
ล ำดบัที่ องค์กรตน้สังกัด ชื่อผลงำน ชื่อ นำมสกุลผู้สมคัร

1 AIROVR Co., Ltd. ยานพาหนะขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ

ไร้คนขับ

คุณอมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา

2 Amulet Academy ระบบการสร้างรหัสไอดีประจ าองค์พระเคร่ือง คุณวิโรจน์ อัศวรังสี

3 API Product Co., Ltd. BlackOut คุณศฤงยศ อภินันท์มหกุล

4 BID ชุดอุปกรณ์แสดงต าแหน่งอุปกรณ์จ่ายน  ามัน

เชื อเพลิงอากาศยาน ทีเ่ชื่อมต่อระบบท่อ

แรงดันสูง

คุณณัฐพล นาคอ่วม

5 BID ชุดอุปกรณ์ช่วยยกอุปกรณ์จ่ายน  ามันเชื อเพลิง

อากาศยานส าหรับบันไดชนิดเคล่ือนย้ายได้

คุณสุรวิทย์ ยวงมณี

6 BUILDON BUILDON คุณฟูปัญญา ว่องไววิทย์

7 Engineering Resources 

(Thailand) Co., Ltd

อุปกรณ์ระบายคอนเดนเสทส าหรับท่อจ่ายไอ

น  าและส่ิงทีค่ล้ายกัน

คุณภัทรฐพนธ์ วัฒนผดุงเจริญ

8 Fiveloop Co., Ltd. Wisible คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส

9 Idefence Co., Ltd. Central คุณธรรมธัช ศรีเพ็ญ

รำยชื่อผลงำนทรัพย์สินทำงปัญญำทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรประเมนิมลูค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำนวน 200 รำยกำร
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10 Khong Thae Co., Ltd. Bonujs PAD pranat Choksomboonkul

11 Khong Thae Co., Ltd. ระบบ Anti-fake pranat Choksomboonkul

12 MERL ก๊อกเปิด-ปิด และวัดคุณภาพน  าระบบอัตโนมัติ

ขับเคล่ือนด้วยพลังน  า

คุณนฤชา อมรดิษฐ์

13 MERL ประตูติดตั งระบบเคร่ืองฟอกอากาศใช้ไฟฟ้าเก็บ

เกี่ยวพลังงานจากการเปิดปิด

คุณนฤชา อมรดิษฐ์

14 MYBAND ระบบ song license library Kun Sithapath

15 NanoShield Co., Ltd. Low Plasma Loss Filter Kessinee Ngaohiranpat

16 One world language อุปกรณ์และวิธีในช่วยจดจ าค าศัพท์

ต่างประเทศทีต้่องเรียนมากกว่า 3 ภาษาขึ นไป

คุณพีรพงศ์ พูลพันธ์

17 Ookbee Co., Ltd. Joylada คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

18 P.R.Y. JEN (THAILAND) Co., 

Ltd.

เวลคัม วินเทอร์ คุณพีรญา เจนธรากรณ์

19 กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี 

(บจก.)

สารธรรมชาติ กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช BIG คุณประเสริฐ หวานยิ่ง
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20 กลุ่มหัตกรรมผ้าของฝากภูเวียง แผ่นกันกระแทกจากรังไหม คุณอรพิน ทองหนองกอย

21 เกรนาเดส ไบโอเทค (บจก.) Molass G Yeast นสพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล

22 เกรนาเดส ไบโอเทค (บจก.) ไข่ออกแบบได้ นสพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล

23 เกรนาเดส ไบโอเทค (บจก.) SEDDS Medical Juice นสพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล

24 เกียรติรักษ์ ธุรภัณฑ์ (หจก.) อุปกรณ์ไฟฟ้า คุณอนุรักษ์ หวังด ารงวงศ์

25 แก่นสยามอินเตอร์เทรด ซุปหน่อไม้กึ่งส าเร็จรูปพร้อมทาน แบรนด์ 

แบมบูเนาะ

คุณแก่นจันทร์ สนอุป

26 แกรนด์มาสเตอร์ สหคลินิก Application DiagMe ( คัดกรองโรคเบือ่งต้น ) นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

27 ขนมไทยเพลินตา ขนมปัน้สิบเพลินตา คุณภาวิณี ทองมาก

28 เค.เอส. พรีเมียร์ โปรดักส์ (บจก.) เคร่ืองอบแห้งชนิดท่อหมุนแบบหลายห้องอบ คุณภากร โฆสนสิทธิวิทย์

29 เค.เอส. พรีเมียร์ โปรดักส์ (บจก.) เคร่ืองหมายการค้า KSP คุณภากร โฆสนสิทธิวิทย์
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30 เคเอส อะโกร (บจก.) เคร่ืองหมายการค้าตราดอกบัว คุณธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์

31 เคเอส อะโกร (บจก.) เคร่ืองผลิตและเผาไหม้แก๊สเชื อเพลิง คุณธนกฤต โฆสนสิทธิวิทย์

32 โฆสน (บจก.) เคร่ืองหมายการค้า KOSON คุณนพภาภรณ์ ชัยศิรินิรันดร์

33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ

สัตวแพทยศาสตร์

หัวสุนัขจ าลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา ผศ.สพญ.ภาวนา เชื อศิริ

34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันต

แพทยศาสตร์

เคร่ืองสร้างแรงเฉือนต่อเซลล์และเนื อเยื่อด้วย

การไหลเชิงมุมของของไหล

ผศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ มจีระจรัส

35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันต

แพทยศาสตร์

เคร่ืองสร้างแรงกดทั งแบบต่อเนื่องและแบบไม่

ต่อเนื่องต่อเซลล์และเนื อเยื่อ

ผศ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ มจีระจรัส

36 ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ (บจก.) ILS CAMS - Integrated Logistic Support 

Computer Aid Management

บริษัท ไจแอนท์ ซิสเต็มดีไซน์ 

จ ากัด

37 ชนาภาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ส าหรับเตาแก๊ส คุณชนาภา หันจางสิทธิ์

38 ชาโมกข์ (บจก.) ผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงและกระตุ้นให้เกิด

การงอกของเส้นผมทีม่ีสารสกัดข้าวเหนียวด า

เป็นส่วนประกอบ

คุณปราณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา

39 ไชน่า  ไดเร็ค เทรดดิ ง (บจก.) เลขค าขอสิทธิบัตรการออกแบบเลขที ่

1802001807

คุณลภัสรดา  สิมเสน
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40 ซักกา กู๊ดดีไซน์ (บจก.) SAKKA (ซักกา) คุณธวัชชัย เกิดพุม่

41 ซีดีไอพี (ประเทศไทย) (บมจ.) เคร่ืองคาดสายแคปซูล คุณพิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์

42 ซีดีไอพี (ประเทศไทย) (บมจ.) กระบวนการผลิตน  ามันจระเข้ คุณพิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์

43 ซีดีไอพี (ประเทศไทย) (บมจ.) กรรมวิธีการผลิตน  าข้าวเปลือกงอก คุณพิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์

44 ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส (บจก.) Zequenz 360 Notebook คุณนลิน ด ารงค์กิจการ

45 เซล สตอร่ี (บจก.) ระบบบันทึกและเล่าเร่ืองราวด้วยคิวอาร์โค้ด 

(QR Stories)

บริษัท เซล สตอร่ี จ ากัด

46 โซรอน คอสเมติก กล่องพร้อมอุปกรณ์เก็บผ้าคลุมรถ คุณคุณวุฒิ พุทธเจริญ

47 โซรอน คอสเมติก สูตรน  ายาท าความสะอาดจากน  ามันพืชทีใ่ช้เเล้ว คุณคุณวุฒิ พุทธเจริญ

48 โซรอน คอสเมติก สูตรเเละกรรมวิธีการผลิตสบูโ่กนหนวดมี

ส่วนผสมสมุนไพรว่านสาวหลง

คุณคุณวุฒิ พุทธเจริญ

49 ณัฐชาย อาษา เชียงใหม่ อุปกรณ์เก็บกักน  าอสุจิ คุณณัฐชาย อาษา
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50 ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจ

เม้นท์ (บจก.)

Double M AgriPro cloud คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ

51 ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) (บจก.) กรรมวิธีการผลิตสารเคอร์คูมินอยด์ทีล่ะลายน  า

ได้ (Water Soluble Curcuminoids)

ดร.ณสพน โพธิว์ิจิตร

52 ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ (ประเทศ

ไทย) (บจก.)

เคร่ืองอบช้อนยูวี คุณฐานิฎฐ์ สุวรรณบุณยกิจ

53 เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) (บจก.) Daywork คุณศศิวิมล เสียงแจ้ว

54 ต้อม คาวาวา (บจก.) กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูด ซับ กล่ิน สี 

ถ่ายเทประจุ จากถ่านกัมมันต์เหง้ามันส าปะหลัง

คุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทร

พันธุ์

55 ท.ี ซี. เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ (บจก.) เคร่ืองแปลงขยะชีวมวลเป็นปุย๋อินทรีย์

แบบต่อเนื่อง

บริษัท ท.ี ซี. เอ็ม เอ็นไวรอน

เม้นท์ จ ากัด

56 ท.ี ซี. เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ (บจก.) น  าสกัดสารชีวภาพเข้มข้น (T-Bio) บริษัท ท.ี ซี. เอ็ม เอ็นไวรอน

เม้นท์ จ ากัด

57 เทนเดนซา อินเตอร์เทรด (บจก.) สูตรน  ายาชนิดน  าลักษณะใส ซ่ึงท าจากเมนทอล

เป็นหลัก ส าหรับฉีดพ่นและพกพาใส่เสื อผ้า

และร่างกาย ให้ความเย็นและเย็นต่อเนื่อง ไม่

แสบผิว

คุณศนันทต์ฉัตร ศรีสนธิยากุล

58 ธนัทธนา (บจก.) กระบวนการผลิตน  าเติมไฮโดรเจนส าหรับด่ืม

ด้วยระบบนาโนบับเบิ ล

คุณพรชัย เตชบวรเกียรติ
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59 ธารน  าใจ (หจก.) เรือสะเทิ นน  าสะเทิ นบกพลังงานแสงอาทิตย์ คุณสุโขทัย รักชาติ

60 นวัต เอ็นเนอร์ยี่ (บจก.) เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีแบบเร่ง โดยชาร์จแบบ

คาบเวลา และมีระบบท าความสะอาดแผ่นเซล

แบตเตอร่ี

คุณน าเจริญ สุกาญจนัจที

61 นวัตกรรมกีฬา (บจก.) เคร่ืองด่ืมกล้วยผสมเกลือแร่ตราบาร์บิวด์ 

(BaBuild)

คุณสรศักย์ ชัยสถาผล (คุณ

อัจฉรา อนุไชยวงศ์ ไปแทน)

62 นาโนชีลด์ (บจก.) Plasma Accelerator คุณสุรศักด์ิ สุรินทร์พงษ์

63 นิวเทค แทรกเตอร์ รถไถขับเคล่ือน 4 ล้อ ทีติ่ดตั งอุปกรณ์บิดตัว

อิสระและระบบเกียร์ทีง่่ายต่อการขับเคล่ือน

คุณวรพล จินดาศรี

64 บนกองเงินกองทอง (บจก.) กระบวนการให้ค าปรึกษาบริหารการเงินครบ

วงจร

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

65 บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง (บจก.) ข้าวหอมมะลิ ตราหงษ์ทอง คุณกนกกุล มานะธัญญา

66 บ้าน PHU YEN (ภูเย็น) น  าเอนไซม์ ล้างผัก และ ผลไม้ คุณบานเย็น ภูหนองโอง

67 บายไทย ชุดรักษาฝ้ากระรอยด า ยาสีฟัน คุณมณีรัตน์ ประสพเมต

68 บิทูเมน อินโนเวชั่น (บจก.) แผ่นพื นยางมะตอยส าเร็จรูป คุณพรพรต สุขสวัสด์ิ



8

ล ำดบัที่ องค์กรตน้สังกัด ชื่อผลงำน ชื่อ นำมสกุลผู้สมคัร

69 บีดีแล็บ (บจก.) ไทยพาราซีเมนต์ คุณวิรุฬห์ จิรฎฐิติกาล

70 บีทีเออเบิล (บจก.) เคร่ืองหมายการค้า Yong Him Hoo คุณพนิดา แซ่จิว

71 บุญญฤทธิ ์เสนทอง อุปกรณ์ป้องกันส าหรับเบรกรถยนต์ในกรณีที่

รถยนต์เบรกแตก

คุณบุญญฤทธิ ์เสนทอง

72 บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ (บจก.) ข้าวฟองห้ามเลือดในห้องผ่าตัด คุณสิทธิพร บุณยนิตย์

73 บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ (บจก.) กระดุมโชติกา คุณสิทธิพร บุณยนิตย์

74 บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ (บจก.) ศักข้าวดิน คุณสิทธิพร บุณยนิตย์

75 แบรนด์ฮอร์สเลกมาร์คคิง 

(HORSELEGMARKING®)

E-Taen Print Series collection (รองเท้า) คุณชาลิสา พรมุตตาวรงค์

76 แบรนด์ฮอร์สเลกมาร์คคิง 

(HORSELEGMARKING®)

E-Taen Print Series collection (รองเท้า) คุณชาลิสา พรมุตตาวรงค์

77 แบรนด์ฮอร์สเลกมาร์คคิง 

(HORSELEGMARKING®)

E-Taen and more คุณชาลิสา พรมุตตาวรงค์

78 ปตท. (บมจ.) สูตรพลาสติกชีวภาพทีม่ีองค์ประกอบชีวมวล 

และกระบวนการผลิต

ดร.นรินทร์ กาบบัวทอง
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79 ปตท. (บมจ.) องค์ประกอบเม็ดล้างเพือ่ท าความสะอาดเคร่ือง

ขึ นรูปและเคร่ืองผสมพลาสติก

ดร.จิระวุฒิ จันเกษม

80 ปตท. (บมจ.) กระบวนการผลิตวัสดุคอมพอสิตทีป่ระกอบด้วย

เซลลูโลสจากจุลชีพและวัสดุส่ิงทอ

ดร.ชัยพฤกษ์ เกตุเพ็ชร

81 ปริ นซ์ เฮอร์เบิ ล ดีโอโดเร้นท์ พาว

เดอร์

สารสมุนไพรธรรมชาติขจัดกล่ินเหม็นอับทีเ่ท้า

และขจัดกล่ินตัว

คุณสมรัก บูสุ่วรรณ์

82 พรลาวัณย์ (บจก.) หนุมาน ฟุต แพทช์ คุณพรลาวัณย์ ภูพ่านิชเจริญ

83 พีร่า ดีไซน์ (บจก.) กระเป๋าพับเปล่ียนทรง คุณธัญลักษณ์ วัชรสถาพรพงศ์

84 เพิม่พูนอุตสาหกรรมเกษตร (บจก.) เคร่ืองสับมันส าปะหลังด้วยแรงเหวีย่งหนี

ศูนย์กลางระบบสองชุดใบมีด

คุณเกรียงไกร ชัยศิรินิรันดร์

85 แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

(บจก.)

เคร่ืองท าน  าร้อนชนิดใช้ความร้อนจากแหล่ง

ระบายความร้อน

คุณอัจฉรา ปูม่ี

86 ไพฑูรย์ วรรณพงษ์กิจการใน

ครอบครัว

ระบบนาฬิกาตัวเลขใช้เวลาจากดาวเทียม คุณไพฑูรย์ วรรณพงษ์

87 ฟางไทย แฟคทอร่ี (หจก.) กระดาษจากฟางข้าวโดยกรรมวิธี Green 

Process

คุณจารุวรรณ ค าเมือง

88 ฟิวเจอร์ สเตท(เอเชีย) (บจก.) สวิตช์หลอดไฟแสงสว่างแบบมีรีโมทคอนโทรล

ระบบอินฟราเรด

คุณศราวิน ทัฬหิกรณ์
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89 ภัทรพงศ์ แดนดิน ผลงานส่วนตัว อุปกรณ์ล๊อคสายสลิงทีใ่ช้ปลดล๊อคฝากระโปรง

ห้องเคร่ืองยนต์ของรถยนต์

คุณภัทรพงศ์ แดนดิน

90 ภูโคลน คันทรีคลับ (หจก.) ภูโคลน คุณวัชรพงค์ กล่ินปราณีต

91 ภูวนาถ รุ่งโรจน์ (หจก.) EO burn Machine เคร่ืองท าลายก๊าซก่อมะเร็ง คุณภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์

92 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รพส วัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลังในสุนัข คุณภัคธร ล่ิวเฉลิมวงศ์

93 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ

เทคนิคการแพทย์

ระบบประมวลผลภาวะสุขภาพ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

94 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ

วิทยาศาสตร์

ชุดทดสอบอายุชีวภาพส าหรับการวัดอายุ

ชีวภาพของมนุษย์จากสารคัดหล่ัง จากร่างกาย

มนุษย์

ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์

95 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดยางนา คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์

96 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ครีมขัดผิวผสมกากงาด าและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์

97 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์

ทรัพย์สินทางปัญญา

สบูท่ีม่ียางนาเป็นส่วนประกอบ คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์

98 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสมข้าวหอมมะลิและกรรมวิธี

การผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
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99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สูตรอาหารเสริมส าหรับเลี ยงผึ ง Bee Pollens 

For Bee Food

ดร.ชัยณรงค์ สินภู่

100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

อุปกรณ์ควบคุมรูปทรงจมูก คุณพันทนา ค าเขียว

101 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตทิน (II) อัลคอกไซด์ชนิด

ของเหลว

คุณพันทนา ค าเขียว

102 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่างล้างหน้า คุณนวพร ต๊ิบพรม

103 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

กระบวนการและอุปกรณ์ก าจัดกล่ินและควัน

จากการเผาไหม้

คุณนวพร ต๊ิบพรม

104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

หุน่ยนต์อัตโนมัติแบบเคล่ือนทีไ่ด้ส าหรับ

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดร.บุญเสริม แก้วก าเหนิดพงษ์

105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา

วิธีการ ระบบและอุปกรณ์สกัดสารเคมีจากพืช

ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

คุณอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

ชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิกและกรรมวิธีการ

ผลิต

ผศ.อังคณา ใสเกื อ

107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

ผลิตภัณฑ์หัตกรรม คุณอารีนา อีสามะ

108 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะอัญมณี Metal clay คุณพิมพ์ทอง ทองนพคุณ
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109 มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักบริการ

วิชาการ

อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท าแผล มหาวิทยาลัยบูรพา

110 มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักบริการ

วิชาการ

ผลิตภัณฑ์บะหมี่แห้งเสริมใบมะรุมผงและ

กรรมวิธีการผลิต

คุณศิริพร ทรัพย์โตทิม

111 มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักบริการ

วิชาการ

ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุม

ผงและกรรมวิธีการผลิต

คุณศิริพร ทรัพย์โตทิม

112 มหาวิทยาลัยมหิดล Application platform ค่ายเพลงส าหรับฟัง

และซื อขายเพลง

คุณทันยธร เขตต์สุพรรณ

113 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่าย

วิจัย

แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาณเลือดหลัง

การคลอดปกติ

คุณฐิฏิรัชต์ สังข์ทอง

114 มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์

สัตว์ทดลองแห่งชาติ

สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรทีม่ีฤทธิต้์าน

อนุมูลอิสระและลดไขมัน

คุณกาญจนา เข่งคุ้ม

115 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันบ่ม

เพาะวิสาหกิจ

การสกัดและการเพิม่ความบริสุทธิข์องสาร 

เอล-ควาบราซิทอล (L-quebrachitol) จาก

ซีร่ัมน  ายางพารา

คุณศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ

116 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สูตรต ารับเคร่ืองส าอางทีม่ีสารสกัดจากชาอัสสัม

เป็นส่วนประกอบ

ส านักงานจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

117 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัด

เปลือกผลกาแฟส าหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางและเวชส าอาง

ส านักงานจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข็มกลัด ส านักงานจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
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119 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์

ชุดกล่ันน  าพลังงานลมพกพาได้ คุณสุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม

120 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมวิธีปรับปรุงเถ้าแกลบจากโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้าทีใ่ช้แกลบเป็นเชื อเพลิงให้มี

ความสามารถในการท าปฏิกิริยาร่วมกับ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยใช้พลังงาน

ดร.ณัฏฐ์ มากุล

121 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลวดลายผ้า (ผศ. ดร.รจนา จันทราสา) ผศ.ดร.รจนา จันทราสา

122 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลวดลายกระดาษ คุณวราภรณ์ ศรีบัวแก้ว

123 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลวดลายผ้า (อาจารย์อนันตชัย เอกะ) อาจารย์อนันตชัย เอกะ

124 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระดาษเปลือกมะพร้าวผสม (อาจารย์จิตรลา 

 ชูม)ี

อาจารย์จิตรลา ชูมี

125 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครีมตะบูน ต้านอนุมูลอิสระสมุนไพรจากป่า

ชายเลน (อาจารย์นรินทร์  กากะทุม)

อาจารย์นรินทร์ กากะทุม

126 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยลล่ีมะม่วง (ผศ. ดร.ปิยะดา  อาชายุทธการ) ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

127 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดทดสอบฟอสเฟส (ผศ. ดร.วนิดา  วอนสวัสด์ิ) ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสด์ิ

128 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนท เดอ โค : ผลิตภัณฑ์ขนมส าหรับสุนัขเสริม

ไฟเบอร์ โปรไบโอติก (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นาม

วงษ)์

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
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129 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ

วิทยาศาสตร์

กรรมวิธีการเบลนด์พลาสติกทีย่่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพ

รศ.ดร.มนัส แซ่ด่าน

130 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว 

คณะวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบของสีทาเล็บชนิดลอกออกได้ซ่ึงมี

ยางพาราเป็นองค์ประกอบ

คุณศริณยา ปานมณี

131 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โฟมยางทีม่ีส่วนประกอบของสารล่อแมลง ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

132 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา ศ.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

133 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมวิธีการผลิตต้นอ่อนข้าวชนิดผงเสริมแร่

ธาตุซีลีเนียม

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

134 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการการแยกน  าตาลคิวบราซิทอลจาก

ซีร่ัมน  ายางพาราหรือน  ายางพาราโดยใช้บิวทา

นอล

ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐ

ธรรม

135 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะเภสัชศาสตร์

ชุดทดสอบแอลคาลอย์ในพืชกระท่อม คุณจุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

136 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สูตรการเตรียมซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจ 

(Salmonella bacteriophage) ในรูปแบบ

เอนแคปซูเลทลักษณะเป็นผงแห้งและกรรมวิธี

การผลิตผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.กิติญา วงษ์ค าจันทร์

137 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3

 มิติส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน

คุณเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
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138 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

หุน่ยนต์ฟืน้ฟูสมรรถภาพกล้ามเนื อแขนแบบ

ประคองเฉพาะส่วนปลายแบบอัตโนมัติ

คุณปรมินทร์ เณรานนท์

139 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเม่าและกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

140 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมวิธีการผลิตเส้นสปาเกตตีเสริมโปรตีนงา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

141 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์ลูกอมเจลล่ีจากสารสกัดหญ้าดอกขาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

142 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์ข้าวเม่าและกรรมวิธีการ

ผลิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

143 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สารเคลือบผิวหน้าผักและผลไม้สดประเภท

สารละลายอิมัลชันของไขสกัดจากใบกะหล่ าปลี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

144 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระบวนการก าจัดแมลงและไข่แมลงในข้าว

ด้วยความเย็น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

145 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สูตรส่วนผสมเส้นก๋วยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปจากข้าว

กล้อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

146 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมวิธีการเคลือบเมล็ดปุย๋ด้วยสารเคลือบทีม่ี

องค์ประกอบจากน  ายางธรรมชาติและแป้งเพือ่

ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

147 มีค่าทางใจ มีค่าทางใจ คุณจิรเดช พูนมโนธรรม
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148 แมงโก้ คอนซัลแตนท์ (บจก.) Mango Anywhere Software บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

149 ไมโครซอร์ซเทคโนโลยี (บจก.) กล้องถ่ายภาพนิ่งส่งข้อมูลทางไกลโดยไม่ใช้

แบตเตอร่ีในการท างาน

คุณประภาส ร่มพฤกษ์

150 ยูบีเซฟ (บจก.) เคร่ืองเติมอากาศแบบผสมหลายครั ง คุณบุญฤทธิ ์สูญพ้นไร้

151 ยูบีเซฟ (บจก.) ถังผสมแบบแกนกรวยคว่ า คุณบุญฤทธิ ์สูญพ้นไร้

152 ยูบีเซฟ (บจก.) เคร่ืองเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบ

ไฮบริดจ์

คุณบุญฤทธิ ์สูญพ้นไร้

153 ร้อยชาชัก ชาชักผสมหน่อกะลา คุณจตุพร แสงเจริญ

154 ร้านรองเท้าแตะโชอิเซะ เคร่ืองใส่หูรองเท้าแตะ คุณอัญวีณ์ อิสระชัยนันท์

155 ลักซ์นา (บจก.) IRIN คุณเบญจรัตน์ ปัญญาวงค์

156 ลาติล่ี (บจก.) ทุน่ลอยน  าดึงท่ออากาศช่วยชีวิต คุณอนุรักษ์ ภิญญานิล

157 เลนส์ แอน์ สมาร์ทคลาสรูม (บจก.) กล้องจุลทรรศน์ คุณปรินทร แจ้งทวี
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158 วสช.ชุมชนกลุ่มแป้งร่ าต าบลบาง

นางล่ี

แป้งร่ าเกลือจืดสมุนไพร คุณสมยศ หล าวรรณะ

159 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เคร่ืองม้วนกรวยใบตองส าหรับงานบายศรี คุณนฤมล เก่งกรีฑาพล

160 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เคร่ืองตัดใบตองเพือ่งานประดิษฐ์ คุณนฤมล เก่งกรีฑาพล

161 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแผ่นไหม

จินนาลักษณ์

แผ่นใยไหมทองค า คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล

162 วิสาหกิจชุมชนบ่อแรด กะทิอัดเม็ด คุณพิชญ์สินี จีราพันธุ์

163 วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ (บจก.) หลอดเก็บเลือด อินโนเมด คุณบุญเลิศ ตรีบุพชาติสกุล

164 แวนด้าแพค (บจก.) แผนกวิจัย

และพัฒนา

ฝาปิดกระบะรถยนต์ คุณพัฒนะ อรรจนสุพพัติ

165 สตอร์เมอร์ อินดัสทร่ีส์ ครัส คุณกาย จาตุรจินดา

166 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พื นก าเนิดพลังงานจากเพียโซอิเล็กทริค 

(Piezoelectric energy harvesting floor)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

167 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผนังสองชั นชนิดทนความร้อนทีม่ีแท่งผลิตไฟฟ้า

เทอร์โมอิเล็กทริกอยู่ภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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168 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เคร่ืองอัดประจุแบตเตอร่ีส าหรับพาหนะ

พลังงานไฟฟ้ารองรับการท างานแบบระบบ

ส ารองพลังงานไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

169 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุเส้นใยนาโน

คาร์บอนด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล 

ส าหรับดูดซับและกักเก็บคราบน  ามันและ

ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากกรรมวิธีดังกล่าว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

170 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เตียงผู้ป่วยอัตโนมัติแบบเสี ยววงกลมถุงลมอิสระ รศ.อนุพงศ์ สรงประภา

171 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กท

ริคจากแรงกระแทก (Energy Harvesting 

Using an Impact Type Piezoelectric)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

172 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เคร่ืองจ าหน่ายไข่แบบหยอดเหรียญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

173 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮ

เดรต (CaHPO4•2H2O) จากเปลือกหอยแครง

 และผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากกรรมวิธีดังกล่าว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

174 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่โจ้ เคร่ืองเพาะเมล็ดพืช คุณนิตยา ถาวัน

175 สถาบันวิจัยและพัฒนา หมึกพิมพ์น  ามันมะพร้าว อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี

176 สมุนไพรนางฟ้า นวัตกรรมแชมพูสมุนไพร คุณสุดาวดี พูลวรสกุล
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177 สร้อย จตุภัทร เคร่ืองประดับแฮนด์เมดจากหินธรรมชาติ คุณจตุภัทร สร้อยเกรียว

178 สุขเกษมวัฒนา (บจก.) กาวซีเมนต์กันน  าถาวรและซ่อมแซมรอย

แตกร้าวได้ด้วยตัวเอง

คุณพลตรี หญิง พิไลสมร สุข

เกษม

179 สุพรีม บิส (บจก.) เวชส าอางไลโซยังก์ (Lysoyoung) คุณสุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา

180 สุพรีม บิส (บจก.) เจลแต้มสิว คิวแอคเน่ เปปไทด์( QAcne 

Peptide Acne Gel)

คุณสุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา

181 สุฟ่ง99 (บจก.) Pocket Pad คุณภิญญดา อุดมอักษรภาดา

182 สุรินทร์ บ ารุงผล อุปกรณ์ส าหรับเขียนและสูดดม ดร.สุรินทร์ บ ารุงผล

183 เสฏฐวุฒิ พรปฐมพงศ์ หุน่ยนต์ท าอาหารไทย (Thai Food Cooking 

Robot)

คุณเสฏฐวุฒิ พรปฐมพงศ์

184 หน่วยงานอิสระ อุปกรณ์การเพาะเลี ยงเมล็ดพันธุพ์ืชโดยการดูด

ซับน  า

คุณปรัชญา โพธิท์อง

185 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ชาเชียวอู่หลงผสมดอกมหาหงส์ 

(Green Oolong Tea mixed with 

Hedychium flowers)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

186 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจากดอกไม้ปลายฤดูหนาว 

(Floral Infusion: Late Winter Season)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
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187 อ๊อดกรีนฟิช (หจก.) อ๊อดปลาเค็มอบโอโซน คุณนพดล แก้วช่วงศรี

188 อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์)

 (บจก.)

ระบบรับเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

(Complaint & Suggestion System)

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

189 อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์)

 (บจก.)

ระบบลงทะเบียนเข้างาน (Event Registration

 System)

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

190 อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ (catwrap) อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ (catwrap) คุณฐาพล กล่ินปราณีต

191 เอ็นอาร์จีเอ็ม N-Save คุณพริบตา วงศ์อนวัช

192 เอมไพน์โซล่า (บจก.) อุปกรณ์เสริมส าหรับโถรองนั่งสุขภัณฑ์ คุณณิชาภา ภาณุทัตธนาคุณ

193 เอส เจ พี เทคโนโลยี (บจก.) ตัวเรือนอุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณ บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี 

จ ากัด

194 เอส เจ พี เทคโนโลยี (บจก.) ตัวเรือนกล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณ บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี 

จ ากัด

195 เอส เจ พี เทคโนโลยี (บจก.) ตัวเรือนกล่องเชื่อมสายสัญญาณ บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี 

จ ากัด

196 แอ็กโกร (ประเทศไทย) (บจก.) ตราสินค้า คุณสุดสวาท จิรัปปภา
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197 แอดว้านซ์ เมดิเทค Hydromesh นพ.การุณ ตรงน าชัย

198 แอสมีโก้ (ประเทศไทย ) (บจก.) CODIPRONT คุณอัจฉรี ธัญธนาพงศ์

199 โอพีเอสซี เฮลท์ (บจก.) ทีน่อนป้องกันแผลกดทับ คุณสวกฤต ปัญญาเรือง

200 เฮ้าโซลูชั่น (บจก.) ระบบสร้างบ้านส าเร็จรูปวอลรัส คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธ ารง


