยิบศรศีิลป์, นายบุญส่ง  พูนสกุล,  
นายชารีฟ  วงศ์แก้วนาวา และ นางสาวรมิกา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    

  “การผลิตกระดาษวุ้นมะพร้าวจากแบคทีเรยีตัวน้อย” 
๑๒๔. นพ.สิทธิพร  บุณยนิตย์ 

 “ข้าววรางกูร วัสดุห้ามเลือดสําหรับแพทย์ในห้องผ่าตัด” และ “กระดุมโชติกา 
อุปกรณ์หนีบยึดกะโหลกศีรษะภายหลังผ่าตัดสมอง” 

๑๒๕. นางสาวสุกัญญา  วังคะออม และนางสาวหฤทัย  เนื้อเกลี้ยง 
  “ลุกเป็นไฟ (Fire It Up)” 

๑๒๖. นางสุขใจ  ตอนปัญญา 
  “AC Smart Room”  

๑๒๗. นางสุจิรา  ปิน่สญชัย 
“ซอสปรุงรสจากซังข้าวโพด” 

๑๒๘. นายสุเจตน์  วันชาติ, รศ. ดร.วัชพล  สันติวรากร และ รศ.กิติพงศ์  ตันมิตร 
  “ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังนํ้าขนาดเล็ก” 

๑๒๙. นางสาวสุชญา  พรหมดา  
  “การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ School to community” 

๑๓๐. รศ. ดร.สุชาย  ธนวเสถียร 
   “e-Filing” 

๑๓๑. ผศ. ดร. ทพ.สชุิต  พูลทอง 
   “การพัฒนาวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดมีสารต้านจุลชีพ” 

๑๓๒. นางสุทธิยา  สุวรรณ 
  “ปลูกพืชแนวใหม่” 

๑๓๓. นายสุนทร  วงษ์ศิร ิ
 “อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดแผลเล็กพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ” 
๑๓๔. นางสุพัตรา  พรหมพชิัย 

 “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูปสู่ชุมชน จังหวัดเชียงราย” 
๑๓๕. ดร.สุพัตรา  อารีกิจ (มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ) 

  “ชุดดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพ่ือใช้ในการตรวจหาเช้ือทริพพาโนโซมา อีแวนซาย” 
๑๓๖. นางสุพชิสณิี  โรจน์จันทร์ดา 

  “อุปกรณ์ขัดกระจกบานเกล็ดด้วยระบบเซลล์ไฟฟ้า” 
๑๓๗. ผศ.สุภนนัท์  ตันวรรณรักษ์  

   “หุ่นยนต์เอ็กซเรย์และทําลายวัตถุระเบิด EOXD Robot” 



 
 
 

- ๑๑ - 

๑๓๘. ดร.สุภา  จุฬคปุต์ 
  “การพัฒนากระดาษลายหินอ่อน และผลิตผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากกระดาษลายหินอ่อน” 

๑๓๙. นางสาวสุมณฑา  เกษมวิลาศ, นายจุฑาวุฒิ  นันตะวัน และนางสาวรัชณีกร  เมืองคง 
  “แอนดรอยด์แอพพลิเคชันช่วยให้ผู้สูงอายุนอนหลับได้ง่าย” 

๑๔๐. รศ. ดร. ภก.สรุพล  นธการกิจกุล 
   “ครีมฟักข้าวนาโนลดริ้วรอย” 

๑๔๑. นายสรุิยา  สนิชุม 
  “เครื่องสับห่ันมันสําปะหลัง ๕ In ๑” 

๑๔๒. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ 
  “พลาสติกจากแบคทีเรียเซลลูโลส” 

๑๔๓. ผศ.โสภณ  บญุล้ํา 
 “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติหนอนนกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”  
๑๔๔. นายอดิเรก  มะสิน  

   “ถ่านจากใบและเหง้าสับปะรด” 
๑๔๕. นายอนันตไชย  มาฉิม, นางสาวนัชนก  แก้วลุ่มใหญ่ และ ดร.อภิลักษณ์  เอียดเอ้ือ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
 “ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกังหันรูพรุนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอนุภาคนาโน 

ซิงค์ออกไซด์และถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา” 
๑๔๖. นายอภิชาติ  เพ็งดํา, นายหาญชนะ  เกตมาลา, รศ.ชชูาติ  ธรรมเจรญิ  

และ รศ.ดร.สนอง  เอกสิทธิ ์ 
   “คริสตัลซิลเวอร์เคลย์สําหรบัออกแบบและขึ้นรูปเคร่ืองประดับเงิน” 

๑๔๗. นายอมรชยั  ล้อทองคาํ 
   “การเพาะขยายพันธ์ุปลาเลียหินเพ่ือการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ”  

๑๔๘. นายอรรถพล  หมู่มี 
 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการสอนบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ” 
๑๔๙. นางอรญัญา  ธีระภิญโญ 

  “โครงการกิจกรรมการลดปรมิาณขยะก่อนทิ้ง วิทยาลัยเทคนิคสมทุรสงคราม” 
๑๕๐. ดร.อาจอง  ชมุสาย ณ อยุธยา  

   “โรงเรียนพลังงานทดแทน” 
๑๕๑. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลบี 

  “ครูภูมิปัญญาถิ่นสู่ความเป็นเลิศ” 
๑๕๒. นางสาวอุธาทพิย์  นักธรรม 

  “โครงการพ่ีนําน้องรักษ์นํ้า” 



 
 
 

- ๑๒ - 

๑๕๓. รศ. ดร.อรณุพร  อิฐรัตน์ 
 “การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรโดยเฉพาะตํารับยาแผนไทยมาอย่างยาวนาน”  
๑๕๔. รศ. ดร.เอกชัย  ลีลารศัมี 

   “เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย” 
๑๕๕. โรงเรียนกุมุทมาส 

   “ผลของการลดอุณหภูมิเฉียบพลันต่อการคงสภาพสีของผักคะน้าที่ลวกแล้ว” 
๑๕๖. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสวิุนทวงศ ์

   “ก้อนอะเบทธรรมชาติป้องกันลูกนํ้ายุงลาย” 
๑๕๗. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 

   “พานพุ่มและผลิตภัณฑ์จากก้านกระถิน”  
๑๕๘. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 

   “เครื่องฝานต้นโสนหางไก่” 
๑๕๙. มหาวิทยาลัยสยาม 

   “สมุดเพ่ือน้องผู้ด้อยโอกาสในสังคม” 
๑๖๐. มหาวิทยาลัยสยาม 

   “ธนาคารความดีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม” 
 
๓. ประเภทผู้ประกอบการใหม่  

๑๖๑. นายชวลิต  เรอืงรุ่ง (บริษัทแม่ศรีเรือนอินเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จํากัด) 
“herbrista เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพผลไม้และสมุนไพรไทย” 

๑๖๒. นางทพิาพร  เพชรฉาย ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟนัซายน์ (FUN SCIENCE) 
“การพัฒนารูปแบบการเรียน-การสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์” 

๑๖๓. บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จํากัด 
“วัสดุฉลาดเพ่ือใช้งานทางการแพทย์” 

๑๖๔. ดร.บรรจง  เทยีนส่งรัศมี 
“การเลี้ยงปูม้าน่ิมระบบปิดแบบคอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์” 

๑๖๕. นายวัชระ  เอมวัฒน์ 
“SocialEnable – Social Media Management System” 

๑๖๖. นางสาววิสาชณิี  รุ่งทวีชัย 
นวัตกรรม “วานิไทย เลือดจระเข้แคปซูล” 



 
 
 

- ๑๓ - 

๑๖๗. นายโอฬาร  รัตนอนนัต์ (บรษัิท เซ็นเซอรบ์ิวเดอร์ จํากัด) 
“Smart Agriculture Solution” 

๑๖๘. นางอัมพร  จันทร์ภา (วิสาหกิจชุมชนกลุม่โคมลอย) 
“การแก้ปัญหาการไม่ทนไฟของโคมลอย” 

๑๖๙. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง 
“รองเท้าสมุนไพรประคบร้อน” 

๑๗๐. บริษัท คนีน์ จํากัด 
“KEEEN สารชีวบําบัดภัณฑ์เชิงนิเวศน์” 

๑๗๑. บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
“เก้าอ้ีทันตกรรมสําหรับผู้พิการ” 

๑๗๒. บริษัท ธรรมสรณ์ นาโนโซลชูั่นส์ จํากัด 
“ซิลเวอร์เคลย์ สําหรับการผลิตเคร่ืองประดับเงิน” 

๑๗๓. บริษัท นวทรรศน์ ฮอสพิทลัลิต้ี จํากัด 
“Bangkok Food Tours” 

๑๗๔. บริษัท บัซซ่ีบสี ์จํากัด 
“Buzzebees” 

๑๗๕. บริษัท ปัญญาฟาร์ม กําแพงแสน จํากัด 
“การผลิต Civet Coffee คุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน” 

๑๗๖. บริษัท พลาสม่า เพียวริต้ี พาวเวอร์ จํากัด 
“การผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์” 

๑๗๗. บริษัท รับเบอส์ อินโนเทค จํากัด 
“ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติเพ่ือลดอาการปวดส้นเท้า” 

๑๗๘. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด 
“อยู่เย็น : อุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินในรถแท็กซี”่ 

๑๗๙. บริษัท ออร์โธเนียร์ จํากัด 
 “A-Knife นวัตกรรมมีดรักษานิ้วล็อค โดยไม่ต้องผ่าตัด” 
๑๘๐. บริษัท เอชพี แอดวานซ์ เซรามิกส์ จํากัด 

“เกราะแก้วเซรามิกส์กันกระสุนคุณภาพสูง นํ้าหนักเบา” 
๑๘๑. บรษัิท แอปติวิเดีย จํากัด 

“ระบบการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” 
 



 
 
 

- ๑๔ - 

๔. ประเภทองค์กรภาคเอกชน 
๑๘๒. นางสาวกนกรตัน์  ลักขณากุล (บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด) 
 “นวัตกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางนาโนสุดยอดระบบนําส่งสารออกฤทธ์ิ” 
๑๘๓. นางสาวกฤษณา  จาปัญญะ 

“นวัตกรรมการให้บริการ (Service innovation) ด้านการให้บริการวิจยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์” 

๑๘๔. ดร.เฉลิมชัย  เรืองชัยนคิม (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) 
 “การผลิตก๊าชชีวภาพจากกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกลั่นกลีเซอรอล” 
๑๘๕. นายชัดชาญ  เอกชัยพัฒนกุล 
 “ต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
๑๘๖. นางสาวนาถชฎา  ตรีปัญจศลี 
  “Profile J.D. Pools” 
๑๘๗. นายนิตินัย  ชยัเสนา  
 “ชุดซ่อมเกลียวก๊อกนํ้าประปา” 
๑๘๘. นางสาวปพุผา  เบญจเทวัญ (บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด) 
 “PANDANIA องครักษ์พิทักษ์ DNA ของเซลล์ผิวจากสารสกัดธรรมชาติ 

ของภูมิปัญญาไทย” 
๑๘๙. นายพศิิษฐ์  มิตรเก้ือกูล (นายกสมาคมกีฬาเครื่องบนิจําลองและวิทยุบังคับ) 
  “สื่อการสอนพัฒนาเคร่ืองบินขนาดเล็กต้นแบบสําหรับการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา” 
๑๙๐. ดร.ไพจิตร  แสงไชย (Flexoresearch Group Co., Ltd.) 

“การรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ลามิเนท เพ่ือผลิตเย่ือกระดาษ วัสดุคอมโพสิท  
และพลังงานทดแทน” 

๑๙๑. นายภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ (บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด) 
“TARAD.com ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งประเทศไทย” 

๑๙๒. นายรณภา  โพนทอง และ ทีมงาน บริษัท IRPC จํากัด (มหาชน) 
 “สารป้องกันการหยดขณะลุกติดไฟของพลาสติก” 
๑๙๓. นายวันปีติ  รงัษี 
 “โครงการเคร่ืองลดอุณหภูมิเมล็ดพืชหลังการอบ” 
๑๙๔. นายศุภภิศักด์ิ  จตุรนต์รัศมี (บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรสี์ จํากัด) 
 “การผลิตเม็ดบีดโพลิเมอร์ชีวภาพในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง” และ “นวัตกรรม 

มิลลแิคปซลูอัจฉริยะ” 



 
 
 

- ๑๕ - 

๑๙๕. นายสรรพ์  บุญเจริญ 
 “ซิตโต้เจ้าแปด” พันธ์ุข้าวอายุสั้น คุณภาพดีมีผลผลิตสูง  
๑๙๖. นายสุขสม  แจ้งสว่าง 
 “หัววัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในนํ้าและตะกอนสลัดจ”์ 
๑๙๗. นายอัครภูมิ  ธรรมภัทร (บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย) จํากัด) 
 “โครงการออกแบบแผน่สะทอ้นแสงเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพแสงสว่าง และลดพลังงาน 

ไฟฟ้าของดวงโคมไฟเดิมได้มากถึง ๘๕%” 
๑๙๘. กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านทําผงนัว บ้านยางโล้น (เครือขา่ย - อินแปง) 
 “ผงนัวยางโล้น” 
๑๙๙. เครือข่ายอินแปง (มหาวิทยาลัยชีวิต - สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) 
 “การเพาะพันธ์ุกล้าหวายด้วยเทคโนโลยีอินแปง”  
๒๐๐. แทมมะรินด์ สปริงส์  
 “สปาสร้างเสรมิสุขภาพ” 
๒๐๑. มูลนิธใิบไม้เขยีว 
 “โครงการใบไม้เขียว” 
๒๐๒. มูลนิธิอินเตอรล์ิ้งคใ์ห้ใจ 
 โครงการพ่ีสอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” 
๒๐๓. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุร ี
 “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการทํางาน” 
๒๐๔. โรงเรียนอนบุาลมณียา 
 “การจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย” 
๒๐๕. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  
 “สถาปัตยกรรมเชิงพุทธศิลป์” 
๒๐๖. ศูนย์สุขภาพดี อายุยืน และโรงพยาบาลพระราม ๒  
 “โรคเส้นเลือดแดงตีบตันป้องกันและรักษาได้” 
๒๐๗. สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
 “องค์กรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
๒๐๘. สมาคมนายจ้างพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพน่สีรถยนต์ (นายอรรถการ  ตฤษณารังส)ี 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สรา้งคน สร้างคุณภาพ” 
๒๐๙. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
 “ความก้าวหน้าการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย” 
๒๑๐. สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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๒๑๑. สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น 
 “หุ่นยนต์รับสร้างบ้าน” 
๒๑๒. สหกรณค์ลสัเตอร์หัตถศิลปอี์สาน จํากัด 
 “สิ่งทอพลาสติกชีวภาพผสมเส้นใยธรรมชาติตกแต่งด้วยสีธรรมชาติแบบพ่น” 
๒๑๓. ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท ์
 “เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ระบบบริหารแรงดัน ๕ สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

และเคร่ืองเย็น” 
๒๑๔. บริษัท เอ็ม พร็อฟ จํากัด 
  “หัวพ่นทรายเซรามิกส”์ 
๒๑๕. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน 

“Green Bank Green Building” 
๒๑๖. บริษัท กรีนคอ๊ตตอน (ประเทศไทย) จํากัด 
 “ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อม” 
๒๑๗. บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด (ดร.เสาวลักษณ์  ด่านสกุล) 
 “The NIFTY Test การตรวจกรองทารกดาวน์โดยการตรวจ Fetal Cell free DNA” 
๒๑๘. บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด (นางสาวสลพีรรณ  เหลืองมหามงคล) 
 “การตรวจยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary Cancer)” 
๒๑๙. บริษัท กสสิุรีย์ จํากัด 
 “นํ้ามันรําข้าว Alfa One” 
๒๒๐. บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรช่ัน จํากัด 
 “การผลิตอิฐบล็อกประสานจากระบบผลิตนํ้าของโรงไฟฟ้าแก่งคอย ๒” 
๒๒๑. บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จํากัด 

“อําเภอสร้างสุข” 
๒๒๒. บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จํากัด  
 “การผลิตครมีลดเลือนริ้วรอย My Skin Face Lift® cream” 
๒๒๓. บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จํากัด  

“การผลิตนํ้ายาทดสอบภูมิแพ้ AllerVACtest ®” 
๒๒๔. บริษัท เกษตรควรชู จํากัด 

“เครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธ์ุติดท้ายรถแทรคเตอร์” 
๒๒๕. บริษัท เกษมชยัฟาร์มกรุ๊ป จํากัด 

“เครื่องล้างไข่อัตโนมัติ” 
๒๒๖. บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จํากัด 

“เครื่องวิเคราะห์ค่า COD. ในนํ้า” 



 
 
 

- ๑๗ - 

๒๒๗. บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 
“iSnap” 

๒๒๘. บริษัท ควอลต้ีิ มิเนอรัล จํากัด (มหาชน)  
“การพัฒนาพลาสติกคอมปาวด์สําหรับการเป่าฟิล์มที่ย่อยสลายได้” 

๒๒๙. บริษัท เคล อินเตอรเ์ทรด จํากัด 
“นํ้ามันกระเทยีมสกัดไอนํ้า” 

๒๓๐. บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
 “โครงการ VR7 : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๗ แกน แบบจับตําแหน่งวัตถุด้วยระบบวิช่ัน

สําหรับงานเช่ือม” 
๒๓๑. บริษัท ชัยเสรเีม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จํากัด 

“ยานเกราะล้อยาง First Win 4x4” 
๒๓๒. บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด 

“กระบวนการบําบัดขยะชุมชน และกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติก” 
๒๓๓. บริษัท ซิปโซ่ ท้อปปิคอล ดริ้ง จํากัด 

“ผลิตภัณฑ์ครมีข้าวในบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ทนความร้อนสงู” 

๒๓๔. บริษัท ซี ฟลิเตรชั่น จํากัด 
 “ชุดกรองแบบบายพาสสําหรับยืดอายุนํ้ามันหล่อลื่น” 
๒๓๕. บริษัท ซี.เอ.พ.ีพี. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดไข้จากบอระเพ็ด” 
๒๓๖. บริษัท เซอร์จิคอล อินโนเวชั่น เฮลธ์แคร์ จํากัด 
 “Carpal Tunnel Retractor สําหรับผ่าตัดผู้ป่วยโรงผังผืดกดรัดเส้นประสาท

ข้อมือ ระยะที่  ๒” 
๒๓๗. บริษัท ดับเบิ้ลยูพีซี ดีไซด์ จํากัด 
 “ไม้เทียมพลาสติกผสมเส้นใยธรรมชาติ” 
๒๓๘. บริษัท ทรอปคิานา ออยล์ จํากัด 

“นวัตกรรมวิธีผลิตนํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธ์ิ” 
๒๓๙. บริษัท ทักษิณปาล์ม (๒๕๒๑) จํากัด 

“ผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม” 
๒๔๐. บริษัท ทัชเทคโนโลยี จํากัด 

“ระบบส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวบนคลาว์ดคอมพิวต้ิงแบบระบุตําแหน่ง” 
๒๔๑. บริษัท ไทย วี. พี. ออโต้เซอร์วิส จํากัด 

“FREE TOP: หลังคาครอบหลังรถกระบะแบบเปิดประทุนได้” 
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๒๔๒. บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 
 "Extuba" ท่อสเตนเลสช่วยประหยัดพลังงาน  
๒๔๓. บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จํากัด 
 “Netka view Network Manager” 
๒๔๔. บริษัท บีดิมโฟร์ จํากัด 
 “รายการ พลังคิด” และ “รายการ ครูวิทย์” 
๒๔๕. บริษัท ปาล์ม เพาเวอร์ กรีน จํากัด 
 “ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากปาล์มในอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาล์มเพ่ือผลติไฟฟ้า” 
๒๔๖. บริษัท แปซิฟคิ ไบโอเทค จํากัด 
 “ชุดตรวจยาบ้าจากนํ้าในช่องปาก” 
๒๔๗. บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด 
 “ระบบผลิตก๊าซเช้ือเพลิงสังเคราะห์เพ่ือผลิตพลังงานร่วมสําหรับผลิตไฟฟ้า” 
๒๔๘. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด 
  “กระดาษเคลอืบสาํหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยเพ่ือใช้กับอาหารและเคร่ืองด่ืม” 
๒๔๙. บริษัท พรีแพคประเทศไทย  
 “ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุภัณฑ์แช่แข็งทําจากเมด็ BIO PLASTIC” 
๒๕๐. บริษัท เพชรบรูณ์ อินโนเวชัน่ จํากัด  (นายบัญชา  มากบุญ) 
 “การเลี้ยงปลาดุกด้วยหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง ๑ เพ่ือทดแทนอาหารสําเร็จรูป” 
๒๕๑. บริษัท เฟื่องฟอูนันต์ จํากัด 
 “เครื่องต้นแบบ สําหรับยกลงัขวดเปล่า แบบชนิดที่ติดต้ังอยู่กับที่ (Fixed Robot)” 
๒๕๒. บริษัท มงคลสมัย จํากัด 
 “เครื่องเทียบสุราลงพาเลท (Palletizer)” 
๒๕๓. บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) 
 “ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ” 
๒๕๔. บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้าํตาล จํากัด 
  “พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือควบคมุความเสยีหายของอ้อยจากโรคและแมลง” 
๒๕๕. บริษัท เมดิเทค โซลูชัน่ จํากัด   
 “Senze : อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตา สําหรับผู้ป่วยอัมพาต” 
๒๕๖. บริษัท แม็กซ์ริช จํากัด 
 “ถุงพลาสติกชีวภาพและพอลิเมอร์ดูดซึมนํ้าสูงเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดในการปลูก

ยางพารา” 
๒๕๗. บริษัท แมทไบรท จํากัด 
 “ระบบติวคณิตศาสตรอ์อนไลน์” 



 
 
 

- ๑๙ - 

๒๕๘. บริษัท ยูคาลปิตัส เทคโนโลยี จํากัด 
 “โครงการพัฒนาพันธ์ุไม้ยูคาลิปตัส” 
๒๕๙. บริษัท ยูอาร์ซี พาวเวอร ์จํากัด 
 “การพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” 
๒๖๐. บริษัท ลีโอนิคส์ จํากัด 
 “ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดใหญก่ว่า 3 MW เพ่ือลดการใช้นํ้ามันดีเซล

ของโรงผลิตไฟฟ้าในตําบลท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ” 
๒๖๑. บริษัท ไลฟ์ ซายน์ แล็ป จํากัด 
 “การตรวจเลือดสดจากปลายน้ิวด้วยกล้องจุลทรรศน์ฉากดํา” 
๒๖๒. บริษัท วชิระยนต์ ๓๖ จํากัด 
 “เครื่องช่วยยืดอายุการใช้งานเกียร์ออโต้” และ “ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์” 
๒๖๓. บริษัท วิน วิน เวิลด์ไวด์ จํากัด 
 “การใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (chitooligosaccharide) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตของสตัว์” 
๒๖๔. บริษัท วินนีทฟู้ดส์ จํากัด 
 “ผัดไทยพร้อมปรุงมาตรฐานรสชาติไทย” 
๒๖๕. บริษัท เวิลด์คลาส สปริิท (ประเทศไทย) จํากัด 
 “SANSHIRO Universal Jig” 
๒๖๖. บริษัท ศนูย์การได้ยิน ดีเมด จํากัด 
 “เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู” 
๒๖๗. บริษัท สมาร์ทไลฟ์ พลัส จํากัด 
 “เทาเฟสมาสค์ : เวชสําอางอินทรีย์จากสาหร่ายเทา” 
๒๖๘. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด 
 “กระดาษบรรจุภัณฑ์ชนิดความแข็งแรงสูงพิเศษ” 
๒๖๙. บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 
 “การปลูกยูคาลิปตัสอย่างย่ังยืนสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ” 
๒๗๐. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 “ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอ่านหน่วยอัตโนมัติ” 
๒๗๑. บริษัท สรุาบางย่ีขัน จํากัด 
 “การนํานํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตสุรากลบัมาใช้ซ้ําในกระบวนการหมักส่า” 
๒๗๒. บริษัท อรวรรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
 “เซรั่มบํารุงผิวขาวจากมะหาดโดยเทคโนโลยีนาโนไนโอโซม” 
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๒๗๓. บริษัท ออโธพิเซีย จํากัด 
 “วัสดุดามกระดูกสันหลังส่วนคอ อก และเอว” 
๒๗๔. บริษัท อาโอบะ เทคนอส จํากัด 
 “ระบบล้างถังบรรจุรักษาสิ่งแวดล้อม” 
๒๗๕. บริษัท อินทธ์ร จํากัด 
 “ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน, ทอง และอัญมณีเพ่ือการส่งออก” 
๒๗๖. บริษัท อีโค กรีต เทคโนโลยี จํากัด 
 “HYBRID WALL” 
๒๗๗. บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จํากัด 
 “การผลิตเอนไซม์จากเช้ือจุลนิทรีย์ เพ่ือเสริมอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์” 
๒๗๘. บริษัท เอฟเฟคทีฟ มารเ์ก็ตต้ิง อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด 
 “Rebo ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมรว่งและคืนสีผมจากสารสกัดนํ้ามนัรําข้าวและสมนุไพรไทย” 
๒๗๙. บริษัท เอส.ที.ไรซ่ิง จํากัด 
 “ไบโอ-เฟอโรเทค ฟิลม์พลาสติกชีวภาพกันสนิมสําหรับช้ินส่วนยานยนต์” 
๒๘๐. บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จํากัด  
  “การพัฒนาระบบการผลิต และใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไก่ไข่” 
๒๘๑. บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จํากัด 
 “เครื่องทํานํ้าร้อนจากเคร่ืองปรับอากาศ PAC FRENERGY” 
๒๘๒. บริษัท ไออารพ์ีซี จํากัด (มหาชน)  

“ไม้พลาสติกพอลิโพรพิลีน” 
๒๘๓. บริษัท ไออารพ์ีซี จํากัด (มหาชน) 

“เอสดีพีอีเกรดท่อความดันสําหรับนํ้าและแก๊ส” 
๒๘๔. บริษัท เฮลต้ีบ ีจํากัด 
  “การพัฒนาระบบการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากนํ้าผึ้ง” 
๒๘๕. Dr.Orawan Holistic Anti Aging Institute (น.ท. พญ.อรวรรณ  กิจเชวงกุล) 
 “Holistic Anti-Aging Innovation” 
๒๘๖. MARK THAWIN ULTIMATE HAIR SOLUTION 
 “สถาบันมาร์ค ธาวิน อัลติเมท แฮร ์โซลูช่ัน” 
๒๘๗. PTT Public Company Limited และ  IRPC Public Company Limited  

“เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพดีเซลสังเคราะห์จากวัตถุดิบร่วมระหว่างนํ้ามันพืช
และน้ํามันปิโตรเลียม” 
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๕. ประเภทองค์กรภาครัฐ 
๒๘๘. ดร.กรธรรม  สถิรกุล 
 “ระบบอัตโนมัติสําหรับงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ” 
๒๘๙. นายโกเมศ  ปยิะพันธุ์  (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
 “นวัตกรรมชุดป้องกันเตือนภัยช้าง” และ “นวัตกรรมชุดควบคุมออกซิเจนในกระชัง

เลี้ยงปลากะพงขาว” 
๒๙๐. นายจรวย  ธงไชย 
 “ภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตถกรรม” 
๒๙๑. ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ  มหาทุมะรัตน ์
 “การแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง” 
๒๙๒. ดร.จามร  เชวงกิจวณิช และ ดร.ณัฏฐพร  พิมพะ (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
 “เครื่องผลิตนํ้าด่ืมพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน” 
๒๙๓. นางจุฬาลักษณ์  จารุนุช, นายนิพฒัน์  ลิม้สงวน, นางสาววราภรณ์  ประเสริฐ,  

นางสาวกรณุา  วงษ์กระจ่าง และนายวรพล  เพ็งพินิจ 
 “การผลติอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมสุขภาพด้วยรําข้าวสกัดไขมัน” 
๒๙๔. พลเรือตรี โซ่สกุล  บุณยะวิโรจ 

“ต้นแบบห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่จากคอนเทนเนอร์” 
๒๙๕. นพ.ไตรยฤทธิ ์ เตมหิวงศ ์
 “การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะสิทธิบุคคลในประเทศไทย” 
๒๙๖. ดร.เทพีวรรณ  จิตรวัชรโกมล 
 “การพัฒนาสูตรแก้วอ่อนสําหรับการทําเคร่ืองประดับ” 
๒๙๗. นาวาเอก ธนพล  วิชัยลักขณา 
 “ระบบแจ้งเหตุกระโจมไฟดับ ระยะที่ ๒” 
๒๙๘. พันเอก ธวัชชยั  ปารีย์ 
 “ปืนประลองยุทธ์ BB GUN แบบ M ๑๖” 
๒๙๙. ดร.ธัญชนก  เมืองม่ัน 
 “เทคโนโลยีการสกัดเนทีฟโปรตีนจากถั่วมะแฮะ สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

และเคร่ืองสําอาง”  
๓๐๐. ดร.ธิดารัตน์  นิ่มเชื้อ, ดร.ลลิี่  เอ้ือวิไลจิตร, ดร.วีระวัฒน์  แช่มปรีดา,  

นายพษิณุ  ปิน่มณี และ นายนกุล  รัตนพนัธ ์
 “เทคโนโลยีเอนไซม์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ” 
๓๐๑. นายนคร  จันทศร 
 “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย” 
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๓๐๒. ดร.นาวิน  วิรยิะเอ่ียมพิกุล (ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ) 
 “ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล จากเปลือกไข่เปลือกหอยเหลอืทิ้ง” 
๓๐๓. นายประยูร  เชี่ยววัฒนา 
 “การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
๓๐๔. นาวาตรีหญิง เปรมใจ  สขุศริิ  
 “แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพในการลดภาวะไขมันในเลือดของกําลังพลกองทัพเรือ” 
๓๐๕. พันตรี พณิชพล  ไร่นากิจ และ จ่าสิบเอก ชรินทร์  ธนะขว้าง 
 “เครื่องแจ้งเตือนอิเลคทรอนิคส”์ 
๓๐๖. พันตรี พณิชพล  ไร่นากิจ และ จ่าสิบเอก ชรินทร์  ธนะขว้าง 
 “เป้าอิเลคทรอนิคส”์ 
๓๐๗. รศ. นาวาอากาศโท พลสมุทร  จินารัตน์  (โรงเรียนนายเรืออากาศ) 
 “สายอากาศ Air Force Antenna สําหรับเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์บบไร้สาย” 
๓๐๘. ดร.ภูวดี  ตู้จินดา  
 “การผลิตกระดาษอ้างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสว่าง 

ของกระดาษ” 
๓๐๙. นาวาโท รัตน์  จันทร์น้อย 
 “อากาศยานไร้นักบินแบบปีกหมุนขึ้นลงทางด่ิงนารายณ์ (NARAI UAV)” 
๓๑๐. ดร.วัฒนา  รติสมิทธ ์

“แผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาผสม” 
๓๑๑. นาวาเอก วิทยา  พันธุ์โภคา 
 “การตรวจสอบรอยบกพร่องของเน้ือไม้ โดยใช้การถ่ายภาพด้วยรังสี x-ray” 
๓๑๒. นายวินัต  สุนทรวุฒิคุณ 
 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิก” 
๓๑๓. นาวาเอก วิรัช  ไพบูลย์ (สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ) 

“การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและรายงานเคลื่อนที่” 
๓๑๔. ศูนย์วิจัยพันธศุาสตร์การแพทย์ สถาบนัราชานุกูล 
 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์การแพทย์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและครอบครัว” 
๓๑๕. นายวีระ  ศิริผล (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง) 
 “การแปลงพลงังานชีวมวลในรูปเช้ือเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้าสําหรับการผลิตปศุสัตว์” 
๓๑๖. นาวาโท เวทิศ  ทิพย์คลา้ย 
 “ทุ่นหมายตําบลท่ีทุ่นระเบิดจากยานล่าทําลายทุ่นระเบิด” 
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๓๑๗. นายศิริพงษ์  พลคะชนิทรานนท์ และนายสําราญ  สายเชื้อ 
 “เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงสําหรับศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า” (Voice 

Communication Control System : VCCS) 
๓๑๘. ศ. นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชยักุล 
 “ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพาณิชย์มุ่งแข่งขันสู่เวทีการค้าโลก” 
๓๑๙. นาวาอากาศเอก สมพล  หอมจําปา  

“ชุดป้องกันสารพิษระดับ Level A” 
๓๒๐. พลเรือโท สมหมาย  ปราการสมุทร (กองทัพเรือ) 

“ยานพาหนะปลอดภัยจากระเบิด” 
๓๒๑. นพ. สมัย  ศริทิองถาวร 
 “การป้องกันพัฒนาการเด็กล่าช้า วัยแรกเกิด - ๕ ปี” 
๓๒๒. นาวาโทหญิง สายฝน  เกียวสัมพันธ ์
 “เครื่องต้นแบบตรวจติดตามความบริสทุธ์ิของการผลิตไบโอดีเซล” 
๓๒๓. ศ. นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  
 “การบูรณาการงานวิจัยและการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” 
๓๒๔. ผศ. ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
 “การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพร้อม

เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” 
๓๒๕. มหาวิทยาลัยมหิดล (ผศ. ดร.เซง  เลิศมโนรัตน์, นายจริวัฒน์  จิตประสูติวิทย์ 

และนายรติกร  ชัยวัฒนธรรม)  
“เดินดี (DearnDee)”  

๓๒๖. มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.วรรณะ  มหากิตติคุณ,  
ศ.เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ  บุนนาค และ รศ. พญ.อัญชลี  ต้ังตรงจิตร) 

 “จากงานวิจัยไรฝุ่นสู่เชิงพาณิชย์” 
๓๒๗. มหาวิทยาลัยมหิดล (ผศ. ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสด์ิ, นายยรรยงค์  พนัธ์สวัสด์ิ,  

นายคุณาวัฒน ์ ล่วงรัตน์ และนางสาวจันนภิา  แซ่ต้ัง) 
 “อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพ่ือผู้พิการ (iThink 2)” 
๓๒๘. มหาวิทยาลัยมหิดล (ผศ. ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสด์ิ, นายเจษฎา  อานิล,  

นายไตรศักด์ิ  แย้มสอาด, นางสาวปรีชภาวรรณ  ไตรพรยุวสิน, 
นางสาวดลพร  อโนภาส และนางสาวมรรษมณ  โหราพงศ์ ) 

 “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยคลื่นสมอง (DozeWatch)” 
๓๒๙. โรงเรียนบ้านกะลาพอ จังหวัดปัตตาน ี
 “อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน (Test Lamp)” 
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๓๓๐. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร  สังขะวัฒนะ) 
 “My style box และ Massage for health” 
๓๓๑. นายอุรพุงศ์  นวลยัง (วิทยาลัยการอาชพีบางแก้ว) 
 “สวิตซ์เซ็นเซอร์อัตโนมัติ” 
๓๓๒. วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 “อุปกรณ์ช่วยลดการใช้พลังงานคอมพิวเตอร์ PC” 
๓๓๓. วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 “เครื่องตรวจเช็คสายไฟฟ้า” 
๓๓๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
 “ชีสเหลวพร้อมด่ืม” 
๓๓๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 “แคบเมล็ดขุน (แคบเจ)” 
๓๓๖. กลุ่มงานระบบจราจรอัจฉรยิะ กองพัฒนาระบบจราจร สํานักการจราจรและขนส่ง  
 “การรายงานสภาพจราจรแบบ Real time บน smart phone” 
๓๓๗. กรมพัฒนาที่ดิน 
 “ปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒ นวัตกรรมจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช” 
๓๓๘. กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 “อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในเหตุการณ์ชนิดพกพา” 
๓๓๙. กรมการสัตว์ทหารบก 
 “การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการต้ังท้องระหว่างนํ้าเช้ือม้าสด และน้ําเช้ือแช่แข็งด้วย

การผสมเทียม” 
๓๔๐. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก  
 “พลุส่องสว่างพ้ืนดิน วศ.๕๕” 
๓๔๑. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 “ชุดสีพรางบุคคลเพ่ือใช้ในราชการกองทัพไทย” 
๓๔๒. แขวงการทางสุโขทัย (นายสุเทพ  ศิลปชยั)  

“รถทําความสะอาดสีเส้นจราจรแบบขับเคลื่อน” 
๓๔๓. คณะแพทย์ศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ร้านฉลาดคิด© by Siriraj” 
๓๔๔. งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก  

พระราชดําร ิ
 “การผลิตข้าวครบวงจร” 
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๓๔๕. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 “การลงพ้ืนที่ให้บริการโดยใช้ Tablet (Smart Service)” 
๓๔๖. ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านคน้คว้าและอบรมโรคไวรสัสัตว์สู่คน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“โรคไวรัสอุบัติใหม่นิปาห์ จากค้างคาวสู่คน” 

๓๔๗. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์  
 “เครื่องมือโยกมดลูกชนิดแกนหมุนรอบตัว (Rotating Tip Uterine Manipulator” 
๓๔๘. ศูนย์บริการปรกึษาการออกแบบและวิศวกรรม 
 “โครงการพัฒนาจานรวมแสงอาทิตย์พร้อมระบบติดตามดวงอาทิตย์” 
๓๔๙. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าชชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากของเสีย 

ของอุตสาหกรรมการเกษตร” 
๓๕๐. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕   
 “รายการ วิทยสัประยุทธ์” 
๓๕๑. สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์
 “การวิจยับูรณาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่างา” 
๓๕๒. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
 “การฟ้ืนฟูดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง” 
๓๕๓. สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 “นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” 
๓๕๔. สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) 
 “การใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนวิจัยเพ่ิมมูลค่าเหล็กรีดร้อน” 
๓๕๕. สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) 
 “การพัฒนาแม่พิมพ์โลหะด้วยเอกซ์เรย์ลิโธกราฟีเพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการบนชิพ” 
๓๕๖. สภาเทคนิคการแพทย์ 
 “มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

ทางการแพทย์” 
๓๕๗. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” 
๓๕๘. สํานักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) 
 “ต้นแบบพระอัจฉริยะภาพด้านการเกษตรของพระเจา้อยู่หัว และนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง” 
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๓๕๙. พลตํารวจโท จงเจตน์  อาวเจนพงษ ์
 “ผลงานวิจัยเซลล์ต้นกําเนิดและการพัฒนาการรักษามาตรฐาน” 
๓๖๐. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 “การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภา” 
๓๖๑. หน่วยขา่วกรองทางทหาร กองทัพบก 
 “อากาศยานตรวจการณ์ไร้นักบิน (Mini UAV)” 
๓๖๒. หน่วยบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
 “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์” 
๓๖๓. ห้องปฏิบัติการระบบนาํส่ง (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ)  
 “แผ่นแปะสารสกัดจากเปลือกมังคุด ใช้เทคนิคการป่ันเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต” 
๓๖๔. ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพ่ือพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา  

(ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
 “วัสดุเพาะเมล็ดพืชคุณภาพสูงจากผักตบชวา” 
๓๖๕. สวนสัตว์เชียงใหม่ สํานักอนรุักษ์ วิจัยและการศึกษา องค์การสวนสัตว์ 
 “การเพาะขยายพันธ์ุชะมดเช็ดในสภาพการเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เชียงใหม่” 
๓๖๖. สวนสัตว์นครราชสีมา 
 “การปล่อยนกกระเรียนพันธ์ุไทยจากสถานเพาะเล้ียงกลับคืนสู่พ้ืนที่ชุ่มนํ้าธรรมชาติ” 
๓๖๗. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี ่
 “กังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลม” 
๓๖๘. เทศบาลตําบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 “โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) เฉลิมพระเกียรติอย่างย่ังยืน” 
๓๖๙. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 “EMC2 : ดุลยภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน” 
๓๗๐. การประปานครหลวง 
 “๓จ. จอด จ่าย จร” 
๓๗๑. การประปานครหลวง 
 “กปน. นํ้าประปาด่ืมได้” 
๓๗๒. การประปานครหลวง 
 “รถสํารวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สาย” 
๓๗๓. การไฟฟา้นครหลวง 
 “Energy Mind Award : การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” 
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๓๗๔. การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 “ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยนํ้าร่วมกับระบบติดตาม 

ดวงอาทิตย์แบบถ่วงนํ้าหนักด้วยนํ้า” 
๓๗๕. การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 “ระบบเฝ้าระวังเขตเดินสายส่งระยะไกล” 
๓๗๖. การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 “EGAT HCD (High Current Detector)” 
๓๗๗. การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 “โครงการห้องเรียนสีเขียว” 
๓๗๘. การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ 
 “เครื่องเจียระไน รูใน” 
๓๗๙. การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ 
 “อุปกรณ์ปรับแนวสายพานอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองตักถ่านในเหมืองแม่เมาะ”  
๓๘๐. โรงไฟฟ้าบางปะกง (การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย)  
 “การพัฒนาโปรแกรมเดินเคร่ืองเพ่ิม Exhaust Temperature สําหรับเคร่ืองกังหันก๊าซ” 
๓๘๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 “คลาวด์คอมพิวต้ิงและศูนย์ข้อมลูแห่งชาติ  (Cloud Computing and National 

Data Center)” 
๓๘๒. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 “ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมสําหรับผู้พิการ” 
๓๘๓. นางสาวจีรภรณ์  อนันต์ธนวัฒน์, นางสาวพัชรีพร  สินธูระหัฐ, นางสาวอังคนา  

วงศศ์ิริวรรณ และทีมงาน  ฝา่ยวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลยีม   
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
“Flange Coater ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลน” 

๓๘๔. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
 “ชุดอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย/กันขโมย” 
๓๘๕. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
 “ระบบรับฝากนอกที่ทําการไปรษณีย์” 
๓๘๖. บริษัท วิทยุการบนิแหง่ประเทศไทย จํากัด และสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 “เครื่องลงคะแนนเลือกต้ังรุ่น ๔” 
๓๘๗. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 “รายการ Sci Fighting วิทย์สู้วิทย์” 
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๓๘๘. องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
(องค์การมหาชน) และเทศบาลตําบลเกาะช้าง จังหวัดตราด 

 “การบริหารจัดการโรงคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอยเกาะช้าง” 
๓๘๙. องค์การพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 “นิทรรศการเรียนรู้เรื่องนํ้า (Water Exhibition)” 
๓๙๐. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (Thai PBS) 
 “รายการ คิดวิทย์” 
๓๙๑. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (Thai PBS) 
 “รายการสั้น ชุดความรู้ ภัยพิบัติ” 
๓๙๒. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (Thai PBS) 
 “รายการสถานีสีเขียว” 
๓๙๓. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (Thai PBS) 
 “รายการไอซายน์ (iSci) ฉลาดยกกําลังสอง” 
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