
 
 
 
 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง  ผลรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 

---------------------------------------- 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นเป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง ผลรางวัลการ
น าเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ
ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 จึงให้ออกประกาศ เรื่อง ผลรางวัลการ
น าเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 ดังนี้ 
 
ผลการประกวดประเภท Oral Presentation 

กลุ่มที ่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร 
     
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน The global database of P.  falciparum 25- KDa antigen for transmission blocking 

malaria vaccine 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพรปวีณ์ สุขพงษ์ไทย 
สังกัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน Molecular Isolation and Characterization of the Tumor Necrosis Factor Receptor-

Associated Factor 6 (TRAF6) gene from Macrobrachium rosenbergii 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจนิสชา ชูเลิศ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
ชื่อ-สกุล  นางสาวตรงสรณ์ กลีบสุข 
สังกัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับโครงสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยบนแนวปะการังบริเวณเกาะกูด 

จังหวัดตราด 
ชื่อ-สกุล  นายอศลย์ มีนาภา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ความหลากชนิดของหอยฝาเดียวน ้าจืดในจังหวัดสระแก้ว (Diversity of freshwater snail in Sa 

Kaeo Province, Thailand) 
ชื่อ-สกุล  นายพงศ์พิสิษฏ์ รุ่งเรืองเดชวัฒนา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้ น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อ-สกุล  นางปริศนา พันธ์งาม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน สังคมพืชป่าชายเลน ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชื่อ-สกุล  ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืชพฤษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobiology) 

จังหวัดพะเยา 
ชื่อ-สกุล  นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของระบบย่อยอาหารของหอยทากยักษ์อาฟริกัน 

Lissachatina fulica (Pulmonata: Achatinidae)  
ชื่อ-สกุล  นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของระบบประสาทในหอยทากยักษ์อาฟริกัน  
ชื่อ-สกุล  นายสิรวิชญ์ สินประเสริฐรัตน์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and mecA gene 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจารุรัมภา บุตรศรี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน สภาวะที่เหมาะสมของ high resolution melting analysis เพ่ือตรวจสอบ Hb Constant Spring, 

Hb Pakse and Hb Quong Sze 
ชื่อ-สกุล  นางสาวBunnareth Ny 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การยืดระยะเวลาการแสดงออกของโปรโมเตอร ์ SUC2 เพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิต 

รีคอมบิแนนท์โปรตีนที่หลั่งออกมานอกเซลล์ใน Saccharomyces cerevisiae 
ชื่อ-สกุล  นายปรวีร์ สันติอาภรณ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน The Simulation of Contaminant Distributing from the Bangpakong River to Bangsaen 

Beach by Using Computer Modeling 
ชื่อ-สกุล  นางสาวญาณิศา ศรีวิริยรัตน์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การวิเคราะห์มอร์โฟเมตริกส์เชิงเรขาคณิตของหอยนักล่า Oophana mouhoti ในพื้นที่ภ ูเขา

หินปูนประเทศไทย Morphogeometric analysis of terrestrial carnivorous snail Oophana 
mouhoti from limestone karst of Thailand 

ชื่อ-สกุล  นายสิทธิชัย ชุณห์ขจร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Effect of UV and EMS mutagenesis on xylanasae production by Streptomyces 

thermocarboxydus ME 742 for application in palm oil waste composting 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเพ็ญศรี เกลี้ยงจิตร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน ้าบางพระ จังหวัดชลบุรี  
ชื่อ-สกุล  นางสาวหทัยชนก นาหัวนิล 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน The identification of pathogenic bacterial contamination in fresh and preserved 

seafood using nucleotide sequence of 16S rRNA gene 
ชื่อ-สกุล  นางสาวปาลิกา แสงทองสิทธิโชค 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน ความแปรผันของผึ้งโพรงไทย กลุ่มประชากรเหนือ ใต้ และลูกผสม บนพื้นฐานการวัดสัณฐานแบบ

เรขาคณิตบนโครงสร้างปีกหน้า 
ชื่อ-สกุล  นายจักรพันธ์ สุนัติ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การวัดสัณฐานแบบเรขาคณิตบนปีกหน้าของประชากรผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) และผึ้งพันธุ์

บ ั คฟาสต ์ทางการค ้ า ในประเทศไทย Geometric morphometric on forewing of Apis 
mellifera and Buckfast bee population in Thailand 

ชื่อ-สกุล  นางสาวศิรประภา จันทร์สมัคร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กลุ่มที่ 2 สาขาวชิาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน Factors Effecting the Formation Polymer Droplets in a Novel Porous Hydrogel System 
ชื่อ-สกุล  นางสาวธันยพร ปิ่นทอง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน Fabrication and characterization of Prosthetic arms using 3D- printing technique: 

Fused Deposition Modeling (FDM) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวอมรรัตน์ ไวสาริกิจ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน Applying green analytical chemistry and smartphone technology for the 

development of facile, cost- saving and effective miniaturized titration of sodium 
chloride injections 

ชื่อ-สกุล  รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Fabrication of biodegradable ternary blend film based on poly ( lactic acid) , 

polycaprolactone and cellulose acetate butyrate (PLA/PCL/CAB) :  miscibility study 
and mechanical properties 

ชื่อ-สกุล  นางสาวนันทประภา ต่วนเจริญศรี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน The properties of biodegradable packaging films based on polybutylene succinate 

(PBS) incorporated with natural colorant from Hibiscus sabdariffa L. roselle calyx and 
Caesalpinia sappan L. heartwood extraction 

ชื่อ-สกุล  นายวรพล นันสุ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Hybrid scaffold of PLAV/ SSV crosslinked- microgels incorporated with PLGA 

electrospun nanofibrous for skin tissue regeneration 
ชื่อ-สกุล  นางสาวอริสา คงประยูร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน FABRICATION OF pH- RESPONSIVE SMART HYDROGELS FOR CONTROLLED RELEASE 

SYSTEM 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเมธินี อยู่ยอด 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Fabrication of Advanced Hydrogels Based on Functionalised Sulfonate Macromers 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจินห์จุฑา แดงมั่นคง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การพัฒนาตัวดูดซับคอมโพสิตด้วยนิกเกิลอะลูมิเนียม-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์และแคลเซียมไอร์

ออน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ เพ่ือก าจัดเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในสารละลายน ้าเสีย 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเมษา ณ นคร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Solid-State Mixing of NiAl-Layered Double Oxide, Activated Carbon and CaFe-Layered 

Double Hydroxide for Removal of Both Congo Red and Methylene Blue in Water 
ชื่อ-สกุล  นายพันธ์พฤกษ ์พฤฒิคณี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Theoretical Study of Cationic Metallocene Polymerizations of 2-Oxazoline 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเนตรชนก ถิ่นค ารพ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  

ผลงาน Modeling enzymatic reaction mechanism and substrate selectivity of α-galactosidase 
with QM/MM method 

ชื่อ-สกุล  นางสาวธัญชนก วันใจ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Development of porous chitosan, silk fibroin and poly ( vinyl alcohol)  scaffolds for 

dental bone regeneration: Effect of crosslinker 
ชื่อ-สกุล  นางสาวยี่หวา สุขเกิด 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Understanding of regioselectivity in the alpha-galactosidase with QM/MM 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพิริยาพร เจนอักษร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Fabrication and characterization of biodegradable and biocompatible film based on 

poly( vinyl alcohol)  and silk sericin incorporated with Chromolaena Odorata ( L. ) 
leaves extract for hemostasis activities 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสุดารัตน์ พร้อมไกรนิตย์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การสังเคราะห์และคุณลักษณะเฉพาะของกราฟีนออกไซด์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

Synthesis and characterization of graphene oxide from agricultural waste 
ชื่อ-สกุล  นางสาววรพิชชา อยู่สุข 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Structural, morphological, and optical properties of copper bismuth oxide 

photocatalyst 
ชื่อ-สกุล  นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน The study on catalytic activity of Palladium on alumina for synthesis of 3,4-

dihydropyrimidin-2(1H)-ones and its derivatives under green chemistry approach 
ชื่อ-สกุล  นายภวัต เพียรงาม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การพัฒนาสูตรสบู่ก้อนด้วยน ้ามันมะระข้ีนกสกัดเย็น 
ชื่อ-สกุล  นางสาวลลิตา ราชาวงษ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Petri dish disinfectant from plant phenolic compound extract for substitute chemical usage. 
ชื่อ-สกุล  นายธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  

ผลงาน QM/MM modeling of substrate specificity in α-galactosidase 
ชื่อ-สกุล  นางสาวธีรัชนิศ ค าเขียว 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน เทคนิคกระบวนการท าซ ้าบางประการส าหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูภาพ 
ชื่อ-สกุล  นายชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน On the stability of some pexiderized fuzzy number-valued functional equation 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจิราภรณ์ คุณรัตนวรวงศ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dynamics: A mathematical modeling approach 
ชื่อ-สกุล  Mr.Songheng Orn 
สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Iterative methods for solving split feasibility problem and application 
ชื่อ-สกุล  นายธนัช ไชยชนะ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน The number of k-symmetric numerical semigroup {0} U [a, b] U [c,∞) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวปรายฟ้า โกษศิริศิลป์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน The number of factor of reducible numerical semigroup {0} U [a, b] U [c,∞) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเสาวรส แตงทอง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Effects of Problem-Based Learning Topic Water Quality and Life Science Learning 

Achievement and Environmental Education Ability of General Science Student 
Teachers 

ชื่อ-สกุล  นายสุรศักดิ์ ละลอกน ้า 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Effects of Research-Based Learning Topic of Food and Nutrition on Science Learning 

Achievement and Science Problem Solving Ability of General Science Student 
Teachers 

ชื่อ-สกุล  ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Factor affecting the acceptance of PromptPay technology:  New cutting edge in 

undergraduate’s generation 
ชื่อ-สกุล  ดร.กฤชชา ยาวิเศษ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับคัดเลือกแผนประกันชีวิต 
ชื่อ-สกุล  รศ.ดร.ธนิต มาลากร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การรับรู้ตัวเลขเจ็ดส่วนโดยใช้เทคนิคการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ-สกุล  นายพิพัฒน์ จริยะยรรยง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การพัฒนาเวอร์ชวลไลเซชันเพื่อแนะน าท่าโยคะบรรเทาอาการปวดส าหรับผู้สูงอายุ  
ชื่อ-สกุล  นางสาวญาณิศา ตะนุสะ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน Reduce ambient light contamination in blood oxygen saturation measurement with 

sine wave LED lamp stimulation technique 
ชื่อ-สกุล  รศ.ดร.อนุชา แก้วพูลสุข 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Catalyst- free Dielectric Barrier Discharge Plasma for Partial Hydrogenation of Palm 

Biodiesel 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกฤติมา คงประเวศ 
สังกัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Microstructure characterization and hardness in 28wt.%Cr-2.6wt.%C-(0-10)wt.%Mo 

cast iron 
ชื่อ-สกุล  นายกิตติคุณ เรืองชัย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การระบุอัตลักษณ์บุคคลโดยใช้ระยะห่างและพ้ืนที่สามเหลี่ยมของข้อต่อ เมตาคาร์โปฟาแลงเจียล 
ชื่อ-สกุล  นายศิวา สระทองขาว 
สังกัด  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การจ าลองพลวัตอากาศเชิงตัวเลขของตัวแปรทางบรรยากาศของพายุโซนร้อนซินลากูด ้วย

แบบจ าลอง WRF  
ชื่อ-สกุล  นางสาววารินทร์ ทาอ่อน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ผลของการเคลื่อนย้ายประชากรต่อการระบาดของโรค COVID-19 ส าหรับประเทศไทย 
ชื่อ-สกุล  นางสาวธันย์ชนก หลินเจริญ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Chaplygin Gas with Power-Law Dark Energy 
ชื่อ-สกุล  ดร.พงศพัศ แรงดี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การพัฒนาและการศึกษาประสิทธิภาพการพ่นอัตโนมัติด้วยเครื่องดีไอวายซีเอ็นซี 
ชื่อ-สกุล  นางสาวนิชาภา น้อยอิน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Improvement of Roof Thermal Performance Using Phase Change Materials for Energy 

Conservation in Building 
ชื่อ-สกุล  นางสาวชนิตา มะโน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Investigation of Light Transmission Performance of vertical light pipe integrating into 

roof for reducing energy consumption demand in buildings 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจิราพร มหาวัน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การประเมินความคุ้มค่าของระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์

แบบทุ่นลอยน ้า (กรณีศึกษา) 
ชื่อ-สกุล  นางสาววาดฝัน สนั่นดัง 
สังกัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การประเมินความคุ้มค่าของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา 
ชื่อ-สกุล  นายศิริ สีร้อยค า 
สังกัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การวัดความเข้มข้นของโพแทสเซียมเฟอร์ไรไซยาไนด์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ด้วยวิธีไซคลิกโว

ลแทมเมทรีโดยใช้เทคนิคการหาความสัมพันธ์ของความถี่ 
ชื่อ-สกุล  นายภูมินทร์ รอดพัน 
สังกัด  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Effect of Heat Treatment on Microstructure and Hardness of 25wt.%Cr-0.7wt.%Mo 

Cast Iron 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกัลยา ทองใส 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Effect of Normalizing and Hardening on Microstructure and Hardness of 5160 Steel 
ชื่อ-สกุล  นายจิรายุทธ เนตรจ๋อย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน Carbon Nanotubes based Flexible Temperature Sensors 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสมิตตา ธนาทรัพย์สิน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กรณีศึกษา เขต

พ้ืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อ-สกุล  นางสาวบุญยนุช กรีกูล 
สังกัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การจัดการสินค้าคงคลังปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการพยากรณ์ของบริษัทชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 
ชื่อ-สกุล  อ.ผกามาศ พุกอินทร์ 
สังกัด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การพัฒนาเบาะรองนั่งส าหรับลดการนั่งนิ่งนานต้นทุนต ่า 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การพัฒนาระบบบันทึกต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขุนของบริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จ ากัด 
ชื่อ-สกุล  ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่าเหลือทิ้งร่วมกับกากกาแฟเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

ในชุมชน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุธีรา สุนทรารักษ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 

กลุ่มที่ 8 การน าเสนอแบบบรรยายของนิสิตเครือเทางาม How sci & tech drive our modern life? 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวชนากานต์ ข าทับทิม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวลลิล ตันประเสริฐ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวธัญญารัตน์ เพียรมาก 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสิรินยา อุกาสี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นายธนกร ไชยชนะ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นายไตรทศ เลียงหิรัญถาวร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นายกษิดิ์เดช สายสุดสวาท 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกัญญ์วรา ป้องโพนทอง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจินห์จุฑา แดงมั่นคง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง  
ผลงาน ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจนิสชา ชูเลิศ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ่งตะวัน ค าทวี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
กลุ่มที่ 9 Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม 

 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการเอกสารงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยแอปพลิเคชัน LINE@ 
ชื่อ-สกุล  นางสิตา เทียนหวาน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน Optimization of Paramecium caudatum Cultivation Condition Using Agricultural 

Wastes 
ชื่อ-สกุล  นายทรงกลด ใบยา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน แรงจูงใจในการท างานวิจ ัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชื่อ-สกุล  นายเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชื่อ-สกุล  นายสัญญา พาลุน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน  
ผลงาน การจัดจ าแนกพืชวงศ์ทานตะวันในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้ลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศและรูปภาพใบ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวนฤมล บุญเรือง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง  
ผลงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
ชื่อ-สกุล  นางภัทรภรณ์ ผลดี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ผลการประกวดประเภท Poster Presentation 

กลุ่มที ่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน ความหลากหลายของหิ่งห้อยในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ชื่อ-สกุล  นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน ความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อ-สกุล  นายนิรัตติศัย นันทะชัย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน ฤทธิ์การต้านจุลชีพของครัสทินชนิดที่ 1 (Lvcarcinin) จากกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวทัศนีย์ ศรีสุข 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Toxicity and Fumigation Efficiency of Essential Oil from Daucus carota L.  Against 

Sitophilus zeamais Motschulsky 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การพัฒนาเซรัมจากสารสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดห้วยมุ่น 
ชื่อ-สกุล  ดร.สุทธิดา วิทนาลัย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก แรดูลา และกายวิภาคระบบสืบ

พันธ์ ของหอยทากจิ๋ว สกุล Gyliotrachela Tomlin, 1930 สกุล Hypselostoma Benson, 1856 
ในภาคตะวันออก 

ชื่อ-สกุล  นางสาวอรจิรา แสนกมล 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน A cross-sectional study of trematode metacercariae in cyprinoid fish from Ubolratana 

Reservoir, Khon Kaen Province, Thailand 
ชื่อ-สกุล  ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การพัฒนารูปแบบยาสลบในปลาทับทิมจากน ้ามันหอมระเหยโรสวูด 
ชื่อ-สกุล  นายมนตรี มณีภาค 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การพัฒนายาสลบรูปแบบฟิล์มจากน ้ามันหอมระเหยโกศจุฬาลัมพา (Artemisia vulgaris) ส าหรับ

ขนส่งลูกปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Using Pineapple Peels in diet on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) culture 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจิณห์วรา บุญนาค 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การประเมินคุณภาพดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด Assessment of sediment 

quality in coastal area, Trat provine 
ชื่อ-สกุล  ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Geographical distribution and the resting sites of Aedes albopictus for the focal 

control 
ชื่อ-สกุล  นายเอกรัฐ เด่นชลชัย 
สังกัด  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การพัฒนาชีวภัณฑ์ยีสต์ปฏิปักษ์ Issatchenkia orientalis VCU24 ในรูปของชนิดเหลวส าหรับใช้

ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Leaf and stem anatomy of three Tradescantia L. species in Thailand 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกันยกร เป็กเครือ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Potential of Local Plant Extracts in Uttaradit Province Against Pathogenic Fungi of 

Root and Stem Rot Disease and Pink Disease of Durian 
ชื่อ-สกุล  ดร.วันวิสาข์ พิระภาค 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ผลของระยะเวลาการอบแห้งต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดปริมาณเบต้าแคโรทีนและฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระในฟักทอง 
ชื่อ-สกุล  อ.พัทธชัย ปิ่นนาค 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ผลของ BA ร่วมกับ NAA ต่อเจริญเติบโตของชิ้นส่วนปลายยอดกล้วยไม้เศวตปากส้มในสภาพปลอดเชื้อ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวอ่อนรัตน์ อ่ินมะโน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ผลของความเข้มข้นน ้าตาลซูโครสและการผึ่งแห้งต่อการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของเมล็ด

เทียมกล้วยไม้ส าเภาอินทนนท์ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจุฬาลักษณ์ ลิ้นจี่ขาว 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในปุ๋ยน ้าจากการหมักแบบไร้ออกซิเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
ชื่อ-สกุล  นายเกรียงศักดิ์ เอนกพงษ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ฐานข้อมูลองค์ประกอบและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียน 
ชื่อ-สกุล  นางสาวโชติกา ยอดฉุน 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญของกุ้งเต้นบูรพา (Floresorchestia buraphana) 
ชื่อ-สกุล  นางสาวปิยาพร หมื่นฤทธิ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน Inhibition effect of Quercetin in pig ( Sus domesticus)  brain monoamine oxidase 

enzymes 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพิราภรณ์ เหลืองรัตนมาศ 
สังกัด  โรงเรียนชลราษฏรอ ารุง 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยสารสกัดจาก

เมล็ดมะขามและเมล็ดฟักทอง 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพิมพ์มาดา มณีจิระปราการ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน A facile synthesis and characterisation of CaO/ Ca2Fe2O5 nanocomposite from 

eggshell waste 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน Preparation of slow-release fertilizers of zinc and ammonium ions on zeolite A 
ชื่อ-สกุล  นางสาวศิรินุช ลอยหา 
สังกัด  ขอนแก่น 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน Encapsulation of Mulberry leaf extract in chitosan nanoparticle to develop eco-

friendly edible coating for fresh strawberry reservation Somruthai Tunma* 
ชื่อ-สกลุ  ผศ.ดร.สมฤทัย ตันมา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน Synthesis and biological evaluation of alkynyl glycoside analogues as tyrosinase 

inhibitors 
ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐิยา แซ่หลิม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขั้วแคโทดส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์กลูโคส 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านจากเศษเหลือทิ้งจากผัก

กระเฉด 
ชื่อ-สกุล  นางสาวทัณฑิกา เจริญลาภ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน ลักษณะเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม ส าหรับขั้วแคโทดของเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลน์

น  ้ าตาลร ีด ิวซ ์ (Electrochemical of Alloy Catalysts for Cathode Electrode of Reducing 
Sugar Alkaline Fuel Cells) 

ชื่อ-สกุล  นายกันทรากร สุวรรณรักษา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน The Adsorption Capacity of NiAl- Layered Double Adsorbents on Removing 

Hexavalent Chromium in Water 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย 
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สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การสังเคราะห์อนุพันธ์พิเพอรีนเอไมด์เป็นสารยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรส 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุวิชาดา ใจเปี้ย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Design and synthesis of new 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide analogues 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพัชรี อาษาขันธ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การปรับผิวเส้นใยและส่วนล าต้นกัญชงต่อสมบัติเชิงกลของพอลิแลคติกแอซิด/ กัญชงคอมโพสิต 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน Quantitative determination of Phenolic content and Antioxidant activity of Phulae 

Pineapple Waste’s Masking Powder 
ชื่อ-สกุล  ดร.จินดา ศิริตา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน การลดปริมาณไนเตรทสะสมในผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยน ้าทิ้งจากการหมักเศษเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลา 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน Determination of fatty acids in bioester obtained by transesterification via 

heterogeneous catalyst from various natural seed oil extracts 
ชื่อ-สกุล  ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน การเตรียมและตรวจลักษณะเฉพาะกระถางเพาะช าย่อยสลายได้จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจาก

แป้งสับปะรดและพอลิเมอร์ 
ชื่อ-สกุล  นายธนวัฒน์ เกษประสิทธิ์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

ที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ของประเทศไทย 
ชื่อ-สกุล  ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน เกณฑ์การตัดสินใจด้วยตัวแบบแอมพลิจูด 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกนกพร ค าประกอบ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน Analysis of tuberculosis risk areas in Phayao Province 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกอหญ้า หอมสมบัติ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน การแจกแจงความน่าจะเป็นของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวศศิกานต์ ด่านวิหาร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทอง 
ผลงาน การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน ้ามันปาล์มของประเทศไทย  
ชื่อ-สกุล  นางสาวพรนภา ยอดทอง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน วิธีการประมาณค่าปริพันธ์จ ากัดเขตเชิงตัวเลขโดยใช้การถดถอยไม่เชิงเส้น 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุพัตรา เงินทอง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Approximation of fixed points of two quasi ¬ nonexpansive mappings in CAT( 0) 

spaces 
ชื่อ-สกุล  นางสาวอาทิติญา อินถาเครือ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Supply chain network equilibrium model with disaster relief part 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การวางแผนสั่งซื้อสินค้า โดยใช้ก าหนดการเชิงเส้นกรณีศึกษาร้านขายของออนไลน์  
ชื่อ-สกุล  นางสาวพรบุญ ศรีทะจันทร์ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การศึกษาวิธีการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ของเฮอร์วิคซ์แบบปรับปรุง 
ชื่อ-สกุล  นางสาววิภาวี จันทร์พลงาม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน ตัวแบบทางสถิติส าหรับการพยากรณ์ผู้ป่วยใหม่รายวันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชื่อ-สกุล  นางสาวน ้าทิพย์ จันทราช 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การสร้างตัวแบบส าหรับการพยากรณ์จ านวนอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุพาณี นามแก้ว 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชื่อ-สกุล  นางสาวดาราวรรณ สวัสดิ์นะที 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล   รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงแบบแกมมา 
ชื่อ-สกุล  นายตรีเพชร เพชรชาติชั้น 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน วิธีการประมาณค่าปริพันธ์จ ากัดเขตเชิงตัวเลขโดยใช้การประยุกต์กฎสี่เหลี่ยมคางหมู 
ชื่อ-สกุล  นางสาวกมลรัตน์ พ่ึงอยู่ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล 
  
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Modeling of millipede rescue robot from the equation of Antheromorpha uncinata 

motion by using MATLAB 
ชื่อ-สกุล  นางสาวนภัสวรรณ เมฆวิไล 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 

ผลงาน การจ าแนกรถยนต์ประเภทซีดานโดยให้โครงข่ายประสาทเทียม 
ชื่อ-สกุล  นายชมพูนิกข์ เตียวเจริญพร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์ 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน การใช้กรดไขมันเพื่อเป็นสารยับยั้งการกัดกร่อนส าหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต ่า  
ชื่อ-สกุล  ดร.นวรัตน์ วรอวยชัย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน 
ผลงาน Incorporation of Waste Powder from Automotive Refinishing Industry into Lightweight 

Concrete for Reducing Energy Consumption in Buildings 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.อรรถกร ทองทา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน Optical absorption in a two-dimensional curved surface 
ชื่อ-สกุล  นายณัฏฐ์ พรามจร 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน การตรวจวัดค่าความหวานของสารละลายซูโครสด้วยเทคนิคการกระเจิงแสง 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.คเชนทร์ แดงอุดม 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน Colorimetric analysis system of the fermented biological extract:  Programmable 

linear actuator for the solution-sample manipulation 
ชื่อ-สกุล  นายธนดล ปัญญายง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน สื่อการเรียนรู้ปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การสะท้อนและการหักเหของแสง 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพราวิณี บุญเรศ 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน The absorption coefficients in equilateral triangular quantum wire 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจิรารัตน์ จุ่นฮวย 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน ผลของระยะเวลาในการบ่มต่อสมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของมอร์ต้าร์

ผสมสารเปลี่ยนสถานะ 
ชื่อ-สกุล  ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา 
สังกัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
 

รางวัล  รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง 
ผลงาน Robot for risky experiment 
ชื่อ-สกุล  นายธนกฤต แสนย่าง 
สังกัด  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
    

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 


