
ลาํดบัที่ รอบที่ ชือ่โครงการวจิยั ชือ่นกัวจิยั สงักดั งบประมาณ

1 1 2562 รอบ 1 ฤทธิต์า้นแบคทเีรยีของนํ้ามันหอมระเหยจากพชืตระกลู Citrus ตอ่เชือ้
 methicillin-resistant Staphylococcus aureus ดร.ปรยีาภรณ ์โมนะตระกลู ศรเีพยีร (นาง) คณะเทคนคิการแพทย์ 168,000.00

2 2 2562 รอบ 1 การศกึษาทดลองการเพาะปลกูกญัชาทางการแพทยใ์นโรงเรอืนปลกู
พชื

รศ.ดร.บัญญัต ิเศรษฐฐติ ิ(นาย) คณะนวัตกรรมเกษตร 520,000.00

3 3 2562 รอบ 1 ฤทธิต์า้นจลุชพีและฤทธิต์า้นการอักเสบจากพชืในวงศ ์Zingiberaceae
 5 ชนดิ อ.ดร.ภญ.อรวรรณ เฑยีรฆพ์งษ์ (นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 150,000.00

4 4 2562 รอบ 1 การรับรูว้ัฒนธรรมทางสายตา ผา่นกจิกรรมบันเทงิของเด็กแวน้และ
เด็กสกอ๊ยท์

อ.อนุพงศ ์เจรญิมติร (นาย) คณะดจิทิัลอารต์ 170,000.00

5 5 2562 รอบ 1 บทบาทพระสงฆก์บักจิการเพือ่สงัคม อ.ดร.ชนัฐนันท ์มว่งวเิชยีร (นางสาว) วทิยาลัยนวัตกรรมสงัคม 86,000.00

6 6 2562 รอบ 1 การประกอบสรา้งมโนทัศน ์“สวุรรณภมู”ิ ทีส่ะทอ้นผา่นงานสารคดี
ทางสือ่ออนไลน์

รศ.ดร.กฤษณ ์ทองเลศิ (นาย) วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 57,000.00

7 7 2562 รอบ 1 อนุภาคนาโนไคโตแซนบรรจยุาไอโซไนอาซดิและไพราซนิาไมดผ์ง
แหง้ชนดิสดูสูท่างเดนิหายใจ

อ.ดร.ภญ.นฤมล ชา่งสาน (นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 170,000.00

8 10 2562 รอบ 1 การศกึษาการจัดการนํ้าและปุ๋ ย ตอ่ปรมิาณสารสําคัญในกญัชา อ.อรพรรณ หัสรังค ์(นางสาว) คณะนวัตกรรมเกษตร 125,500.00

9 11 2562 รอบ 1 การศกึษาฤทธิก์ารสมานแผลของกรดไฮยาลโูรนกิและลโิดเคนบรรจุ
ในสารประกอบเชงิซอ้นไคโตซานและแพคตนิ

อ.ดร.สชุารัตน ์ลิม้สทิธชิยักลุ (นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 170,000.00

10 13 2562 รอบ 1
พระราชบัญญัตกิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562: ปัญหาและ

แนวปฏบิัตขิองสถาบันอดุมศกึษาเอกชน อ.นดิาวรรณ เพราะสนุทร (นาง) คณะนติศิาสตร์ 68,000.00

11 14 2562 รอบ 1 พลังสขุภาพจติและระดับความเครยีดของนักศกึษาคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยรังสติ

อ.ฐตินิันท ์อว้นลํา่ (นางสาว)
ผา่นจรยิธรรมในคนแลว้ (บอยแจง้) คณะพยาบาลศาสตร์ 58,805.00

12 15 2562 รอบ 1 ผลกระทบของ Just-in-Time (JIT) ตอ่ประสทิธภิาพการดําเนนิงาน
ของวสิาหกจิขนาดกลางถงึขนาดยอ่มของไทย

ผศ.ดร.คณติศร เทอดเผา่พงศ ์(นาง) คณะบัญชี 144,300.00

13 16 2562 รอบ 1 ความหลากหลายของยนี Glutathione –S- transferase P1 ที ่exon 5 
และ exon 6 ในผูป้่วยมะเร็งตับชาวไทย ผศ.ดร.ธเนศ พงศธ์รีัตน ์(นาย) คณะวทิยาศาสตร์ 95,000.00

14 17 2562 รอบ 1 การศกึษาการปลอมปนสารเสตยีรอยดใ์นยาแผนโบราณจากตลาด
และศนูยก์ารคา้บรเิวณใกลเ้คยีงมหาวทิยาลัยรังสติ จังหวัดปทมุธานี

อ.ดร.นติตญิา ชาวชายโขง (นางสาว) คณะเทคนคิการแพทย์ 123,493.00

รหสัทนุ

ทนุอดุหนนุวจิยัของสถาบนัวจิยั ประจาํปี 2562
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15 18 2562 รอบ 1 ฤทธิท์างชวีภาพของเหงอืกปลาหมอเพือ่พัฒนาเป็นผลติภณัฑฟ์องฟู่ อ.ดาวฤกษ์ เลหม์งคล (นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 170,000.00

16 19 2562 รอบ 1 การออกแบบและสรา้งเครือ่งวัดระดับนํ้าตาลในเลอืดชนดิไมร่กุลํ้า รศ.ปรยีา อนุพงษ์องอาจ (นาง) วทิยาลัยวศิวกรรมชวีการแพทย์ 237,300.00

17 20 2562 รอบ 2 การผลติสาโทแดงนอนแอลกอฮอลจ์ากมอลตป์ทมุธาน ี1 ดว้ยราอังคัก รศ.ยพุกนษิฐ ์พว่งวรีะกลุ (นาง) คณะเทคโนโลยอีาหาร 150,000.00

18 22 2562 รอบ 2 การพัฒนาผลติภณัฑค์รมีของสารสกดัเปลอืกมังคดุ MGS-1 ทีม่ฤีทธิ์
ป้องกนัรังสยีวูแีละมฤีทธิย์ับยัง้เอนไซมไ์ทโรซเินส

ผศ.ดร.ประสาน ตัง้ยนืยงวัฒนา (นาย) วทิยาลัยการแพทยแ์ผนตะวันออก 170,000.00

19 23 2562 รอบ 2 องคป์ระกอบทางการสรา้งสรรคส์ือ่วลี็อกเพือ่การสือ่สารการทอ่งเทีย่ว อ.ณชรต อิม่ณะรัญ (นาย) วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 92,800.00

20 24 2562 รอบ 2 การจําแนกไขพ่ยาธแิสม้า้ (Trichuris spp.) ในอจุจาระโดยวธิ ี
morphometric และวธิทีางอณูชวีวทิยา อ.อษุณี ทรัพยเ์จรญิกลุ (นางสาว) คณะเทคนคิการแพทย์ 138,359.00

21 25 2562 รอบ 2

เปรยีบเทยีบผลของการออกกําลังกายกลา้มเนือ้แกนกลางลําตัวบน
เครือ่งแขวนพยงุและบนพืน้ตอ่ความมั่นคงในการทรงทา่ และความ
มั่นคงของกระดกูสนัหลังสว่นเอว ในผูป้่วยปวดหลังสว่นลา่งเรือ้รัง

แบบไมจ่ําเพาะเจาะจง

อ.อภญิญก์ารย ์เจรญิลาภ (นางสาว) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกฬีา

168,000.00

22 26 2562 รอบ 2
เปรยีบเทยีบความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้ระหวา่งการฝึก
หายใจโดยใชก้ลา้มเนือ้กระบังลมแบบกลัน้หายใจคา้งกบัแบบมแีรง

ตา้นในผูส้งูอายุ
อ.สวุัฒนา ทองเอยี (นางสาว) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์

การกฬีา
150,150.00

23 27 2562 รอบ 2
การพัฒนาอนุภาคนาโนจากอนุพันธข์องไคโตซานเคลอืบพอลเิมทาค
รเิลตทีบ่รรจแุอลฟาแมงโกสตนิสําหรับการนําสง่ยาควบคมุการ

ปลดปลอ่ยชนดิรับประทาน
อ.ดร.ภญ.วภิาดา สมัประสทิธิ ์(นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 150,000.00

24 28 2562 รอบ 2 การชว่งชงิอํานาจระหวา่งจนีและญีปุ่่ นในอนุภมูภิาคแมน่ํ้าโขง -- 
ผลกระทบตอ่การรวมตัวในภมูภิาค

อ.ดร.ณัฏฐธ์รีตา วทิติวญิญชูน (นางสาว) สถาบันการฑตูและการตา่งประเทศ 85,300.00

25 29 2562 รอบ 2 ความผันแปรทางพันธกุรรมของของยนี PON1 ณ ตําแหน่ง L55M 
และตําแหน่ง -108C>T ของเกษตรกรไทยทีใ่ชส้ารเคมกีําจัดศัตรพูชื ผศ.ดร.วนดิา พงศส์ถาพร (นางสาว) คณะวทิยาศาสตร์ 154,500.00

26 30 2562 รอบ 2 การพัฒนาและประเมนิตํารับฟิลม์ตดิกระพุง้แกม้ชนดิละลายเร็วใน
ชอ่งปากสําหรับยาตา้นการอักเสบทีไ่มใ่ชส่เตยีรอยด์

อ.ดร.ภญ.เพ็ญนภา เสารค์ํา (นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 202,700.00

27 31 2562 รอบ 2 การจัดวางองคป์ระกอบสําหรับการออกแบบไอคอนบนสมารท์โฟน
สําหรับผูส้งูอายุ

ผศ.ดร.ไววทิย ์จันทรว์เิมลอืง (นาย) วทิยาลัยนวัตกรรมดจิทิัลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

91,500.00
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28 32 2562 รอบ 2 การแยกเพศโดยการใชซ้ากกะโหลกศรษีะมนุษยส์ว่น Foramen 
magnum ในประชากรไทยทีม่ภีมูลิําเนาอาศัยอยูใ่นภาคเหนอื อ.ปฐมพงศ ์จันธมิา (นาย) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์

การกฬีา
133,400.00

29 33 2562 รอบ 2 การพัฒนาดนิทอ้งถิน่และเคลอืบ เพือ่สรา้งสรรคแ์กว้กาแฟดรปิตาม
แนวคดิความงามตามธรรมชาติ

ผศ.ศริเิพ็ญ ธนานันทกจิ (นางสาว) วทิยาลัยการออกแบบ 143,550.00

30 34 2562 รอบ 2 อทิธพิลของแสงจากหลอดไดโอดเปลง่แสง (LED) ตอ่การ
เจรญิเตบิโตของผักสลัด 4 ชนดิ อ.กษิดิเ์ดช ออ่นศร ี(นาย) คณะนวัตกรรมเกษตร 118,000.00

31 35 2562 รอบ 2 การศกึษาฤทธิต์า้น Blastocystis hominis ของสารสกดักระชายขาว 
และเห็ดหลนิจอืในเซลลเ์พาะเลีย้ง

วา่ทีร่.ต.เฉลมิพล แกว้ใจ (นาย) คณะเทคนคิการแพทย์ 113,500.00

32 36 2562 รอบ 2 การศกึษาสณัฐานวทิยาขององศาการแตกแขนงของทอ่ทางเดนิ
หายใจในคนไทย

อ.ศรินิทร ์สทิธสิวุรรณสนิ (นางสาว) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกฬีา

137,190.00

33 37 2562 รอบ 2 การใชแ้นวความคดิจากปรัชญาวาบ ิซาบ ิกบัการสรา้งสรรคผ์ลงาน
แฟชัน่ดไีซนเ์รือ่ง “ธรรมชาตกิบัแฟชัน่ชัน้สงู" อ.สปุรยีา สธุรรมธารกีลุ (นาง) วทิยาลัยการออกแบบ 173,000.00

34 38 2562 รอบ 2 บทประพันธเ์พลงแดส๊ อ.อานุภาพ คํามา (นาย) วทิยาลัยดนตรี 143,500.00

35 39 2562 รอบ 2 การพัฒนาเครือ่งดืม่ใหพ้ลังงานจากขา้วไรซเ์บอรร์ีง่อกเสรมิโปรตนี
ขา้วสําหรับผูส้งูอายุ

อ.ดร.พชิญา โพธนิุช (นางสาว) คณะเทคโนโลยอีาหาร 140,500.00

36 40 2562 รอบ 2 ผลของเซรามกิไพรเมอรช์นดิตา่งๆตอ่คา่แรงยดึของวัสดโุพลเิมอร์
อนิฟิลเตรตเซรามกิ

อ.สปัน เล็งเลศิผล (นางสาว) วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 170,000.00

37 41 2562 รอบ 2 ระบบเฝ้าระวังยานพาหนะผา่นเขา้ออกพืน้ทีด่ว้ยการตรวจจับป้าย
ทะเบยีน

อ.ภาคภมู ิชยัศริปิระเสรฐิ (นาย) วทิยาลัยนวัตกรรมดจิทิัลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

122,300.00

38 42 2562 รอบ 2 กญัชาเสรกีบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในประเทศไทย ดร.สรุยิะใส กตะศลิา (นาย) วทิยาลัยนวัตกรรมสงัคม 97,000.00

39 43 2562 รอบ 3 การศกึษาสํารับอาหารไทยและการพัฒนาสํารับอาหารไทยภาคกลาง
เพือ่สขุภาพ

อ.อโนมา ทองสบืสาย (นางสาว) วทิยาลัยการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 153,000.00

40 44 2562 รอบ 3 ความถกูตอ้งของการทดสอบ Timed Up and Go test with Stroop ใน
การประเมนิความเสีย่งในการลม้ในผูส้งูอายุ

อ.อัญมณี ยิง่ยงยทุธ (นางสาว) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกฬีา

141,600.00

41 45 2562 รอบ 3 สารออกฤทธิท์างชวีภาพ สารตา้นอนุมลูอสิระและองคป์ระกอบทาง
เคมใีนไวนท์ีผ่ลติจากฐานเห็ดถั่งเฉา้สทีอง

ผศ.ศศรินิทร ์แลบัว (นาง) คณะเทคโนโลยชีวีภาพ 150,000.00
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42 46 2562 รอบ 3 ความผดิปกตทิางตาของเด็กทีม่ปีัญหาทางการไดย้นิและสือ่
ความหมายในกรงุเทพฯ

อ.เมธ ีจรัสอรณุฉาย (นาย) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 143,600.00

43 47 2562 รอบ 3
ความเป็นไปไดใ้นการควบคมุผูก้ระทําความผดิโดยใช ้อปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสต์ดิตามตัว (EM) ในเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 
(EEC)

ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรเีมฆ (นาย) วทิยาลัยนวัตกรรมสงัคม 145,800.00

44 48 2562 รอบ 3
รปูแบบการตดิตามประเมนิผลผูเ้ขา้รับการบําบัดฟื้นฟยูาเสพตดิ:

ศกึษากรณีการใหค้ําปรกึษาเฉพาะราย ในศนูยฟ์ื้นฟสูมรรถภาพผูต้ดิ
ยาเสพตดิ ลาดหลมุแกว้

ดร.อารณีย ์ววิัฒนาภรณ ์(นาง) คณะอาชญาวทิยาและการบรหิารงาน
ยตุธิรรม

99,200.00

45 50 2562 รอบ 3
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเทคนคิทางอณูชวีวทิยา 4 ชนดิใน
การตรวจหาการปนเปื้อนของเชือ้รา Aspergillus flavus ในถั่วลสิง 

และกุง้แหง้ทีเ่ก็บมาจากตลาดในจังหวัดปทมุธานี
ผศ.ดร.ปานันท ์กาญจนภมู ิ(นาย) คณะวทิยาศาสตร์ 150,000.00

46 51 2562 รอบ 3 การศกึษาระดับ brain-derived neurotrophic factor (BDNF) และ
ความแปรผันทางพันธกุรรมของยนี BDNF ในเด็กไทยทีเ่ป็นโรคอว้น รศ.ดร.กาญจนา สรุยิะพรหม (นาง) คณะเทคนคิการแพทย์ 249,700.00

47 52 2562 รอบ 3 การลดความเครยีดจากงานโดยคสีว ีแอพพลเิคชนั รศ.ดร.พงษ์จันทร ์อยูแ่พทย ์(นางสาว) คณะวทิยาศาสตร์ 224,500.00

48 53 2562 รอบ 3
การพัฒนาตัวบง่ชีค้ณุคา่ตราสนิคา้แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมยา่น
ชมุชนเกา่เมอืงกรงุ ฯ เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการสือ่สารตราสนิคา้แหลง่

ทอ่งเทีย่ว
ผศ.ดร.พทิักษ์ ชมูงคล (นาย) วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 121,500.00

49 54 2562 รอบ 3 รถกอลฟ์ไรค้นขบั
อ.เอนก กนกอภวิัฒน ์(นาย)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 275,000.00

50 55 2562 รอบ 3

ความสามารถของ Simple Clinical Score และ Rapid Emergency 
Medicine Score ในการทํานายระดับความรนุแรงของภาวะตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืดและอัตราการตายของผูป้่วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้ในกระแส

เลอืด ในแผนกฉกเฉนิ

ผศ.ดร.มนพร ชาตชิําน ิ(นางสาว) คณะพยาบาลศาสตร์ 95,000.00

51 56 2562 รอบ 3 ความสมัพันธข์องสายตาผดิปกต ิกบั ตอ้หนิ ในผูป้่วยคลนิกิตา 
มหาวทิยาลัยรังสติ

ผศ.พญ.วัฒนยี ์เย็นจติร (นาง) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 132,000.00

52 57 2562 รอบ 3 ผลของสารทําความสะอาดพืน้ผวิตา่งๆตอ่คา่กําลังยดึเฉือนระดับ
จลุภาคของลเิทยีมไดซลิเิกตทีม่กีารปนเปื้อน

อ.ภทัราวด ีกรัษนัยรววิงค ์(นาง)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 170,000.00

53 58 2562 รอบ 3 แฟนตาเซยีสําหรับวงเครือ่งลมกลุม่หา้และเปียโน รศ.ดร.วบิลูย ์ตระกลูฮุน้ (นาย) วทิยาลัยดนตรี 149,000.00

54 59 2562 รอบ 3 ความเสีย่งและความยั่งยนืของระบบเศรษฐกจิทีพ่ ึง่พาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ

ผศ.ดร.วรรณกติติ ์วรรณศลิป์ (นาย) สถาบันเศรษฐศาสตร์ 84,500.00
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55 60 2562 รอบ 3
ผลกระทบของนโยบายการบัญชตีามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่27 
เรือ่ง งบการเงนิเฉพาะกจิการ ตอ่การประเมนิมลูคา่หลักทรัพยข์อง

บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
อ.วัฒนา ศรถีาวร (นาย) คณะบัญชี 91,700.00

56 61 2562 รอบ 3 ผลของพญายอ (Clinacanthus nutans) ตอ่การหายของเหงอืกใน
แผลถอนฟัน

ผศ.ทญ.ดร.ลัดดาวัลย ์สนุันทล์กิานนท ์
(นางสาว) วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 115,000.00

57 62 2562 รอบ 3 การพัฒนาตํารับโอเวอรไ์นทม์ารค์ทีม่สีว่นผสมของผงถา่นไมไ้ผแ่ละ
ผลกึเหลวทีม่าจากอมิัลซไิฟเออรจ์ากธรรมชาติ

อ.ตลุย ์ชสูทุธิ ์(นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 197,436.00

58 63 2562 รอบ 3
การศกึษาความอยูร่อดจากการแตกหักของฟันกรามหลังทีไ่ดร้ับการ
รักษาคลองรากฟันรว่มกบัการบรูณะดว้ยวัสดอุดุเรซนิคอมโพสติ หรอื

ครอบฟันชนดิปกคลมุปุ่ มฟัน

อ.ทญ.วรัตมา สขุสภา (นางสาว)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 96,600.00

59 64 2562 รอบ 3
ประสทิธผิลและเสถยีรภาพของสารไซเลนทีใ่สใ่นวัสดสุารยดึตดิ
ระบบยนูเิวอรแ์ซลตอ่ คา่ความแข็งแรงยดึตดิแบบเฉือนของเรซนิค

อมพอสติชนดินาโนฟิลทีผ่า่นการใชง้าน

อ.ชลญา บํารงุเรอืน (นางสาว)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 170,000.00

60 65 2562 รอบ 3 การศกึษาโถงกึง่เปิดโลง่ในอาคารเรยีนเพือ่ความยั่งยนื อ.ทรงพล อัตถากร (นาย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98,760.00

61 66 2562 รอบ 3 ความสามารถในการแยกความแตกตา่งของความสวา่งในผูป้่วยทีใ่ส่
เลนสแ์กว้ตาเทยีม ในคลนิกิตา มหาวทิยาลัยรังสติ

อ.ภทัรพร หรา่ยพันธ ์(นางสาว) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 117,000.00

62 67 2562 รอบ 3 วเิคราะหห์นังสอืบทกวนีพินธข์องสํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรังสติที่
ไดร้ับรางวัลการประกวดในงานสปัดาหห์นังสอืแหง่ชาติ

อ.ดร.รพพีรรณ เพชรอนันตก์ลุ (นาง) คณะศลิปศาสตร์ 71,000.00

63 68 2562 รอบ 3 ผลทันทขีองการหายใจเขา้เต็มทีค่งคา้ง ตอ่ความจําระยะสัน้และ
ความตัง้ใจในผูส้งูอายุ

อ.สาคร บญุลา (นางสาว) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกฬีา

125,100.00

64 69 2562 รอบ 3 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการลดคราบจลุนิทรยีแ์ละโรคเหงอืก
ของนํ้ายาบว้นปากฟ้าทะลายโจรและนํ้าบว้นปากคลอเฮกซดินี

อ.ทญ.จณัญญา เปลีย่นรังษี (นางสาว)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 100,100.00

65 72 2562 รอบ 3 การศกึษาผลของปรมิาณรังสใีนทรวงอกในหอ้งปฏบิัตกิารตอ่การเพิม่
จํานวนเซลลใ์นเซลลม์ะเร็งเตา้นมของมนุษยช์นดิ MDA-MB-231

รศ.มานัส มงคลสขุ (นาย) 
คณะรังสเีทคนคิ 116,670.00

66 73 2562 รอบ 3 การศกึษาภาวะเซลลเ์ครยีดในเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวชนดิโมโน
นวิเคลยีสหลังจากฉายรังสโีดยกระบวนการถา่ยเอกซเรยซ์ํ้า

อ.ณัฐพงศ ์ดา่นธนวัฒน ์(นาย) 
คณะรังสเีทคนคิ 147,670.00

67 74 2562 รอบ 3 ผลของรังสวีนิจิฉัยตอ่การแสดงออกของซดีสีามในกระแสเลอืดของ
อาสาสมัครสขุภาพดี

อ.อําพลพรต วงคเ์ปี่ยม (นาย) 
คณะรังสเีทคนคิ 123,000.00
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68 75 2562 รอบ 3 คา่การทรงตัวทีไ่ดจ้ากชดุการทดสอบเครือ่ง KR balance kit ในการ
ทํานายความเสีย่งตอ่การเกดิภาวะขอ้เทา้ไมม่ั่นคงเรือ้งรัง

อ.ทวิา โกศล (นาย) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์
การกฬีา

162,000.00

69 76 2562 รอบ 3
ความสมัพันธร์ะหวา่งความรูใ้นกลยทุธก์ารตลาดดจิทิัลกบัการใช ้
เครือ่งมอืการตลาดดจิทิัลของกจิการรา้นอาหารและเครือ่งดืม่: 
กรณีศกึษากจิการเจา้ของคนเดยีวในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

ผศ.ผการัตน ์จําปานอ้ย (นางสาว)
สถาบันเศรษฐศาสตร์ 90,500.00

70 77 2562 รอบ 3
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการคนืกลับของแรธ่าตโุดยใชซ้ลิ
เวอรไ์ดเอมนีฟลอูอไรดแ์ละฟลอูอไรดว์านชิในรอยโรคฟันผรุะยะ

เริม่ตน้บนผวิฟันนํ้านม 

อ.ทญ.อังสมุา สเุมธโชตเิมธา (นาง)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 170,000.00

71 78 2562 รอบ 3 ผลของสารแชฟ่ันเทยีมและสารสีช่นดิตอ่ความขรขุระพืน้ผวิเรซนิอะค
รลิกิทีบ่ม่ดว้ยความรอ้น

ผศ.สติา ถาวรนันท ์(นาง)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 170,000.00

72 79 2562 รอบ 3 โครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความตัง้ใจ
ปฏบิัตติามกฏหมายภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของ SMEs ผศ.ดร.นิม่นวล วเิศษสรรพ ์(นาง) คณะบัญชี 152,750.00

73 80 2562 รอบ 3 การศกึษาความแข็งแรงยดึเฉือนของไฮบรดิเซรามกิดว้ยการเตรยีม
พืน้ผวิทีแ่ตกตา่งกนั

อ.พนัสยา จตรุานนท ์(นางสาว)
วทิยาลยัทันตแพทยศาสตร์ 150,440.00

74 81 2562 รอบ 3 สมรรถนะทางคลนีกิของวัสดบุรูณะกลาสไอโอโนเมอรช์นดิความ
หนดืสงูในฟันกรามนํ้านมทีไ่ดร้ับการรักษาโพรงประสาทฟัน

อ.สกุรชิ พลูสขุ (นาย)
วทิยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 111,304.00

75 82 2562 รอบ 3 คณุภาพกําไรและปัจจัยทีม่ผีลตอ่คณุภาพกําไรของบรษิัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ

อ.ดร.ภทัรณัชชา โชตคิณุากติต ิ(นางสาว) คณะบัญชี 80,200.00

76 83 2562 รอบ 3

แนวทางการพฒนาบทบาทผบูรหารในการพฒนานกเรยนดาน
คณุธรรม จรยิธรรมของสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรุ ีเขต 1สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร

อ.ดร.ชชัชญา พรีะธรณศิร ์(นาง) วทิยาลัยครสูรุยิเทพ 94,500.00

77 84 2562 รอบ 3
การปรับปรงุคณุภาพอากาศภายในอาคารประเภทตลาดในเขต

ภมูอิากาศรอ้นชืน้ดว้ยชอ่งเปิดหลังคา กรณีศกึษา: ตลาดรมิเมย อ.
แมส่อด จ.ตาก

ผศ.ดร.สวุชิา เบญจพร (นาย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 119,700.00

78 85 2562 รอบ 3 การขึน้รปูเซนเซอรส์ําหรับตรวจวัดคลืน่อัลตราโซนคิดว้ยโครงสรา้ง
เกรตตงิทีผ่ลติจากวัสดยุดืหยุน่

รศ.ดร.สือ่จติต ์เพ็ชรป์ระสาน (นาย) วทิยาลัยวศิวกรรมชวีการแพทย์ 197,000.00

79 86 2562 รอบ 3
ปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการสง่ออกสนิคา้ของ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม กรณีศกึษากลุม่สนิคา้

อาหารแปรรปู
ดร.นพปฎล สวุรรณทรัพย ์(นาย) คณะบรหิารธรุกจิ 91,000.00

80 87 2562 รอบ 3 ประเมนิความตอ้งการและความครอบคลมุของการใหบ้รกิารดแูล
รักษาโรคตาในกลุม่ผูอ้พยพในคา่ยตา่งๆขององคก์าร อนามัยโลก

Jerry E. Vincent (Mr.) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 94,000.00

81 88 2562 รอบ 3 มนิมิัลลสิมศ์ลิปะแหง่การลดทอนและความเรยีบงา่ยในโฆษณา อ.ณัฐพงษ์ หรริักษาพทิักษ์ (นาย) วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 101,200.00
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82 89 2562 รอบ 3 คณุลักษณะและปัจจัยแหง่ความสําเร็จของผูป้ระกอบการใหมใ่นการ
ดําเนนิธรุกจิดจิทิัล

อ.ลัดดาวรรณ ์มัณยานนท ์(นางสาว) คณะบรหิารธรุกจิ 96,000.00

83 90 2562 รอบ 3 ความสมัพันธข์องสายตาผดิปกต ิกบั ความยาวลกูตา ในผูป้่วยคลนิกิ
ตา มหาวทิยาลัยรังสติ

อ.อปุการ ปัญญาม ี(นาย) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 132,000.00

84 91 2562 รอบ 3 การพัฒนาสตูรตํารับแผน่แปะไมโครนดีเดลิบรรจอุนุภาคกกัเก็บสาร
สกดักญัชา

อ.ดร.อภริดา สคุนธพ์ันธุ ์(นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 200,000.00

85 92 2562 รอบ 3 การพัฒนายาเม็ดลคิวโิซลดิแคนนาบไิดออล ผศ.ดร.ภก.เอกพล ลิม้พงษา (นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 200,000.00

86 93 2562 รอบ 3 การพัฒนาระบบนําสง่ยารับประทานทีเ่กดิอมิัลชนัไดเ้องของสารสกดั
กญัชา

อ.ดร.ภก.เชาวลติ มณฑล (นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 201,300.00

87 94 2562 รอบ 3 การพัฒนาตํารับและการควบคมุคณุภาพของตํารับยาทําลายพระสเุมรุ อ.ลกุมาน สอืร ี(นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 260,000.00

88 95 2562 รอบ 3 การควบคมุคณุภาพยาลกูกลอนตํารับศขุไสยาศนแ์ละปรมิาณ THC 
และ CBD ในตํารับ อ.ปฐมาภรณ ์ปฐมภาค (นางสาว) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 198,000.00

89 96 2562 รอบ 3 การพัฒนาและควบคมุคณุภาพตํารับยานํ้ามันสนั่นไตรภพตามคัมภรี์
แพทยแ์ผนไทย

อ.นริันดร ์วพิันธุเ์งนิ (นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 197,000.00

90 97 2562 รอบ 3 การผลติตํารับนํ้ามันผสมกญัชาเพือ่ใชว้จิัยทางคลนิกิ อ.ณฐวรรธน ์จันคณา (นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 200,000.00

91 98 2562 รอบ 3
การรักษาเสรมิโดยกญัชาชนดิละอองพน่ในผูป้่วยมะเร็งระยะลกุลาม
ทีม่ภีาวะเบือ่อาหารและผอมแหง้จากโรคมะเร็งรวมทัง้ผลตอ่คณุภาพ

ชวีติโดยการทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

อ.ณฐวรรธน ์จันคณา (นาย) ทําเรือ่งสญัญา
และเบกิจา่ยงบประมาณแทน นายแพทยส์นุที

 สงวนไทร (นาย)
วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 606,500.00

92 99 2562 รอบ 3 การผลติตํารับสเปรยผ์สมสารสกดักญัชาเพือ่ใชว้จิัยทางคลนิกิใน
ผูป้่วยมะเร็งระยะสดุทา้ย

อ.ณฐวรรธน ์จันคณา (นาย) วทิยาลัยเภสชัศาสตร์ 550,000.00

93 100 2562 รอบ 3 ความสามารถของผา้นาโนในการชว่ยป้องกนัการแพรก่ระจายของ
แบคทเีรยีกอ่โรคในทางเดนิหายใจ

ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง (นาง) คณะเทคนคิการแพทย์ 77,800.00


