(สาเนา)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี ๒๕๕๘

...................................................
ตามที่ สานังาานณณะงรรมงาริจััยห่ําาาตจ วิา) ได๎ประงาศเาจญาินใ่๎นังประดจษฐ์ณจดณ๎น
เสนอผลาานซึ่ า เป็ น ผลจ ต ผล ผลจ ต ภั ณ ฑ์ งรรมิจ ธี งระบินงาร ิจ ธี ง าร มาตรงาร ่รื อ ระบบ ตลอดัน
ิจทยางารตําาๆ ที่ดีเดํน พจสู ั น์ หล๎ ิ ิําเป็น ประโยาน์หงํประเทศาาตจ ทั้าทาาด๎านิจ ทยาศาสตร์ เทณโนโลยี
หละสัาณมศาสตร์ เพื่อขอรับราาิัลสภาิจััยห่ําาาตจ : ราาิัลผลาานประดจษฐ์ณจดณ๎น ประัาปี ๒๕๕๘ นั้น
ในงารนี้ ณณะงรรมงารบรจ่ารสภาิจััยห่ําาาตจ ได๎พจัารณาผลาานประดจษฐ์ณจดณ๎น ที่เสนอ
ขอรับราาิัลฯ หละมีมตจอนุมัตจใ่๎ราาิัล สภาิจััยห่ําาาตจ : ราาิัลผลาานประดจษฐ์ณจดณ๎น ประัาปี ๒๕๕๘
ัานิน ๓๗ ผลาาน ในสาขาิจาางารตําาๆ ริม ๘ สาขาิจาางาร ดัานี้
รางวัลระดับดีเยี่ยม ไมํมีผลาานที่ได๎รับราาิัลฯ
รางวัลระดับดีเด่น ัานิน ๓ ผลาาน ได๎หงํ
๑) ผลาานเรื่อา “ไอโซนาร์ : เณรื่อาบองเตือนสจ่างีดขิาาสา่รับผู๎พจงารทาาสายตา”
(iSonar: An Obstacle Warning Device for the Blind)
โดย
นายสุรพล ิรภัทราทร
วสาขาิจทยาศาสตร์งารหพทย์
๒) ผลาานเรื่อา “หผํนยาาทาณิามสะอาดน้ามันหบบใา๎ซ้า”
(Reusable Oil Cleaning Rubber Pad)
โดย
๑) ผู๎าิํ ยศาสตราัารย์ ดร)สุิดี ง๎อาพารางุล
๒) ดร)บุญญาิัณย์ อยูํสุข
๓) นาาสาิอรจสรา รัาาะ
(สาขาเงษตรศาสตร์หละาีิิจทยา
๓) ผลาานเรื่อา “บรรัุภัณฑ์ฉลาด สา่รับทุเรียน”
(Active and Intelligent Packaging of Durian)
โดย
๑) รอาศาสตราัารย์ิรภัทร ลัณนทจนิาศ์
๒) นายปิยะพาษ์ สอนหง๎ิ
(สาขาเงษตรศาสตร์หละาีิิจทยา
/รางวัลระดับดี)))

-๒รางวัลระดับดี ัานิน ๑๘ ผลาาน ได๎หงํ
๑) ผลาานเรื่อา “งารพัฒนาอัญมณีเทียมเปลี่ยนสีได๎สา่รับผลจตภัณฑ์เณรื่อาประดับ”
(Development of Color-Changed Imitation Gemstone for
Ornament Product)
โดย
๑) ผู๎าิํ ยศาสตราัารย์ ดร)ัังรพาษ์ หง๎ิขาิ
๒) ดร)ณัฐพล ศรีสจทธจโภณงุล
๓) ดร)ยศงจต เรือาทิีป
๔) ดร)งจตจพันธ์ บุญอจนทร์
๕) ผู๎าิํ ยศาสตราัารย์ ดร)ัจตรา เงตุหง๎ิ
๖) ดร)งันตพัฒน์ งจตตจอัาิาลย์
วสาขาิจทยาศาสตร์งายภาพหละณณจตศาสตร์
๒) ผลาานเรื่อา “ดจนปั้นโล่ะมีณํา วทอาหดา-เาจน-เาจนสเตอร์ลจา พร๎อมเตาเผา
สา่รับงารทาเณรื่อาประดับทามือด๎ิยเตาอบไมโณรเิฟในณรัิเรือน”
(Precious Metal Clays (Copper-Silver-Sterling Silver) with
Microwave Kiln for Making Handmade Jewelry using Household
Microwave Oven)
โดย
๑) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)พจมพ์ทอา ทอานพณุณ
๒) นายทิีศังดจ์ ัันทร์ดิา
๓) นาาสาิดาิรรณ ่มัด่ลี
วสาขาิจทยาศาสตร์งายภาพหละณณจตศาสตร์
๓) ผลาานเรื่อา “ข๎าิฟอาสุรดา”
(Surada Rice Sponge)
โดย
๑) รอาศาสตราัารย์ นพ)สจทธจพร บุณยนจตย์
๒) นายอนุาา รังสันตจ
วสาขาิจทยาศาสตร์งารหพทย์
๔) ผลาานเรื่อา “นิัตงรรมเัจร์มงาร์ด วGermGuard) สารสงัดัางเปลืองมัาณุด
พจาจตเาื้อโรณสา่รับประยุงต์ใา๎เป็นิัสดุทาางารหพทย์”
(Innovative Antimicrobial Mangosteen Extract Technologies
(GermGuard) for Use as Medical Deveices)
โดย
๑) ศาสตราัารย์ ดร)พจาญ์ ศุภผล
๒) นายพาศ์พล เองบุตร
วสาขาิจทยาศาสตร์งารหพทย์
/๕) ผลาานเรื่อา )))

-๓๕) ผลาานเรื่อา “โปรหงรมพัฒนาทังษะาีิจตหละทังษะสุขภาพสา่รับนังเรียน
าั้นประถมศึงษา”
(Life Skill and Health Skill Development Program for
Elementary School Student)
โดย
๑) ศาสตราัารย์ ดร)รุัา ภูํไพบูลย์
๒) นาาสาิณัฐตจพร อ๎นด๎ิา
๓) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)าื่นฤดี ณาศังดจ์ตระงูล
๔) ผู๎าํิยศาสตราัารย์อรุณศรี เตาัส่าษ์
๕) ผู๎าํิยศาสตราัารย์สมร อรจยานุาจตงุล
๖) ผู๎าํิยศาสตราัารย์เพารรัตน์ เงจดดอนหฝง
๗) นาาสาิัุตจภัณ ัันทรโาตจ
๘) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)ัีราภรณ์ งรรมบุตร
๙) นาาสาิัาปี สจทธจาัย
วสาขาิจทยาศาสตร์งารหพทย์
๖) ผลาานเรื่อา “ซจลจงาหอโรเัล - ิัสดุสา่รับอนาณต”
(Silica aerogel – the material for the future)
โดย
ดร)สุพรรณ ยอดยจ่ายา
วสาขาิจทยาศาสตร์เณมีหละเภสัา
๗) ผลาานเรื่อา “ระบบออนไลน์ไมโณราาหนลสา่รับเพจ่มณิามเข๎มข๎นในงาริจเณราะ่์
สารฆําหมลา”
(Novel Online Micro-channel Preconcentrator for Pesticides
Analysis)
โดย
๑) รอาศาสตราัารย์ ดร)เพรจศพจาญ์ ณณาธารณา
๒) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)ัาดี ธรรมเขต
๓) รอาศาสตราัารย์ ดร)ปณต ถาิรัางูร
๔) นาาสาิารจนรัตน์ ศจรจธรรม
วสาขาิจทยาศาสตร์เณมีหละเภสัา
๘) ผลาานเรื่อา “นิัตงรรมงารผลจตัุลผลึงเซลลูโลสัางซัาข๎าิโพดเพื่องารขึ้นรูป
เม็ดยาสา่รับอุตสา่งรรมเภสัา”
(Innovative Production of Micro Crystalline Cellulose from
Corn Cob to Form Tablets for Pharmaceutical Industry)
/โดย ๑) รอาศาสตราัารย์ ดร) )))

-๔โดย

๑) รอาศาสตราัารย์ ดร)ศจรจงัลยา สุิัจตตานนท์
๒) นายยศงร ิรุณธร
๓) นายงจตตจพาศ์ ทอามโนงูร
๔) นายัจณัฐิุฒจ ประาางจังุล
๕) นายภาธร ่ลจมิัฒนา
๖) ดร)ภญ)นฤพร สุตัณฑิจบูลย์
๗) รอาศาสตราัารย์ ดร)พัน์ งุลิาณจา
วสาขาิจทยาศาสตร์เณมีหละเภสัา

๙) ผลาานเรื่อา “บรรัุภัณฑ์ถุาพลาสตจงาีิภาพเพื่อยืดอายุงารเง็บรังษาพืาผลสด
หละผลไม๎ห่๎า”
(Bioplastic packaging bags for extending shelf life of fresh
produces and dried fruits)
โดย
๑) รอาศาสตราัารย์ ดร)อนาณ์นาฏ สม่ิัาธนโรัน์
๒) นายภูิณัฐ์ ิศุตม์าานนทน์
๓) นาาสาิอุไริรรณ์ เงตุิัฒถา
๔) นาาสาินภพรรณ ณุณานุสนธจ์
๕) นาาสาิณัันันท์ บุญอนุิัฒน์
๖) นายพีรุทย์ สุิรรณพจมลงุล
๗) นาาสาิพรจมา ตันตจพจรจยะงจั
๘) ดร)อภจตา บุญศจรจ
๙) ดร)ขนจษฐา ธนานุิาศ์
วสาขาิจทยาศาสตร์เณมีหละเภสัา
๑๐) ผลาานเรื่อา “สมุนไพรปูดเบญงานีในรูปหบบยาเตรียมภายนองสา่รับรังษา
หผลตจดเาื้อเรื้อรัาในผู๎ป่ิยเบา่ิาน”
(Application of Quercus infectoria nutgall as topical agent for
treatment of chronic infected diabetic ulcers)
โดย
๑) ศาสตราัารย์ ดร)ศุภยาาณ์ ิริุฒจณุณาัย
๒) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)ธนพร อานิยงจั
๓) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)ศศจธร าูศรี
๔) นาาสาิัุฬาลังษณ์ โาณไพศาล
๕) นายิจศรุต รัตนางรงุล
๖) นายอนุาจต รัศมี
วสาขาเงษตรศาสตร์หละาีิิจทยา
/๑๑) ผลาานเรื่อา )))

-๕๑๑) ผลาานเรื่อา “สารเพจ่มประสจทธจภาพขอางรดในงารัับตัิน้ายาาสงจม”
(Coagulant acid for skim natural rubber latex)
โดย
๑) ดร)สุรพจาญ ลอยงุลนันท์
๒) นาาฉิีิรรณ ณาหง๎ิ
๓) นาาสาิภาสรี เล๎างจัเัรจญ
๔) นายทจพย์ัังร ณ ลาปาา
๕) นาาอรพจนท์ ยามาโมโตะ
๖) นาาสาิปณจธจ ิจรุฬ่์พอัจต
๗) นายภูรจพาศ์ ิรรณิจไล
๘) นาาสาินันทจนา มูลประสจทธจ์
๙) นายพร๎อมศังดจ์ สาินธามราณ์
๑๐) นายศจรจาัย พัฒนิาณจาาัย
๑๑) นาาสาิปิยะดา สุิรรณดจษฐางุล
๑๒) นายธาศังดจ์ หง๎ิประงอบ
๑๓) นายสุรจยงมล มณฑา
๑๔) นาาสาิโสภจตา ัจตบุญ
๑๕) นาาสาิโาตจรส ดองขัน
๑๖) นาาสาิเนตรานง ปิยฤทธจพาศ์
วสาขาเงษตรศาสตร์หละาีิิจทยา
๑๒) ผลาานเรื่อา “าุดระบายณิามร๎อนานจดไอระเ่ยหบบไมํใา๎พัดลม”
(Fanless Evaporative Condenser)
โดย
๑) ดร)อภจาจต ล้าเลจศพาศ์พนา
๒) นายอภจาัย ล้าเลจศพาศ์พนา
๓) นายิจาัย รุําเรือาพฤงษ์
๔) นายอุดม ปิงเงษม
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
๑๓) ผลาานเรื่อา “ัมูงอจเล็งทรอนจงส์หบบงระเป๋า่จ้ิที่ใา๎งารตริััับเาจาหสา”
(Briefcase Electronic Nose Based on Optical Sensing)
โดย
๑) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)ธีรเงียรตจ์ เงจดเัรจญ
๒) ดร)สุมนา งลัดสมบูรณ์
๓) นายตรีเนตร เทพอุดม
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
/๑๔) ผลาานเรื่อา )))

-๖๑๔) ผลาานเรื่อา “ศจลปะภาพบนหผํน PCB”
(The Art on Print Circuit Board)
โดย
๑) นายิีระยุทธ อจนต๏ะยศ
๒) นาาสาิปิจตรา ัั่นัีน
(สาขาปรัาญา
๑๕) ผลาานเรื่อา “หผางันหดดไม๎ไผํ”
(Bamboo Shading Device)
โดย
๑) ดร)นิลิรรณ ทิยเัรจญ
๒) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)ินารัตน์ งรอจสรานุงูล
(สาขาปรัาญา
๑๖) ผลาานเรื่อา “ระบบเฝ้าระิัาสถานงารณ์น้าโดยใา๎เณรือขํายสถานีิัดน้าขนาดเล็ง
เพื่อเตือนภัยน้าทํิม”
วA Water Situation Monitoring System Using A Network of Small
Telemetry Stations for Flood Early Warning
โดย
๑) ดร)ภาสงร หาํมประเสรจฐ
๒) นายศุภมจตร ัันทร์ณูํ
๓) นาาสาิเบญญา สุนทรานนท์
วสาขาเทณโนโลยีสารสนเทศหละนจเทศศาสตร์
๑๗) ผลาานเรื่อา “ระบบงารเาื่อมตํอเณรือขํายหบบไร๎พรมหดน”
(N2N Mobile Connections)
โดย
๑) นายสุทัศน์ อาั่าญศจรจิาศ์
๒) นายพจศจษฐ์ มจตรเงื้องูล
๓) นาาสาิอัาศุมาลจน าะนะพาล
วสาขาเทณโนโลยีสารสนเทศหละนจเทศศาสตร์
๑๘) ผลาานเรื่อา “LekOboT เณรื่อาพจมพ์ ๓ มจตจัางราาลจ้นาังประงอบาํายราณาประ่ยัด”
(LekOboT: A Low Cost and Easy to Assemble 3D Printer from
Drawer Rails)
โดย
รอาศาสตราัารย์ ดร)ิัฒนพาศ์ เงจดทอามี
วสาขาเทณโนโลยีสารสนเทศหละนจเทศศาสตร์

/รางวัลประกาศเกียรติคุณ)))

-๗รางวัลประกาศเกียรติคุณ ัานิน ๑๖ ผลาาน ได๎หงํ
๑) ผลาานเรื่อา “เณรื่อามือทดสอบิาฮีสเตอรีซจสขอาณําโพลาไรเซาันหละสนามไฟฟ้า
สา่รับิัสดุเฟอร์โรอจเล็งทรจง”
(Hysteresis Polarization and Electric Field Loop Test Set for
Ferroelectrics)
โดย
๑) รอาศาสตราัารย์ ดร)เัียรนัย เล็งอุทัย
๒) ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)เบญญา เาจด่จรัญงร
๓) นายัังราิุธ พานจาโยทัย
วสาขาิจทยาศาสตร์งายภาพหละณณจตศาสตร์
๒) ผลาานเรื่อา “อุปงรณ์เทอร์โมอจเล็งทรจงอองไซด์”
(Thermoelectric Oxide Devices)
โดย
รอาศาสตราัารย์ ดร)ทศิรรษ สีตะิัน
วสาขาิจทยาศาสตร์งายภาพหละณณจตศาสตร์
๓) ผลาานเรื่อา “เณรื่อาตริัิัดอะฟลาทองซจนหบบริดเร็ิ ขนาดพงพา ราณาถูง
พร๎อมาุดน้ายาหลมป์เณมีไฟฟ้า”
(Portable rapid and low cost aflatoxin sensor with
LAMP-Electrochemical detection kit)
โดย
๑) ดร)อดจสร เตือนตรานนท์
๒) นาาิรรณสจงา เงียรตจปฐมาัย
๓) นายิัฒณสจทธจ์ พจมเพา
๔) นาาสาิัันทร์เพ็ญ ณรุิรรณ์
๕) นาาสาิรุํางานต์ สืบสจา่์
๖) นาาสาิภาตจยา ภาสงนธ์
๗) นาาสาิัันทนา ณาภีระ
(สาขาิจทยาศาสตร์เณมีหละเภสัา
๔) ผลาานเรื่อา “เณรื่อาปลูงข๎าิหบบ่ยํอนงล๎าสา่รับงารทานาหบบประณีต”
(Pluck and drop sprout rice transplant machine)
โดย
๑) นายปัญญา เ่ลําอนันต์ธนา
๒) นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
วสาขาเงษตรศาสตร์หละาีิิจทยา
/๕) ผลาานเรื่อา )))

-๘๕) ผลาานเรื่อา “เณรื่อาิัดณิามเรียบผจิ”
(Flatness Tester)
โดย
๑) ดร)ัรจยา บัิเัรจญ
๒) นายภาิัต เผืองน๎อย
๓) นายธรรมรัตน์ สมทอา
๔) นายอนุสรณ์ ทน่มื่นไิย
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
๖) ผลาานเรื่อา “เณรื่อาตริัิัดปรจมาณฝุ่นละออาลอยในอางาศหบบรายาานผล
ออนไลน์อัตโนมัตจ”
(An Dust DETEC for Automatically Online Monitoring of Airborne
Particulate Matter)
โดย
๑) ผู๎าิํ ยศาสตราัารย์ ดร)พานจา อจนต๏ะ
๒) นายอาทจตย์ ยาิุฑฒจ
๓) รอาศาสตราัารย์ ดร)นณร ทจพยาิาศ์
๔) นาาปนัดดา พจมลศรี
๕) นายสมาาย ัังร์สาน
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย)
๗) ผลาานเรื่อา “SHANNTA Silver Clay : ซจลเิอร์เณลย์สัญาาตจไทยเพื่องารขึ้นรูป
หละอองหบบเณรื่อาประดับเาจนที่มีเองลังษณ์เฉพาะ”
(SHANNTA Silver Clay: The only Thai Brand Silver Clay for
Design and Fabrication of Silver Jewelry)
โดย
๑) นายธจตจ โติจิัฒน์
๒) นายธีริัฒน์ พนานุเิาิัฒน์
๓) นาาสาิต๎อาตา เงตุหง๎ิ
๔) รอาศาสตราัารย์ ดร)สนอา เองสจทธจ์
๕) นาย่าญานะ เงตมาลา
๖) นายอภจาาตจ เพ็าดา
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย

๘) ผลาานเรื่อา )))

-๙๘) ผลาานเรื่อา “นิัตงรรมหผารับหสาอาทจตย์หบบราาพาราโบลาผสมประสจทธจภาพสูา
สา่รับงระบินงารทาณิามร๎อน”
(Novel High Efficiency Compound Parabolic Trough Solar
Collector for Process Heat Applications)
โดย
๑) ดร)ิัฒนา รตจสมจทธ์
๒) นายณราณ์ อมรพจทังษ์พันธ์
๓) นายไพโรัน์ อนันตะเศรษฐงูล
๔) นายภูษจต เรือาิจิัฒนโรัน์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
๙) ผลาานเรื่อา “เรืองู๎ภัยสะเทจนน้าสะเทจนบง”
(Flood relief amphibious vehicle)
โดย
๑) นายปัญญา เ่ลําอนันต์ธนา
๒) นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
๑๐) ผลาานเรื่อา “ระบบป้อางันงารงัดงรํอน่น๎าหปลน”
(Flange Corrosion Prevention System)
โดย
๑) ดร)ัีรภรณ์ อนันต์ธนิัฒน์
๒) นาาสาิพัารีพร สจนธูระ่ัฐ
๓) ดร)อัาณนา ิาศ์ศจรจิรรณ
๔) ดร)พันทจพย์ โพธจ์ทอา
(สาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
๑๑) ผลาานเรื่อา “เณรื่อาต๎นหบบผลจตน้ามันาีิภาพัางาีิมิลด๎ิยงระบินงาร
ไพโรไลซีสหบบเร็ิ”
(Bio-oil Production Prototypes by Fast Pyrolysis of Biomass)
โดย
ผู๎าํิยศาสตราัารย์ ดร)อดจศังดจ์ ปัตตจยะ
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย
๑๒) ผลาานเรื่อา “อุปงรณ์สา่รับป้อางันนงบจนมาเงาะสายอางาศ Near Field Monitor
ขอาระบบเณรื่อาาํิยงารเดจนอางาศ”
(BIRD PREVENTION FOR NEAR FIELD MONITOR ANTENNA)
/โดย ๑) นายสมณจด)))

-๑๐โดย

๑) นายสมณจด ศรีเาียาสา
๒) นายพีระยุทธ์ บัิสาย
๓) นายงริัลย์ สันณม
วสาขาิจศิงรรมศาสตร์หละอุตสา่งรรมิจััย

๑๓) ผลาานเรื่อา “งารปฏจบัตจาานที่ใา๎เณรือขํายเป็นศูนย์งลาาเพื่องารทาาานนองสถานที่
ขอา่นํิยาานภาณรัฐ”
(Network Centric Operations for the Remote Teleworking
Government Office)
โดย
๑) รอาศาสตราัารย์ นาิาอางาศโทพลสมุทร ัจนารัตน์
๒) พันเองเฉลจมพล ัจนารัตน์
๓) นายเลจาสงล ัจนารัตน์
๔) นาาสาิลลจตา ัจนารัตน์
๕) เรืออางาศเองพายัพ ศจรจนาม
(สาขาเทณโนโลยีสารสนเทศหละนจเทศศาสตร์
๑๔) ผลาานเรื่อา “งาริาดภาพพื้นที่งารใ่๎บรจงารัราัรทาาอางาศด๎ิย Software
Radio Mobile”
(Air Traffic coverage service plot by Radio Mobile Software)
โดย
๑) นายมานะ ลัทธินจาพันธ์
๒) นายสุิัฒ ศรีทอาณา
๓) นายสมเงียรตจ หง๎ิไายะ
๔) นายสจนธ์าัย นจโลตบล
(สาขาเทณโนโลยีสารสนเทศหละนจเทศศาสตร์
๑๕) ผลาานเรื่อา “่นัาสือฟิสจงส์ิจทยาศาสตร์าีิภาพ ฉบับงาร์ตูน”
(Life Science Physics Comic Book)
โดย
รอาศาสตราัารย์ ดร)งาญันา ัันทร์ประเสรจฐ
วสาขางารศึงษา
๑๖) ผลาานเรื่อา “ระบบงารเรียนรู๎ณาศัพท์ภาษาตําาประเทศ”
(Vocabulary Learning System)
โดย
๑) ดร)ศรีสุภา ปาลงะิาศ์ ณ อยุธยา
๒) นายปิยะิุฒจ ัันทศรีสิัสดจ์
/๓) นายงฤตจนันท์)))

-๑๑๓) นายงฤตจนันท์ สจโรดม
๔) นายศจรจศังดจ์ นาณะิจิัฒน์
๕) นายสจทธจโาตจ ฉัตรธนะงุล
วสาขางารศึงษา
ทั้ า นี้ ผู๎ ป ระดจ ษ ฐ์ ณจ ด ณ๎ น ที่ ไ ด๎ รั บ ราาิั ล ในหตํ ล ะสาขาิจ า างาร ัะได๎ รั บ ประงาศนี ย บั ต ร
เาจดาูเงียรตจณุณ หละเาจนราาิัล ดัานี้
ราาิัลระดับดีเยี่ยม
ราาิัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ราาิัลระดับดีเดํน
ราาิัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ราาิัลระดับดี
ราาิัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ราาิัลประงาศเงียรตจณุณ
ราาิัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประงาศ ณ ิันที่ ๒๙ ธันิาณม ๒๕๕๗

วลาาื่อ

สุทธจพร ัจตต์มจตรภาพ
วศาสตราัารย์ นายหพทย์สุทธจพร ัจตต์มจตรภาพ
เลขาธจงารณณะงรรมงาริจััยห่ําาาตจ

สาเนาถูงต๎อา

วนาาสาิิจภารัตน์ ดีอํอา
ผู๎อานิยงารงอาประเมจนผลหละััดงารณิามรู๎งาริจััย

